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คำนำ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 หลักสูตรได้จัดทำรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผล

การดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  ป ีการศึกษา 2564  โดยมีว ัตถุประสงค์ เพ ื ่อให้เป ็นไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทำให้มั ่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด 

สาระสำคัญในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร และ

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดำเนินงานของหลกัสูตร 

(มคอ.7) ปีการศึกษา 2564 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตรในการประเมิน

คุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร แต่ละตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 

เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับ

แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจาก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2559 

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายของภาครัฐ 

และการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาหลักสูตรมีแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวน 5 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งมีศักยภาพในการดำเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทางด้านบริการวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีเครือข่ายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ใน

ส่วนของนักศึกษาได้จัดให้นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่าง ๆ กับสถานที่ฝึกประสบการณ์ทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน และแหล่งฝึกประสบการณ์ทั้งในและนอกท้องถิ่น อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับ

มหาวิทยาลัยและคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในแหล่งฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น หลักสูตรได้ให้ความสำคัญ

ของการฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา และได้เล็งเห็นความสำคัญของการได้เข้า ฝึกประสบการณ์ใน

สถานประกอบการที่มีคุณภาพและมีความพร้อม โดยหลักสูตรได้ทำความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ 

ดังนี้ บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  บริษัท มายโฮสท์ จำกัด (สาขาหาดใหญ)่ 

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   

ในส่วนของการให้คำปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์

ผู้สอน ให้คำแนะนำด้านวิชาการและการดำเนินชีวิต มีช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึง

นักศึกษาและสะดวกในการติดต่อมากที่สุดโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาส

ต่าง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนการสอน มาจัดโครงการ

บริการวิชาการให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 

กิจกรรมแบไต๋ไอที (ออนไลน์) โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กิจกรรมไลฟ์สไตล์ในยุค

ดิจิทัล (ออนไลน์) โรงเรียนบำรุงศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โครงการปันความรู้สู่น้อง (ออนไลน์) 
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โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ อำเภอ

ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และโรงเรียนโพธิ์คีรีราช

ศึกษา อำเภอโคกโพธิ ์ จังหวัดปัตตานี นอกจากนี ้หลักสูตรได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรม “ถ่ายภาพทําบุญปีใหม่/ขึ้นตึกใหม่ สานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม” ให้แก่

นักศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาใน

หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับชุมชน นอกจากนี้หลักสูตรได้ส่งเสริมให้

นักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการการประเมินสมรรถนะบุคคลและการรับรองสมรรถนะความสามารถ

ด้านการใช้ดิจิทัล ด้วยเคร่ืองมือระดับมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification 

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดสาระ

หลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถ้วนตามขั้นตอนในด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มี

ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา มีการติดตั้งอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะ  

(Smart Classroom) มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตำรา ตัวอย่างงานวิจัย CD-

ROM, VCD  ฯ และผลงานนักศึกษาในการทำโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์

ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาระความรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 1 ผ่าน หลักสูตรได้

มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2  2 4.51 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  3 3.67 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 4  3 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 5  4 4.25 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 1 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 14 4.08 ดีมาก 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จดุทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่น 

1. คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรมีอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง แต่ควรส่งเสริมตีพิมพ์ในวาราสารมี Impact ที่

สูงขึ้น 

2. บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษามากกว่าร้อยละ 80  และความพึ งพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตอยู่ในระดับดีมาก แต่ควรเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตมากข้ึนเพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา

ใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีจำนวนน้อย หลักสูตรควรหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา 

2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานในเวทีระดับชาติให้มากขึ้น และควร

ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
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รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจทิัล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร  25521641103047 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

     นวัตกรรมดิจิทัล 

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science in Information Technology 

and Digital Innovation 

1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2530 ขณะที ่สถาบันราชภัฏสงขลายังคงเป็นวิทยาลัยครูสงขลา ภาควิชา

คณิตศาสตร์ได้ทำการเปิดสอนวิชาโทคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาเอก คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2536-2540 

เป็นช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏสงขลา มีการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษาทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ปีการศึกษา 2541-2542 สถาบันราชภัฏสงขลาได้ปรับมาตรฐานการเรียนการสอน เพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพและการบริหารแบบโปรแกรมวิชา มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการบริหาร โปรแกรมวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีการจัดทำคู่มือโปรแกรมวิชา 

ปีการศึกษา 2543 มีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานโปรมวิชา จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง จัดทำคู่มือ

บริหารโปรแกรมวิชา และจัดทำคู่มือนักศึกษาในโปรแกรมวิชา 

ปีการศึกษา 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเป็นปีแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เป็นหลักสูตรที่ได้ มีการปรับปรุง

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
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บัณฑิต พุทธศักราช 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564)  

 ในปีการศึกษา 2564 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล ทั้งนี ้เพื่อปรับปรุงเนื ้อหาในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

เทคโนโลยีและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา  
 

ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ 

ความเห็นของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การดำเนินงาน/ผลการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ผลที่ได ้

1. การรับนักศึกษาไม่

เป็นไปตามแผน ควรมี

การวิเคราะห์แผนการรับ

ในปีที่ผา่นมาเพื่อ

ปรับปรุงการรับในปี

ถัดไป และกำหนดเกณฑ์

การรับที่ชัดเจน และ

ทบทวนกลยุทธ์ในการ

ประชาสัมพนัธ์ให้

สอดคล้องกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลงในปัจจบุัน 

เห็นด้วยกับปัญหาและ

ข้อเสนอแนะ 

หลักสูตรวิเคราะห์ปัจจยัการรับ

นักศึกษาไม่เปน็ไปตามแผน 

หลักสูตรสามารถ

รับนักศึกษาผา่น

ระบบ TCAS 

รอบ 1-3 ได้

มากกว่าปีทีผ่่าน

มา 

2. การสำเร็จการศึกษา

ตามระยะเวลาของ

หลักสูตรมีจำนวนน้อย / 

หลักสูตรควรวิเคราะห์

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการ

สำเร็จการศึกษาและ

นำมาปรับปรุงอย่างเปน็

รูปธรรม อย่างเร่งด่วน 

เห็นด้วยกับปัญหาและ

ข้อเสนอแนะ 

หลักสูตรจัดโครงการอบรม

โดยเชิญวิทยากรจาก

ภายนอกมาให้ความรู้ เพื่อ

เพิ่มเติมทักษะด้านมลัติมีเดีย

และแอนิเมชัน ดา้นการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ และด้าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

รวมถึงกระบวนการคิดอย่าง

เป็นระบบเพื่อให้นักศึกษา

นักศึกษาเข้าร่วม

โครงการร้อยละ 

80 แต่การสำเร็จ

การศึกษาตาม

ระยะเวลาของ

หลักสูตรยังคงมี

จำนวนน้อย 
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ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ 

ความเห็นของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การดำเนินงาน/ผลการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ผลที่ได ้

สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ใน

การจัดทำโครงงาน 

3. ควรจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนโดยพัฒนา

ทักษะตามระดบัชัน้ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หลักสูตรจัดโครงการอบรม

พัฒนาทักษะผู้เรียนที่

สอดคล้องกบัการพฒันา

สมรรถนะตามชัน้ปทีี่ระบุไว้ใน 

มคอ.2 ดังนี ้

- สัมมนาเตรียมความพร้อม

สร้างทักษะในศตวรรษที่ 

21 และทักษะในวชิาชีพ

แก่นักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล ด้าน

ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 และ 

คร้ังที่ 2 ให้แก่นักศึกษาชั้น

ปีที่ 1 - 4  

- สัมมนาเตรียมความพร้อม

สร้างทักษะในศตวรรษที่ 

21 และทักษะในวชิาชีพ

แก่นักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล ด้านการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ คร้ังที่ 1 

และ ครั้งที่ 2 ให้แก่

นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 - 4  

- สัมมนาเตรียมความพร้อม

สร้างทักษะในศตวรรษที่ 

21 และทักษะในวชิาชีพ

แก่นักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัลด้าน

นักศึกษาสามารถ

นำความรู้ทีไ่ดไ้ป

พัฒนางานเพื่อ

ส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดในเวที

ต่าง ๆ 
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ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ 

ความเห็นของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การดำเนินงาน/ผลการ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ผลที่ได ้

มัลติมีเดียและแอนิเมชนั 

คร้ังที่ 1 และ ครั้งที่ 2 

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 

4 

4. ควรนำผลประเมิน

ความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนนุการเรียนรู้มา

วางแผนในการจัดหาสิ่ง

สนับสนนุการเรียนรู้ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หลักสูตรดำเนินการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ ดังนี ้

- เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 5 เคร่ือง 

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ

งานมลัติมีเดีย จำนวน 3 

เครื่อง 

- เครื่องคอมพิวเตอร ์จำนวน 

30 เครื่อง 

จัดวางในห้อง

โครงงาน

นักศึกษา/

ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ซึ่ง

นักศึกษาสามารถ

ใช้งานได ้
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3. อาจารย์ประจำหลักสตูร (เกณฑ์ 2558) /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 
 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบัน 
ปีที่

จบ 

1 นางสาวศศลักษณ์  

ทองขาว  

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. Information 

Systems 

The University of 

Manchester, UK 

2554 

 

M.Sc. Intelligent 

Knowledge-Based 

Systems  

University Utara, 

Malaysia 

2545 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร ์

2541 

2 นางนลนิี    

อินทมะโน 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ม.  เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัรังสิต 2548 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย 

2539 

3 นางสาวดนิาถ   

หลำสุบ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2550 

สศ.บ. ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ์ 

2546 

4 นายญาณพัฒน์ ชชูื่น อาจารย ์ วท.ม. 

 

การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2549 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัราชภัฏ

สงขลา 

2540 

5 นายเสรี  ชะนะ 

 

 

อาจารย ์ วท.ม. 

 

การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2549 

 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัราชภัฏ

สงขลา 

2542 
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3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ชุดปัจจบุัน) 
 

ลำดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่งทาง

วิชาการ คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา สถาบัน 
ปีที่

จบ 

1 นางสาวศศลักษณ์  

ทองขาว  

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. Information 

Systems 

The University of 

Manchester, UK 

2554 

 

M.Sc. Intelligent 

Knowledge-Based 

Systems  

University Utara, 

Malaysia 

2545 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลยัสงขลา

นครินทร ์

2541 

2 นางนลนิี    

อินทมะโน 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ม.  เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัรังสิต 2548 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย 

2539 

3 นางสาวดนิาถ   

หลำสุบ 

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2550 

สศ.บ. ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

มหาวิทยาลยัวลัย

ลักษณ์ 

2546 

4 นายญาณพัฒน์ ชชูื่น อาจารย ์ วท.ม. 

 

การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2549 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัราชภัฏ

สงขลา 

2540 

5 นายเสรี  ชะนะ 

 

 

อาจารย ์ วท.ม. 

 

การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2549 

 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบนัราชภัฏ

สงขลา 

2542 
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4. อาจารย์ผู้สอน  

4.1 อาจารย์ประจำ 
 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 

กลุ่ม 574235 – 1/2564 

อาจารยพัฒนะ วรรณวไิล วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4664301 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

กลุ่ม 574235 – 2/2564 

อาจารย์คมกฤช เจริญ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4664301 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

กลุ่ม 584235 – 1/2564 

อาจารยพัฒนะ วรรณวไิล วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4664301 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

กลุ่ม 594235 – 1/2564 

1) ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 

4662302 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

ฐานข้อมูล 

2) ผศ.ดร.กฤษณ์วรา รตันโอภาส ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

4663404 วิศวกรรมซอฟแวร ์

3) อาจารยพัฒนะ วรรณวไิล วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4664301 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

4) อาจารย์วรรณดี หนูหลง ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(ปรัชญาและศาสนา) 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 

5) อาจารย์มณี อินทพันธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 

กลุ่ม 594235 – 2/2564 

1)  ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

4662603 เทคโนโลยีไร้สาย 

กลุ่ม 604235 – 1/2564 

1) ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

4661112 สถิติสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4661511 โครงสร้างข้อมูล 

2) อาจารย์ภาณุกร ภูริปญัญา

นันท์ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663613 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

3) ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

4663616 เทคโนโลยีไร้สาย 

4664214 การจัดการโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 

4) อาจารย์ภาณุกร ภูริปญัญา

นันท์ 

ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ)

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663711 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5) อาจารยพัฒนะ วรรณวไิล วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4664317 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

6) ผศ.รุ่งรังสิมา สตัยาไชย การศึกษามหาบณัฑติ 

(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

GESH201 ทักษะชีวิต 

กลุ่ม 604235 – 2/2564 

1) ผศ.นลินี อินทมะโน 

 

 ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4664712 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) อาจารย์ ดร.จรยิา ก่อภัททสิริ

กุล 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

กลุ่ม 614235 – 1/2564 

1) อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

(สุขศึกษาและพลศึกษา) 

1001809 เพศศึกษารอบด้าน 

2) ผศ.พลากร นัคราบณัฑติ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

1104258 กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพ 

3) อาจารย์ภัทริยา สังข์น้อย บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 

(การตลาด) 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

4) ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

4661112 สถิติสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4661511 โครงสร้างข้อมูล 

5) ผศ.ดินาถ หลำสุบ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4662311 ระบบฐานข้อมูล 

6) อาจารย์ภาณุกร ภูริปญัญา

นันท์ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663613 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

7) ผศ.นลินี อินทมะโน วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์

เคลื่อนที ่

8) อาจารย์ภาณุกร ภูริปญัญา

นันท์ 

 ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ)

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663711 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9) ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

4664214 การจัดการโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 

10) อาจารยพัฒนะ วรรณวไิล วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4664317 โครงงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

11) อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

(สุขศึกษาและพลศึกษา) 

EDSC001 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 

12) อาจารย์อรวรี์ ปานนาค ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 

13) อาจารย์ Tatik Ek Language and Aris education GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 

กลุ่ม 614235 – 2/2564 

1) อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

(สุขศึกษาและพลศึกษา) 

1001809 เพศศึกษารอบด้าน 

2) อาจารย์วชิราภรณ์ ขุนจันทร ์

 

อาจารย์ภัทริยา สังข์น้อย 

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 

(การเงินการธนาคาร) 

บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 

(การตลาด) 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

3) อาจารย์ภาณุกร ภูริปญัญา

นันท์ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4662314 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์

4) อาจารย์ญาณพัฒน์ชูช่ืน วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ 

5) ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

4663212 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

6) อาจารย์ภาณุกร ภูริปญัญา

นันท์ 

 อาจารยพัฒนะ วรรณวไิล 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ)

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4663619 ธุรกิจดิจิทัล 

7) ผศ.นลินี อินทมะโน 

 

ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4664712 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8) อาจารยพัฒนะ วรรณวไิล วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

7000490 สหกิจศึกษา 

9) อาจารย์วรรณดี หนูหลง ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(ปรัชญาและศาสนา) 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 

10) อาจารย์โสภดิา ขาวหนูนา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาติ) 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 

กลุ่ม 624235 – 1/2564 

1) อาจารย์จริาภรณ์ กวดขัน วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สถิต ิ

4571211  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

2) ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

4661512  การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์

3) อาจารย์เสรี ชะนะ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4661512  การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์

4) อาจารย์คมกฤช เจริญ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4662313  การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 

5) อาจารยส์กรรจ์ รอดคล้าย วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663315  การจัดการและบำรุงรกัษา

คอมพิวเตอร ์

6) ผศ.สารภี จลุแกว วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663414  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

7) ผศ.นลินี อินทมะโน วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4663415  การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

8) อาจารย์คมกฤช เจริญ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663611  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

9) อาจารย์ ดร.เกศินี บุญช่วย วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑติ 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4663618  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10) ผศ.นลินี อินทมะโน วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4663624  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์

เคลื่อนที ่

11) ผศ.ดร. ทวีรัตน์ นวลช่วย ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 

4663625  ฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต ์

12) ผศ.รุ่งรังสิมา สตัยาไชย การศึกษามหาบณัฑติ 

(จิตวิทยาและการแนะแนว) 

GESH201  ทักษะชีวิต 

13) ดร.จริัตน์ เขียวชอุ่ม ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

(กฎหมาย) 

GESS306  กฎหมายกับการสร้างความเป็น

พลเมืองที่ด ี

กลุ่ม 624235 – 2/2564 

1) อาจารย์ภัทริยา สังข์น้อย บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ 

(การตลาด) 

3562201  การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

2) ผศ.นลินี อินทมะโน 

 

 อาจารยส์กรรจ์ รอดคล้าย 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4661412  การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 

3) อาจารย์ภาณุกร ภูริปญัญา

นันท์ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4662314  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์

4) ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 

 

 อาจารยจักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ

Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

4663212  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

5) อาจารยส์กรรจ์ รอดคล้าย 

 

 ผศ.ดินาถ หลำสุบ  

  

 ผศ.นลินี อินทมะโน 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4663213  สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6) ผศ.พิกุล สมจิตต ์

 

 

 ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ 

(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663316  โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

7) อาจารย์คมกฤช เจริญ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663611  การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 

8) ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

4663614  การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

9) อาจารย์โชติธรรม ธารรักษ์ 

 

 ผศ.ดร.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส  

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

4663615  ความมั่นคงของเครือข่าย 

10) อาจารยเสรี ชะนะ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663616  เทคโนโลยีไร้สาย 

11) ผศ.ดินาถ หลำสุบ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4663618  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

12) อาจารย์ภาณุกร 

ภูริปัญญานันท ์

อาจารยพัฒนะ วรรณวไิล 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4663619  ธุรกิจดิจิทัล 

13) อาจารย์นพมาศ ร่มเกต ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

(สร้างเสริมสุขภาพ) 

4753213  ความฉลาดทางด้านสขุภาพ 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 

14) อาจารย์ศรัณย์ รักษา

พราหมณ ์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(วิทยาศาสตร์การประมง) 

5061137  การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 

 

กลุ่ม 634235 – 1/2563 

1) อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์ วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(คณิตศาสตร์และสถิติ) 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

2) ผศ.พิกุล สมจิตต ์

 

 อาจารยส์กรรจ์ รอดคล้าย 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4661111 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ผศ.นลินี อินทมะโน 

 

 อาจารยจ์ักสิทธ์ิ โอฬาริกชาต ิ

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

4661411 ขั้นตอนวิธีและการโปรแกรมเบื้องต้น 

4) ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(ฟิสิกส์) 

GESC406 รู้ทันโลก 

5) อาจารย์กัลย์วดี เรืองเดช ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(ประวัติศาสตร์ (ไทย)) 

GESS303 อาเซียนร่วมใจ 

กลุ่ม 634235 – 2/2563 

1) อาจารย์ ดร.ปาริชาติ จันทร์ศรี

บุตร 

Doctor of Business 

Administration 

(Busimess Administration) 

3602312 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 

2) ผศ.พิกุล สมจิตต ์

 

 

 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ 

(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

4661112 สถิติสำหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

3) อาจารย์จักสิทธ์ิ โอฬาริกชาต ิ

 

อาจารย์ ดร.ศศิน จันทร์พวง

ทอง 

 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

Doctor of Philosophy 

(Computer Science) 

4661412 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

4) ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรณัย ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

(ชีววิทยา) 

5163404 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม ้

5) อาจารย์ธีรพล บัวทอง วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 
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ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 

 

 อาจารยส์ุกานดา จันทว ี

(คณิตศาสตร์และสถิติ) 

อักษรศาสตรมหาบณัฑติ 

(บรรณารักษศาสตร์และสารนเิทศ

ศาสตร์) 

6) ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

 

ผศ.นลินี อินทมะโน 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

GESC402 โปรแกรมประยุกตส์ำนกังานอัตโนมัติ 

 

7) อาจารย์ Tatik Ekawati Language and Aris education GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซยี 

8) อาจารยส์ุดารตัน์ จงบูรณสิทธ์ิ M.A. (การสอนภาษาจีนเพื่อ

ชาวต่างชาติ) 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 

9) อาจารย์ชุลีพร ทวีศร ี

 

 อาจารย์อรทัย ไพยรตัน์ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(ประวัติศาสตร์) 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(พัฒนามนุษย์และสังคม) 

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมยัใหม ่

 

กลุ่ม 644295 – 1/2564 

1) อาจารย์ภาณุกร ภูริปญัญา

นันท์ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (การ

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4661131 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล 

2) ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว  Doctor of Philosophy 

(Information Systems) 

4661231 คณิตศาสตร์และสถติิสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ผศ.นลินี อินทมะโน 

 

     อาจารย์สกรรจ์ รอดคล้าย 

 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4661331 แนวคิดและการแก้ปญัหาทาง

คอมพิวเตอร ์

 

4) อาจารย์ ดร.ศศิน จันทร์พวง

ทอง  

ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

Doctor of Philosophy 

(Computer Science) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

GESC402 โปรแกรมประยุกตส์ำนกังานอัตโนมัติ 

5) อาจารย์วรรณดี หนูหลง ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(ปรัชญาและศาสนา) 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา 

6) ผศ.อับรอฮิม ยีสุ่่นทรง ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

(พละศึกษา) 

1103254 ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพัก

แรม 
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กลุ่ม 644295 – 2/2564 

1) ผศ.อับรอฮิม ยีสุ่่นทรง ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

(พละศึกษา) 

1103254 ผู้นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 

(Recreation Leadership and Camping) 

2) อาจารย์คมกฤช เจริญ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

(พละศึกษา) 

4661232 พื้นฐานการเล่าเรื่องและการสร้างสื่อ

ดิจิทัล 

3) ผศ.นลินี อินทมะโน 

 

อาจารยส์กรรจ์ รอดคล้าย 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

4661332 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

4) อาจารยส์กรรจ์ รอดคล้าย 

 

อาจารย์ธนพร อิสระทะ 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 

5) อาจารย์ ดร.นิรญัญา บุญติ้น ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร ์

6) อาจารย์ Tatik Ekawiti Language and Aris education GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซยี 

7) อาจารย์จริาวรรณ นาคสีทอง ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

หลักสตูรและการสอน 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 

8) อาจารย์ธิดารัตน์ น้อยสุวรรณ M.A. การสอนภาษาจีนเพื่อ

ชาวต่างชาติ 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 

9) ผศ.ดร.ธิวาริ โอภาธากร 

 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  

(การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

10) อาจารย์ ดร.สุธรีา  

เดชนครินทร ์

อาจารย์ปราการ หังสวนสั 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  

(การจัดการ) 

บริหารธรุกิจมหามหาบณัฑิต 

GESS305 เจ้าสัวน้อย 

 

4.2 อาจารย์พิเศษ 

 ไม่มี 

 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องค์ประกอบที่ 1  การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย 

สกอ. 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินาถ หลำสุบ โทรศัพท์  : 089-5998038 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินาถ หลำสุบ โทรศัพท์  : 089-5998038 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ฉบบั พ.ศ.2558 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

✓  1.จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตรี 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจำ

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

โดยมีอาจารย์อาจารย์ประจำหลกัสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 

2. ผศ.นลินี อินทมะโน 

3. ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

4. นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

5. นายเสรี ชะนะ 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

1.1.1-1 คำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือรายชื ่ออาจารย์

ประจำหลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 

1.1.1-2 สมอ.08 

1.1.1-3 คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

✓  2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปริญญาตร ี

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี

ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทาง  วชิาการเปน็ไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 5 คน คือ 
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ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ 

1 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว Ph.D. Information Systems 

2 ผศ.นลินี อินทมะโน วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 ผศ.ดินาถ หลำสุบ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4 นายญาณพัฒน์ ชชูื่น วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5 นายเสรี ชะนะ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

1.1.2-1 คำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือรายชื่ออาจารย์

ประจำหลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 

1.1.2-2 มคอ.2 (หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 9) 

1.1.2-3 ตารางแสดงผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

✓  3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ปริญญาตร ี

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงานทางวิชาการ

อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ไม่จำกัดจำนวนและประจำได้มากกว่า 1 

หลักสูตร 

3.1. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

1.1.3-1 มคอ.2 (หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป ข้อ 9) 

1.1.3-2 ตารางแสดงผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

✓  4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

ปริญญาตร ี

- อาจารย์ประจำ 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่

สอน หากเป็นอาจารผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 

- อาจารย์พิเศษ 
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ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมี

ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเ่กนิ

ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

4.1 อาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 55 คน และเป็นไปตามเกณฑ์  

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

1.1.4-1 ตารางแสดงอาจารย์ผู้สอน 

✓  10. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ปริญญาตร ี

ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ป ี

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงตามระยะเวลา โดยมีการปรับปรุง

เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ซึ่งได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563  และได้

นำไฟล์หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 เข้าสู่ระบบ CHECO และ สกอ. ได้

ตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

1.1.10-1 เล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2564 

1.1.10-2 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6/2563 

1.1.10-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6/2563 

1.1.10-4 หลักฐานการนำระบบเข้าสู่ระบบ CHECO 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่กำหนดโดย 

สกอ. 

ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไม่ผา่นเกณฑ์ขอ้ใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผา่น” คะแนน

เป็นศูนย ์
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น  โทรศัพท์  : 081-7661262 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น  โทรศัพท์  : 081-7661262 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด มี

คุณวุฒิตรงตามที่ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน และส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ของ

อาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน :  

-  มีระบบ มีกลไก 

  หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการสำรวจและ

วางแผนระยะยาวเพื่อกำหนดอัตรากำลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หรือทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร กรณีที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เกษียณอายุราชการ โดย

คัดเลือกจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ระบบการคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 หมวดที่ 1 ข้อ 6 เรื่อง

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 การจัดหาและคัดเลือก

บุคลากร และตรงกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อยในสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะมอบหมายให้หลักสูตรมีส่วนรว่ม

ในการคัดเลือกอาจารย์ตามลำดับ ดังนี้  

1. หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ต้อง

สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อ 

2. มหาวิทยาลัยดำเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกำหนด และดำเนินการ

สอบคัดเลือกอาจารย์โดยการสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่ งมหาวิทยาลัยมีคำสั ่งแต่งตั้ง
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คณะกรรมการสอบทุกขั้นตอน และมอบหมายให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ สอบสอน และสอบ

สัมภาษณ์ 

3. คณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งดำเนนิการคัดเลือกพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น นำผลจากการคัดเลือก

ให้กับคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา และนำผลที่ได้เข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับรองต่อไป 

 

-  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่ม อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังเป็นกรรมการชุดเดิมที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

 

-  มีการประเมินกระบวนการ 

  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรยังคงมีอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติ

ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยขั้นตอนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   เป็นไปตามแผน 

และผลการปฏิบัติงานพบว่าปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ได้มีการเข้าร่วมประชุมอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทุกครั้ง มีส่วนร่วมในการจัดการบริหารหลักสูตร 

 

-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  หลักสูตรมีการวางแผนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถใช้กระบวนการ

รับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ซึ่งแผนและการดำเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุง สามารถ

ทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 

-  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

  ไม่ม ี

 

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

  หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด มี

คุณวุฒิตรงตามที่ระบุใน มคอ.2 และส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ของอาจารย์เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

4.1.1-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ ระดับหลักสูตร 

4.1.1-2 มคอ.2 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรจะต้องมีจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คงอยู่ตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร และมีความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ในระดับดีมาก 
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ผลการดำเนินงาน :  

-  มีระบบ มีกลไก 

  หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการบริหารอาจารย์ ดังนี้  

1. หลักสูตรกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 

2. มีการวางแผนการศึกษาต่อของอาจารย์ และมีแผนอัตรากำลังทดแทน การศึกษาต่อและการ

ขอตำแหน่งทางวิชาการ ในกรณีที่อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเรียนต่อเต็มเวลา 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามตามกระบวนการการ

บริหารอาจารย์ และนำผลการทบทวนการดำเนินงานนำมาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์ 

 

-  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ดำเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้  

 หลักสูตรประชุมวางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน เกี่ยวกับการกำหนดบทบาท

หน้าที่ และความรับผิดชอบและมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ตลอดจนการพิจารณา

สัดส่วนรายวิชาในแต่ละภาคเรียน และมีการจัดแบ่งรายวิชาตามความสามารถ และความรู้ของอาจารย์แต่ละคน 

อาทิเช่น ภาระหน้าที่ในด้านการบริหาร พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยในปี 2564 มีการแบ่ง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  1. หลักสูตรได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

   - ผศ.นลินี อินทมะโน รับผิดชอบด้านการบริหารงานหลักสูตร และด้านกำกับดูแลโครงงาน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว รับผิดชอบด้านการบริการวิชาการและงานวิจัย 

   - อาจารย์เสรี ชะนะ รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษา 

   - อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น รับผิดชอบด้านพัฒนานักศึกษา ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

และดูแลพัสดุและครุภัณฑ์ของหลักสูตร 

   - ผศ.ดินาถ หลำสุบ รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ตรงกับความ

ชำนาญของอาจารย์ผู้สอน และมีจำนวนภาระงานสอนให้มีความเหมาะสม และมีการจัดทำรายงานภาระการสอน 

รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงกำกับติดตามการจัดทำ การส่ง มคอ.3 

มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ตามกำหนดเวลา 

 

-  มีการประเมินกระบวนการ 

  1. จากการติดตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

   - ผศ.นลินี อินทมะโน รับผิดชอบด้านการบริหารงานหลักสูตร พบว่าความพึงพอใจในการ

บริหารหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนน 4.80 (ระดับมากที่สุด) และมีการกำกับดูแลโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   - ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว รับผิดชอบด้านการบริการวิชาการและงานวิจยั โดยมีคำสั่งแต่งตัง้

จากคณะให้เข้าร่วมกำกับดูแลโครงการด้านงานวิจัยต่าง ๆ 

   - อาจารย์เสรี ชะนะ รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษา โดยมีคำสั่งแต่งตั้งจากคณะให้เข้าร่วมกำกับดูแลโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่าง ๆ  

   - อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น รับผิดชอบด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีคำสั่งแต่งตั้งจาก

คณะให้เป็นคณะกรรมการด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ด้านพัฒนานักศึกษา และมีคำสั่งแต่งตั้งจากคณะ ให้

ดูแลพัสดุและครุภัณฑ์ของหลักสูตร โดยมีหน้าที่จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและทันสมัย 

   - ผศ.ดินาถ หลำสุบ รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมหีน้าที่

ควบคุมดูแลให้การฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. มีการกำหนดภาระงานสอนเป็นไปตามภาระงานขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  จากการประเมินผลการทำงานในปีการศึกษา 2564 พบว่า หลักสูตรได้มีระบบการบริหารอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 

4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยทุกคนได้สอน

ในรายวิชาตามความถนัด และเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการประจำฝ่าย และมีการนำเสนอ

เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 

-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  ในปีการศึกษา 2564 จะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย

สลับหน้าที่การทำงานเพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรู้งานในฝ่ายอ่ืน ๆ  ได้ 

 

-  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 หลักสูตรมีกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมอบหมายภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนอย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ ตลอดจนการพิจารณาสัดส่วนรายวิชาในแต่ละ

ภาคเรียน มีการจัดแบ่งรายวิชาตามความรู้ ความสามารถ ของอาจารย์แต่ละคน เช่น ภาระหน้าที่ในด้านการ

บริหาร พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

4.1.2-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ ระดับหลักสูตร 

4.1.2-2 รายงานการประชุม 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการอบรม สัมมนา ผลงานทางวิชาการ และจัด

งบประมาณไปพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
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ผลการดำเนินงาน :  

-  มีระบบ มีกลไก 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้  

1. หลักสูตรร่วมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วางแผนจัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนระยะยาว 5 ปี ใน

การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  

2. หลักสูตรส่งเสริมการทำวิจัย ผลงานวิชาการ และการอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อให้หลักสูตรมีความ

เข้มแข็งทางวิชาการ 
 

-  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรมีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ เช่น การนำเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ การอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ปีละ 10,000 บาทต่อคน 

2. หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

3. มีการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูลกับกองนโยบายและแผนเพื่อระบุช่วงเวลาการศึกษา

ต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 

-  มีการประเมินกระบวนการ 

  หลักสูตรมีการปะเมินกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

1. การติดตาม ทบทวนผลการดำเนินการ จากแบบรายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ 

2.  ติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการเข้าร่วมโครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

    จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี

การศึกษา 2564 โดยใช้แบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย/คณะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด  
 

-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  หลักสูตรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการศึกษาต่อ และทำผลงานวิชาการเพื่อ

ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
 

-  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 หลักสูตรมีการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการศึกษาต่อ และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ครบทุกคน 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

4.1.3-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ ระดับหลักสูตร 

4.1.3-2 คำสั่งการเข้าร่วมโครงการ 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2        คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า (I) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น  โทรศัพท์  : 081-7661262 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น  โทรศัพท์  : 081-7661262 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 คน ได้แก่ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล 

1 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 

 
คิดเป็นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน รายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้ 

 

วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

 

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5

ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 20
 

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกที่ไดค้ะแนนเตม็ 5 
X 5 

จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด 
X 100 
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ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 20

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีได้คะแนนเต็ม 5 20

ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5
 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.2.1-1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20.00 

5.00 คะแนน 

ร้อยละ 20.00 

5.00 คะแนน 

ร้อยละ 20.00 

5.00 คะแนน 
บรรลุ 
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4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน ได้แก่    

ลำดับ ชื่อ-สกุล 

1 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 

2 ผศ.นลินี อินทมะโน 

3 ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

 
คิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน รายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้ 

วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  

 
ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งวิชาการ 3

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5

ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 60
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 

จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่หนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 20

ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.2.2-1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ 

ร้อยละ 60.00 

5.00 คะแนน 

ร้อยละ 60.00 

5.00 คะแนน 

ร้อยละ 60.00 

5.00 คะแนน 
บรรลุ 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 

อธิบายผลการดำเนนิงานที่หลักสูตรได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จำนวน 10 เรื่อง  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 

ร้อยละ 68 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการคำนวณ ดังนี้ 

วิธีการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

 
 

 

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.4

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 5

ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 68
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสตูร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานวชิาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด 
X 100 
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ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ 68

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 20

ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5  
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.2.3-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินตามคู่มือ 

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
0.40 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร  

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

0.60 

4 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่

อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน 

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2562 

1.00 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
1.00 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง

วิชาการแล้ว ได้แก ่

- ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 

- ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

- ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

- กรณีศึกษา 

- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 

- ซอฟต์แวร์ 

- พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00 

คุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสนุทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

Online      
0.20 

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 

8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 

9 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 
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รายงานผล: ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกดัอาจารย ์

(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 

แหล่งตีพิมพ ์

วันที่เผยแพร่

ผลงาน 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบ ับสมบูรณ์ท ี ่ต ีพ ิมพ ์ในรายงาน

ส ืบเน ื ่องจากการประช ุมว ิชาการ

ระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 นัสรี บารา 

มูฮัมหมัด หะยีมะยิ 

ธัณนภัทร จันลา 

นลินี อินทมะโน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

โมบายแอปพลิเคชันเช็คการเข้าแถวและเช็คการ

ละหมาดของนักเรียน 

โรงเรียนแสงธรรมวิทยามลูนิธิ จะนะ 

/ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัราชภัฏ

ภูเก็ต คร้ังที่ 14 

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

น. ST05-1 - ST05-14 

14 ธันวาคม 2564 

ธัณนภัทร จันลา 

สุเรน บินสะมะ 

นัสรี บารา 

นลินี อินทมะโน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ระบบจัดการร้านขายเครื่องแต่งกายออนไลน์ 

/ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิจัย คร้ังที่ 16 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 16–18 ธันวาคม 2564 

น.509 - 516 

16-18 ธันวาคม

2564 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกดัอาจารย ์

(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 

แหล่งตีพิมพ ์

วันที่เผยแพร่

ผลงาน 

วริศรา จิตต์สำรวย 

ศศิประภา ยูหน ู

จักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ

นลินี อินทมะโน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

แอปพลิเคชนัคิดแอทพรีสคลู 

/ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัทักษิณ 

คร้ังที่ 32 ประจำปี 2565 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 

น.1405-1412 

25 มีนาคม 2565 

เจนจิรา อุบลวรรณ 

วันนดิา ยำทอง 

นลนิี อินทมะโน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรมโฆสิต 

/ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัทักษิณ 

คร้ังที่ 32 ประจำปี 2565 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 

25 มีนาคม 2565 

ดานยิาน  พร้อมมูล 

ขวัญทิพย์  ภูวดล

รังสรรค ์

พัฒนะ วรรณวิไล 

กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครงงาน 

/ 

 การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัทักษิณ 

คร้ังที่ 32  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

25 มีนาคม 2565 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกดัอาจารย ์

(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 

แหล่งตีพิมพ ์

วันที่เผยแพร่

ผลงาน 

ดินาถ หลำสบุ 

วัลลภา พลแสง 

ดินาถ หลำสบุ 

สกรรจ์ รอดคลา้ย 

นลนิี อินทมะโน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ระบบขายอุปกรณ์ก่อสร้าง บริษทั Ps. Power P 

จำกัด 

/ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติมหาวิทยาลยัราชภัฏ

ภูเก็ต คร้ังที่ 14  

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

14 ธันวาคม 2564 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ฉบ ับสมบ ูรณ ์ท ี ่ต ีพ ิมพ ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40 

 

Dina Lamsub 

Tanawat 

Rangsimantuchat  

Kanpilcha 

Chomngam  

Kritwara Ratanaopas 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

Trend-line Analysis on Apache Hive with 

HiveQL: A Case Study the Airline On-Time 

Performance and Causes of Flight Delays 

(Bronze Medal Award) 

/ 

The 3rd International Conference on 

Informatics, Agriculture, Management, 

Business administration, Engineering, 

Science and Technology 

26-27 May 2022 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกดัอาจารย ์

(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 

แหล่งตีพิมพ ์

วันที่เผยแพร่

ผลงาน 

Sasalak Tongkaw เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

Rapid Design and Implementation of the 

Application for Safety Tourism after 

COVID-19 Period. 

/ 

The 1st International Conference on 

Computing, Engineering and Applied 

Sciences (ICCEAS2021). 

12-13 July 2021 

Sasalak Tongkaw 

Aumnat Tongkaw 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

“A Comparison of Machine Learning 

Algorithms for Internet Cost in Satun 

Education Sandbox.”  

/ 

The 19th ECTI-CON by Electrical 

Engineering/Electronics, computer, 

Telecommunications and Information 

Technology (ECTI) 

24-27 May 2022 
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ที่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ำหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกดัอาจารย ์

(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 

แหล่งตีพิมพ ์

วันที่เผยแพร่

ผลงาน 

3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่

ต ี พ ิ มพ ์ ในวารสารว ิ ชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 Pukdeepatanatorn, 

P.,  

Lertgrai, P., &  

Tongkaw, S. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

“The Development of 

Digital Knowledge Sets for Child 

Development First 1000 Days.” 

/ 

Journal of 

Positive Psychology and Wellbeing, 5(3) 

(Scopus index Q1) 

30 December 

2021 
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สรุปคะแนนผลรวมถ่วงน้ำหนัก 

ล าดับ ค่าน้ าหนัก จ านวนผลงาน คะแนน

1 0.20 6 1.2

2 0.40 3 1.2

3 0.60 0 0

4 0.80 0 0

5 1.00 1 1

10 3.4รวมคะแนนผลงานวิชาการท้ังหมด
 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ 68.00 

5.00 คะแนน 

ร้อยละ 84.00 

5.00 คะแนน 

ร้อยละ 68.00 

5.00 คะแนน 

บรรลุ 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3         ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น  โทรศัพท์  : 081-7661262 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น  โทรศัพท์  : 081-7661262 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

ผลการดำเนินงาน 

     ในการรายงานผลการดำเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็น

ต่อไปนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจำนวนนักศึกษาที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทำแบบสำรวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2564 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 อย่าง

สม่ำเสมอ ดังนี้ 

ลำดับ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

1 นางนลนิี อินทมะโน นางนลนิี อินทมะโน นางนลนิี อินทมะโน 

2 นางศศลักษณ์ ทองขาว นางศศลักษณ์ ทองขาว นางศศลักษณ์ 

ทองขาว 

3 นายญาณพัฒน์ ชชูื่น นายญาณพัฒน์ ชชูื่น นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 

4 นายเสรี ชะนะ นายเสรี ชะนะ นายเสรี ชะนะ 

5 นางสาวดนิาถ หลำสุบ นางสาวดนิาถ หลำสุบ นางสาวดนิาถ หลำสุบ 

ร้อยละอัตราการคง

อยู่ 

100 100 100 
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หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงใน

แต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการ 

เอกสารหลักฐานประกอบ 

4.3.1-1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

 

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรต้องการความพงึพอใจของอาจารย์ดา้นการบริหารจัดการหลกัสูตรในระดบัดีมาก 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีการประชุม

คณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการ

ประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ทำให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การกำหนดผู้สอน การติดตามการจัดทำ มคอ. มี

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ การบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดำเนินงานตาม

หน้าที่ การจัดทำ มคอ. 3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร

จัดการหลักสูตรแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2562 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพงึพอใจ 4.84 ลดลง 0.13 

2563 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพงึพอใจ 4.84 เท่าเดิม 

2564 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพงึพอใจ 4.80 ลดลง 0.04 

0

100

200
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แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ในหลักสูตร
อัตราการคงอยู่ร้อยละ
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หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ทำ

หน้าท่ีผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการท่ีได้

ดำเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ  

 

สรุปแนวโน้มผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2564 

หัวข้อ แนวโน้ม 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร ร้อยละ 100 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด เพิ่มขึ้น 

 

- ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศหรือโดดเด่น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ

ดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง (ถ้ามี) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

................................................................ 

เอกสารหลักฐานประกอบ  

4.3.2-1 ความพึงพอใจของอาจารย ์

 

 

 

y = 0.16x + 4.3867

R² = 0.6575

4

4.5

5

2562 2563 2564

แนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์
ผลการประเมิน เชิงเส้น (ผลการประเมิน) เชิงเส้น (ผลการประเมิน)
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1. ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จำนวนนักศึกษาคงอยู ่ 
 

ปีการศึกษาที่

รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 

ปีการศึกษา 2560 82/58 82/50 82/46 82/46 82/44 

ปีการศึกษา 2561 - 43/37 43/34 43/33 43/32 

ปีการศึกษา 2562 - - 61/52 61/47 61/45 

ปีการศึกษา 2563 - - - 52/43 52/41 

ปีการศึกษา 2564 - - - - 61/49 

รวม 82/58 125/87 186/132 238/175 299/224 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 20:19 น. 

 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

1) สถานการณโ์รคอุบัติใหม่  ทำให้ผู้เรียนเลือกเรียนใกล้บ้าน หรือ ชะลอการเรียนออกไปก่อน 

2) ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกเรียนหลักสูตรครุศาสตร์ และหลักสูตรมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นลำดับ

แรก มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย 

3) ความเข้าใจของผู้เรียนในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเรียนในหลักสูตรระยะสั้น

มากกว่า  ไดผ้ลเร็วกว่า  

4) ระบบการเรียนออนไลน์ในปัจจบุันมีมากทัง้หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวพร้อมทั้งได้คุณวุฒิ

เช่นเดียวกับการเรียนในรูปแบบปกติ 

5) มีแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน ไม่มีค่าใชจ้่าย 

เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และตลอดชีวิต 
 

3. จำนวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  

ชั้นปีที ่

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 

1 58(70.73%) 37(86.05%) 52(85.25%) 43(82.69%) 49(80.33%) 

2 50(60.98%) 34(79.07%) 47(77.05%) 41(78.85%) - 

3 46(56.10%) 33(76.74%) 45(73.77%) - - 

4 46(56.10%) 32(74.42%) - - - 
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ชั้นปีที ่

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ปีการศึกษา 

2564 

5 44(53.66%) - - - - 

ร้อยละของ

นักศึกษาที่สอบ

ผ่านตามแผน 

44(53.66%) 32(74.42%) 45(73.77%) 41(78.85%) 49(80.33%) 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 20:19 น. 

 

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

    สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ

กับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2  ร้อยละ  80.33 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  ร้อยละ  78.85 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4  ร้อยละ  73.77 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 5  ร้อยละ  74.42 

5. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)    -  คน 

5.1 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดเวลาของหลกัสูตร          -  คน 

5.2 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร           -  คน 

5.3 จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลกัสูตร             -  คน 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา 

 6.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ร้อยละ - 

  คำนวณจากข้อ 5.2 และจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าในรุน่นัน้ 

 6.2 ข้อสังเกตเก่ียวกับปัจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 
 

    รายงานข้อสังเกตปัจจัยในการสำเร็จการศึกษา 

      1) จำนวนนักศึกษาลาออก จำนวน 24 คน 

       2) จำนวนนักศึกษาพน้สภาพ จำนวน 88 คน 

       3) จำนวนนักศึกษาขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลยั จำนวน 23 คน 
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ปีการศึกษา รับเข้า ลาออก พ้นสภาพ ขาดการติดต่อ รวม 

2560 82 12 38 11 61 

2561 43 4 11 3 18 

2562 61 2 16 5 23 

2563 52 1 11 4 16 

2564 61 5 12 - 17 

รวม 287 24 88 23 135 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 20:19 น. 

นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร เนื่องจากไม่สามารถดำเนิน

โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แล้วเสร็จได้ มีผลทำให้ผลการเรียนในรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 เป็นเกรด E และบางคนขอยกเลิกรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป อีก

ทั้งวิกฤติการ โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถให้นักศึกษามาจัดทำโครงงานได้ในมหาวิทยาลัย   
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ (P) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์เสรี  ชะนะ  โทรศัพท์  : 089-2962109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   อาจารย์เสรี  ชะนะ   โทรศัพท์  : 089-2962109 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน 

อธิบายผลการดำเนินงานที่หลักสูตรได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.1.1 การรับนักศึกษา 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลมีกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและ

กลไกการรับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS โดยคุณสมบัติของนักศึกษาสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ที่กำหนดในหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน :  

-  มีระบบ มีกลไก 

         หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลมีกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและ

กลไกการรับนักศึกษาด้วยระบบ TCAS โดยคุณสมบัติของนักศึกษาสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ที่กำหนดในหลักสูตร 

          หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลส่งแผนการรับนักศึกษาพร้อมคุณสมบัติผ่าน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อดำเนินการประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี

การศึกษา 2564  โดยอ้างอิงคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2  เพื่อนำเข้าพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ที ่ประชุมกรรมการวิ ชาการมหาวิทยาลัย  สภาวิชาการและสภา

มหาวิทยาลัยตามลำดับ 

- การรับนักศึกษาของหลักสูตรได้กำหนดจำนวนรับ 80 คน ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ

มัธยมศึกษา 

ตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลป์คำนวณ หรือเทียบเท่า 

- มีการเทียบโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับหลักสูตร

อนุปริญญาของ 

วิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัด

การศึกษา 

ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา 
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- ประชาสัมพนัธ์หลักสตูรร่วมกับโครงการบริการวชิาการและรายวิชาในหลักสูตรให้กับโรงเรียนที่

นักศึกษาเป็นศษิย์เก่า และเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ให้มีจำนวนโรงเรียนเพิ่มขึ้น  

- ประชาสัมพนัธ์หลักสตูรผา่นทางสือ่สังคมออนไลน์ เชน่ Facebook โดยใช้รุ่นพี่ในการส่งต่อข้อมูลไปยัง

รุ่นน้องในโรงเรียนเดิม 

 

-  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

รอบการรับสมัครนักศึกษาปี 2564 

รอบที่ 1 รอบ portfolio 

1) รอบที่ 1 Portfolio คร้ังที่ 1 

2) รอบที่ 1 Portfolio คร้ังที่ 2 

3) โควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 

4) โควตาพิเศษสำหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

5) โควตาครูแนะแนว 

6) โควตาคณะ 

7) โควตา Portfolio กีฬา ครั้งที่ 1 

8) โครงการพิเศษอื่นๆ (คนของพระราชา , นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) , อาชีวะสู่

อุดมศึกษา) 

รอบที่ 2 รอบโควตา 

1) โควตาคณะ 

2) โควตากีฬาและความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 2 

3) รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (รับสมัครรวมกันกับกลุ่มมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคใต้ สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา) 

4) ประเภท SKRU รอบแจ้งจำนง  

5) (สำหรับผู้ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในรอบกลุ่มภาคี) 

6) โควตามาเรียนต่ะน้อง 

7) โควตาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (CPALL) 

รอบที่ 3 รอบแอดมิชชั่น (Admission 1 & 2) 

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 

         เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจศึกษาต่อมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามาก

ยิ่งขึ้น  การรับสมัครนักศึกษาปี 2564 นี้ได้มีการปรับรอบรับนักศึกษาตามระบบ TCAS และผู้สมัครที่ผ่าน

การคัดเลือกผู้จะต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านระบบของ TCAS ก่อนจึงจะสามารถรายงานตัวได้ 

โดยมีเงื่อนไขการรับสมัครแต่ละรอบดังนี้ 
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1. รอบที่ 1 Portfolio 

 1.1 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร เพียง 1 

สาขา เมื่อเลือกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้วจึงกรอกข้อมูล และรายละเอียดของ Portfolio หลังจากขั้นตอน

การคัดเลือก หากมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ์ให้นำ Portfolio ตัวจริงมาแสดงในวันสอบสมัภาษณ์ 

โดยข้อมูล Portfolio ที่ต้องกรอกในระบบ ได้แก่ ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผลงานอื่น ๆ ที่ได้รับ/ที่มี

ใน Portfolio อยู่แล้ว (นำหลักฐานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)    หากผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 แล้ว

จะไม่สามารถสมัครคร้ังที่ 2 ได้ 

 1.2 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควตาครูแนะแนวให้แก่โรงเรียนที ่เข้าร่วม

โครงการอบรมครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  ราชภัฏสงขลา (SKRU Open House) 

เท่านั้น เพื่อการกระตุ้นให้โรงเรียนต่างๆ สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการในปีต่อๆ ไป  

 1.3 โควตาพิเศษสำหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการคัดเลือกจากผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ

บริการสังคม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.16 พิจารณาการคัดเลือก แล้วส่งผลรายชื่อผู้ผ่านการ

คัดเลือกให้มหาวิทยาลัย 

 1.4 โควตาสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม เป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลากับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามด้านวิชาการ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนความรู้

ทางวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับครูโรงเรียนในเครือข่าย

สมาคมและการจัดสรรโควตานักศึกษาไปให้สำหรับโรงเรียนในเครือข่ายสมาคม คณะกรรมการสมาพันธ์

โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามพิจารณาจากการคัดเลือก แล้วส่งผลให้มหาวิทยาลัย 

 1.5 โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง การรับสมัครในครั้งที่ 1 ไม่มี

การสอบภาคปฏิบัติ ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเพียง 1 สาขาเท่านั้น คัดเลือกโดยพิจารณาจาก

การสอบสัมภาษณ์ ใบแสดงผลการเรียนและวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ผลงานทางด้านกีฬา โควตานี้

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มีคณะกรรมการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้คัดเลือกให้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่

หลักสูตรกำหนด  

 1.6 โควตาคณะ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะในการเพิ่มรูปแบบการรับนักศึกษาในลักษณะของ

โควตาคณะ  โดยคณะดำเนินการกระบวนการรับสมัครทั้งหมดเอง ทั้งการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 

คัดเลือก ประกาศผลคัดเลือก โดยสุดท้ายคณะจะส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกับคณะเรียบร้อย

ให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 

 1.7 โครงการพิเศษอื่นๆ (คนของพระราชา , นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ (ผู้พิการ) , อาชีวะ

สู่อุดมศึกษา) เป็นประเภทที่ทางงานรับเข้านักศึกษาได้เปิดเพิ่มเติมขึ้นมาในปี 2564 โดยกำหนดคุณสมบัติ

ตามประเภท และได้แจ้งไปยังหลักสูตรเพื่อให้กำหนดแผนรับในประเภทดังกล่าว ผู้สมัครเลือกสมัครได้

ตามคุณสมบัติที่กำหนด 
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2. รอบที่ 2 รอบโควตา 

 2.1 โควตาคณะ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะในการขยายการรับนักศึกษาในลักษณะของโควตา

คณะ  โดยคณะดำเนินการกระบวนการรับสมัครทั้งหมดเอง ทั้งการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร คัดเลือก 

ประกาศผลคัดเลือก โดยสุดท้ายคณะจะส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกับคณะเรียบร้อยให้กับ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 

 2.2 โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 คร้ัง การรับสมัครในครั้งที่ 2 ผู้สมัคร

เลือกสาขาวิชาที ่ต้องการสมัครเพียง 1 สาขาเท่านั้น คัดเลือกโดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ 

ภาคปฏิบัติ ใบแสดงผลการเรียนและวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ผลงานทางด้านกีฬา โควตานี้มหาวิทยาลัยเปิด

โอกาสให้ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคณะกรรมการ

คัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้คัดเลือกให้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนด 

 2.3 รอบกลุ ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  รับสมัครรวมกันกับกลุ่ม

มหาว ิทยาล ัยราชภัฏภาคใต ้ ประกอบด้วย มหาว ิทยาล ัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาว ิทยาลัย

นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลา และมหาวิทยาลัยยะลา การสมัครนี้เป็นการให้

ผู้สมัครเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย และสมัครออนไลน์ โดยใช้คะแนนสอบจาก สทศ. 

 2.4 รอบแจ้งความจำนง (สำหรับผู้ไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในรอบกลุ่มภาคี) เป็นการเปิดรับสมัคร

หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มภาคีฯ และเปิดรับเฉพาะผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อของ

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเปิดรับเฉพาะ

บางสาขาวิชาที่ยังมีรายชื่อผู้มาสอบสัมภาษณ์ไม่เต็มตามแผนรับ 

 2.5 โควตามาเรียนต่ะน้อง เป็นการรับสมัครสำหรับผู้ที ่สนใจเข้าสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา แต่สมัครในประเภทต่างๆของรอบที่ 2 ไม่ทัน โดยสมัครในรูปแบบออนไลน์ตามกำหนดการ 

 2.6  โควตาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (CPALL) เป็นการรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจเขา้

สมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมาการค้า (CPALL) โดยสมัครใน

รูปแบบออนไลน์  

                      

3. รอบที่ 3 รอบแอดมิชชั่น (Admission)   

     เป็นรอบที่ดำเนินการคัดเลือกโดย TCAS เองโดยใช้การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET 

จาก สทศ. ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 10 อันดับแบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS 

ทั่วประเทศ  ผู้สมัครสามารถมีโอกาสมีชื่อผ่านการคัดเลือกได้ทั ้ง 10 อันดับ แต่จะสามารถมีชื่อสอบ

สัมภาษณ์ได้เพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ใน

วันสัมภาษณ์ 

 

4. รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)  

     เป็นการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเอง โดยเปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาที่ยังไม่ครบตาม

แผนรับ สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัคร สัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ทั้งหมด  
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            ในทุก ๆ รอบการรับสมัครทั้งก่อนและหลังการรับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ได้มีการวางแผน แก้ไขปัญหา รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินการรับสมัครร่วมกับคณะรองคณบดีฝ่าย

วิชาการของทุกคณะ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรับสมัครระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

การดำเนินงานร่วมกันลักษณะนี้นำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับสมัครในช่วงเวลาการรับ

สมัครที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในรอบนั้น ๆ  การวางแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครในอนาคต

ร่วมกัน และการสะท้อนสิ่งที่หลักสูตรต้องการที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร ไปจนถึงการถ่ายทอดนโยบาย

การรับสมัครจากมหาวิทยาลัยถึงระดับหลักสูตร  แนวทางการดำเนินงานการรับสมัคร  และสร้า งความ

เข้าใจระหว่างหลักสูตรและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เก่ียวข้องกับการรับสมัครด้วย  

 

การดำเนินงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

การประชาสัมพันธ์ 

 ในการรับสมัคร หลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียนเป้าหมายผ่านทาง

ช่องทางและรูปแบบต่างๆ ดังนี้  

 (1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะ  

 (2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย  

 (3) ประชาสัมพันธ์ทางเพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU”  

 (4) เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 (5) สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 (6) Line OPENCHAT “TCAS64 SKRU” 

 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะในโครงการ Road Show ของคณะตามโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่เดียวกันกับของมหาวิทยาลัย การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการ

รับสมัครร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ SKRU Open House และการจัดโครงการ Road Show ของ

มหาวิทยาลัยเอง โดยมหาวิทยาลัยมีการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ คือ จังหวัดสงขลา  

จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล  โดยจะกำหนดโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ตามสถิตินักศึกษาที่เข้ามา

รายงานตัวประกอบการการพิจารณาประวัติการประชาสัมพันธ์ในอดีตควบคู่กัน  

 การประชาสัมพันธ์ทางเพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เขา้มา

ใช้ทาง Facebook โดยเปิดเพจ ชื่อ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” นอกจากนั้น ยังเผยแพร่ข้อมูลหลักทาง

เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หัวข้องานรับเข้านักศึกษา และยังได้รับความร่วมมือจาก

งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับสถานีวิทยุ ที่ช่วยผลิตเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ แจ้ง

ข่าวสาร ข้อมูลเกี ่ยวกับการรับสมัคร และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้กับที ่ผู ้สนใจจะสมัครเรียนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 อีกช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตอบคำถาม แจ้งข่าวสาร เพิ ่มอีก 1 ช่องทาง คือ Line 

OPENCHAT “TCAS64 SKRU” ทำให้การแจ้งข่าวสาร การตอบคำถามต่างๆ รวดเร็ว และรับรู้พร้อมกัน
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ได้หลายคนในการตอบ 1 ครั้ง (วิดิโอประชาสัมพันธ์ / Live สด การรับสมัคร ปี 2564 ,  แบนเนอร์ 

โปสเตอร์รับสมัคร 2564 ) 

 

การรบัสมัคร 

 การสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นการรับสมัครในรูปแบบออนไลน์

ใ นท ุ ก รอบและประ เภทของกา ร ร ั บ สม ั ค ร  โ ดยผ ู ้ ส ม ั ค รส าม า รถสม ั ค รผ ่ า น เ ว ็ บ ไ ซ ต์  

http://regis.skru.ac.th/skru_app โดยลงทะเบียน และกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและเลือกสาขาที่

ต้องการได้ตามรอบการรับสมัครและคุณสมบัติที่สาขานั้นๆ กำหนด หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถชำระเงิน

ค่าสมัครได้ตามกำหนดการที่ทางงานรับสมัครได้กำหนดไว้ จึงจะถึงว่าการรับสมัครเสร็จสมบูรณ์  

 ในการรับสมัครซึ่งดำเนินการโดยงานรับเข้านักศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับ

สมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 2564 ประกอบไปด้วยบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน รองวิชาการฯ อาจารย์ เจ้าหน้าที ่ของคณะที ่ด ูแลงานด้านการรับสมัคร งาน

ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ  

 การรับสมัครนักศึกษาในปีนี้หลักสูตรได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่รอบที่ 1 – 4  โดยใน

ทุก ๆ รอบการรับสมัครตัวแทนกรรมการหลักสูตรได้มีบทบาทในการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่      โดย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประชุมชี้แจงสถานการณ์การรับสมัคร ผลการพิจารณาผลงาน 

ก่อนเร่ิมทำการสัมภาษณ์ เพื่อให้กรรมการสัมภาษณ์ได้มีข้อมูลหรือผลงานประกอบการสัมภาษณ์ 

 

การสอบสัมภาษณ์ 

 เมื่อได้ประมวลผลจากการพิจารณาผลงานที่ยื่นมา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

แล้ว โดยยึดคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ งานรับเข้า

นักศึกษาได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรรมการรับสมัคร และกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็ นตัวแทน

จากหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการสำรวจและให้หลักสูตรส่งรายชื่อตัวแทนกรรมการหลักสูตร

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรในการสอบสัมภาษณ์   

 จำนวนผู้สอบผ่าน ผู้มีสิทธิ ์สัมภาษณ์ในทุกรอบการรับสมัครสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนจะขึ้นรายชื่อให้มากกว่าแผนรับที่แจ้งไว้ตั ้งแต่ร้อยละ 10 – 20 เพื่อให้หลักสูตรมีโอกาสพบ

นักศึกษามากยิ่งขึ้นและหากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มีคุณสมบัติผ่านสามารถเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็น

นักศึกษาต่อไปได้ หลักสูตรจะได้มีจำนวนนักศึกษามากกว่าแผนรับเมื่อเปิดภาคเรียน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะ

เป็นแนวทางในการลดปัญหาจำนวนนักศึกษาที่หายไปหลังเปิดภาคเรียน  โดยในกระบวนการสัมภาษณ์ผู้

สัมภาษณ์จะถูกสัมภาษณ์ภายใต้ประเด็นการสัมภาษณ์ดังนี้ 

 1. บุคลิกภาพ  

 2. การใช้ภาษา 

 3. การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

 4. เจตคติต่อวิชาชีพ 

 5. อ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด 
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รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ของการรับสมัครปี 2564 ในทุกรอบของการรับสมัครเป็นรูปแบบออนไลน์ 

เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 งานรับเข้านักศึกษาจะส่งแบบสำรวจลิงก์ Line 

กลุ่มที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้สมัครได้เข้าร่วมกลุ่ม และได้รับการแจ้งรูปแบบ ขั้นตอน ลำดับการ

สอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 

 ตัวแทนกรรมการหลักสูตรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์มีอิสระในการให้น้ำหนัก

คะแนนประเด็นสัมภาษณ์ข้างต้น ก่อนเร่ิมการสัมภาษณ์ในทุกรอบการรับสมัคร งานรับเข้านักศึกษาได้จัด

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและทำความเข้าใจการใช้งานระบบสอบสัมภาษณ์ทุกครั้ง เพื่อตอบข้อสงสัย

ของตัวแทนกรรมการหลักสูตรก่อนเร่ิมสัมภาษณ์  

 จำนวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับสัดส่วนแผนรับในแต่ละรอบของแต่ละหลักสูตรเอง 

นอกจากนี้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังได้แสดงข้อมูล เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้สัมภาษณ์

ประกอบกับหลักฐานทางการศึกษาไว้ในระบบการสอบสัมภาษณ์ให้พิจารณาร่วมกันด้วย กรรมการ

สัมภาษณ์ยังได้ตรวจคุณสมบัติของผู้ศึกษาว่าตรงตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 เมื่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับผลการ

สอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ได้มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป  

  

การรายงานตัว 

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการรับสมัคร

ด้วยกระบวนการเดียวกัน คือ ตรวจหลักฐาน  บันทึกข้อมูลนักศึกษา รับชำระค่าเล่าเรียนและ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าผ่านธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการการรายงานตัว ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องส่งหลักฐานให้คณะกรรมการรายงานตัว

ตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิว่าตรงตามที่หลักสูตรกำหนดไว้หรือไม่  เพื่อเป็นการคัดกรองคุณสมบัติ

ของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที ่ได้กำหนด จากนั ้น ผู ้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องชำระ

ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้าต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

 ด้วยสถานการณ์โควิด-19 รูปแบบการรายงานตัวของปี 2564 ของรอบที่ 1 Portfolio ผู้สมัคร

สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเอกสารรายงานตัว ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ที่หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ แต่การรายงานตัวในรอบอื่นๆ ตั้งแต่รอบที่ 2 – 4 เป็นการรายงานตัวทาง

ไปรษณีย์ โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์รายงานตัวชำระเงินรายงานตัวผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร และส่งหลักฐาน 

เอกสารการรายงานตัวทางไปรษณีย์มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาตามกำหนดการ และอัพโหลดรูปถ่ายชุดนักศึกษาเพื่อทำบัตรนักศึกษาในระบบรับสมัคร  

 

-   มีการประเมินกระบวนการ 

          อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ประชุมพิจารณา ระบบและกลไกการรับ และประเมินผลการ

ดำเนินงาน การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2564 พบว่าจากการรับ

นักศึกษาทั้ง 4 รูปแบบ รับนักศึกษาได้จำนวน 61 คนดังนี้ 
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          รอบที่ 1  Portfolio         รับได้จำนวน       31  คน 

          รอบที่ 2  โควต้า             รับได้จำนวน       18  คน 

          รอบที่ 3  รับตรงร่วมกัน    รับได้จำนวน         8  คน 

          รอบที่ 4  Admission       รับได้จำนวน         4  คน 

โดยมีการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาดังนี้ 

                  ปี 2560 จำนวน 82 คน 

                  ปี 2561 จำนวน 43 คน 

                      ปี 2562 จำนวน 61 คน 

                      ปี 2563 จำนวน 52 คน 

                      ปี 2564 จำนวน 61 คน 

        เมื่อจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้

ร่วมประชุม ปรึกษา หาสาเหตุ พบว่าปัญหาการรับนักศึกษามีจำนวนนักศึกษาต่ำกว่าเป้าหมาย อาจเกิด

จากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนต่างๆ ไม่เพียงพอ ทำให้นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

หลักสูตร หรือในสภาพสังคมปัจจุบันค่านิยมของนักเรียนในการศึกษาต่อในหลักสูตรที่สอนลดลง และมี

หลักสูตรเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้น  

 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564 ยังคงมีปัญหาเดิมและส่งผลกระทบต่อรูปแบบในการรับสมัคร 

การสัมภาษณ์ การรายงานตัว ของทั้งผู้สมัคร หลักสูตร และมหาวิทยาลัย คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ทำให้ตั้งแต่รอบที่ 2 ประเภทรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จากเดิมที่เปิดให้ผู้สมัครเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ต้องปรับ

รูปแบบเป็นสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์รับสมัคร 

 

การสัมภาษณ์ 

 จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด -19) ทำให้หลักสูตรไม่

สามารถสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ ตั้งแต่รอบที่ 2 ประเภทรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภูมิศาสตร์ภาคใต้ อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินบุคลิกภาพ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ว่าตรงตามที่

หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.2 หรือไม่ 

 ในกระบวนการทำงาน เมื่อปี 2563 ทางมหาวิทยาลัยมีการปรับรูปแบบการสัมภาษณ์มาเป็น

แบบออนไลน์ ทำให้ปี 2564 นี้ ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบ

ออนไลน์ได้โดยพบปัญหาน้อยลง โดยยังมีการประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในทุกครั้งที่มีการสอบ

สัมภาษณ์ เพื่อทำความเข้าใจระบบการตรวจสอบรายชื่อผู้สัมภาษณ์ การส่งผลการสัมภาษณ์ในระบบ 

และขั้นตอนการรวบรวมสรุปผล ส่งผ่านเจ้าหน้าที่วิชาการ ประจำคณะ มายังงานรับเข้านักศึกษา เพื่อ

ประมวลผล และประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตามลำดับ  
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การรายงานตัว 

 จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) การรายงานตัว เป็น

การรายงานตัวในรูปแบบออนไลน์  และส่งหลักฐาน เอกสารการรายงานตัวทางไปรษณีย์มายังสำนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามกำหนดการที่กำหนด และอัพโหลดรูป

ถ่ายชุดนักศึกษาเพื่อทำบัตรนักศึกษาในระบบรับสมัคร  

 นอกจากนั้น มีการปรับเปลี่ยนรูปการการประชุมผู้ปกครองที่มหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการ

รวมตัวกัน และการเดินทางข้ามจังหวัด โดยปรับรูปแบบกิจกรรมมาเป็นการประชุมชี้แจงออนไลน์เหมือน

ปี 2563 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมมือกับงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงเรื่อง

ต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ควรทราบเก่ียวกับงานทะเบียน การใช้งานระบบทะเบียน การยืนยันการลงทะเบียน 

ช่องทางการติดต่อเมื่อมีปัญหาด้านงานทะเบียน กำหนดการการเรียนปรับพื้นฐานของหลักสูตร รูปแบบ

การเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด การติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ 

งานสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพ  

 

-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

       หลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ

นำไปใช้ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

- ในการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ปรับการรับสมัคร

นักศึกษา  

ตามเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษาระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2564 

(TCAS64) และได้นำข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่ที่เป็นปัญหาในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษามากำหนด

เป็นแนวทางในการรับสมัครในปี 2565 ต่อไป    

- ระบบในการทำงานร่วมกันของงานรับเข้านักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรของแต่ละ

สาขาวิชา  

ได้มีการติดต่อ ประชุม (ผ่าน Line Open Chat และ Zoom) สัมภาษณ์และส่งผลการคัดเลือก โดยใช้

ระบบออนไลน์เป็นหลัก อาจารย์สามารถตรวจสอบชื่อนักศึกษาที่สัมภาษณ์ ข้อมูลส่วนตัว Portfolio ของ

ผู้สมัคร และส่งผลการคัดเลือกจากระบบที่นักวิชาการการศึกษาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนได้ออกแบบ และนำมาใช้ในการทำงานได้จริง  

-  ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ได้ปรับรูปแบบจากเดิมที ่ต้องเดินทางมายื ่นเอกสาร

หลักฐานการ 

รายงานตัวที่มหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ปรับเป็นการให้นักศึกษาส่งเอกสารหลักฐานผ่านไปรษณีย์มายัง

มหาวิทยาลัย และปรับรูปแบบการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย เป็นการประชุม
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ออนไลน์ผ่าน Facebook Live และ Youtube Live ซึ่งนักศึกษาและผู้ปกครองสามารถรับฟังย้อนหลังได้

ตลอดเวลา ซึ่งรูปแบบนี้ ได้เริ่มใช้จริงในการรับสมัครปี  2563 และดำเนินการต่อในปี 2564 ซึ่งเป็นแนว

ปฏิบัติที่เปลี่ยนรูปแบบการทำงานในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ และการประชุมชี้แจงผู้ปกครองและ

นักศึกษาใหม่ 2 ปีที่ผ่านมา 

-  ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรร่วมกับคณะหรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยผา่น

ทาง road show ในสถานศึกษา ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากข้ึน  

- ยังคงดำเนนิการประชาสัมพันธห์ลักสูตรร่วมกับโครงการบริการวิชาการร่วมกับรายวชิาใน

หลักสูตรให้กับโรงเรียนที่นักศึกษาเป็นศิษย์เก่า 

- ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรผา่นทางเว็บไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์อ่ืน ๆ  โดยนำเสนอโครงสรา้ง

หลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น  

- ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรผา่นทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook โดยใช้รุ่นพี่ในการส่งต่อ

ข้อมูลไปยังรุ่นน้องในโรงเรียนเดมิ 

 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

   สิ่งที่น่าสนใจจากการรับสมัครในปี 2564 นี้ คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 

2019 (โควิด-19) ยังคงส่งผลต่อกระบวนการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ การรายงานตัว การ

ประชุมชี้แจง ทำให้ในปี 2565 จะต้องมีวางแผนการการทำงานในรูปแบบออนไลน์มาปรับใช้ในทุกขั้นตอน หาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ยังไม่ดีขึ้น เช่น การรับสมัครในรูปแบบ

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์รับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์ตรวจสอบ

ผลจากเว็บไซต์รับสมัคร และกดเข้าร่วมกลุ่ม Line ที่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์อยู่ใน

กลุ่ม ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio เป็นรูปแบบไฟล์ให้อาจารย์สอบสัมภาษณ์พิจารณาได้ หากสถานการณ์ปกติ จะ

ดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบปกติแทน  

           อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกันพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไกแล้วมีความเห็นร่วมกัน

ว่าในปีการศึกษา 2565 ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น เช่น Road Show ในสถานศึกษา โดย

หลักสูตรร่วมกับคณะ เปลี่ยนแปลงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบใหม่ เช่น facebook page เพื่อ

เข้าถึงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น มีกิจกรรมในหลักสูตร และศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และเสนอให้ทาง

คณะจัดหาทุนการศึกษาแบบให้เปล่าสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน   

            สำหรับการรับสมัครปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารับสมัครในระบบ TCAS เป็นปีที่ 4 มี

การรับสมัคร 4 รอบ ไม่มีการใช้คะแนน O-net ในการประมวลในการคัดเลือกการสมัคร และแต่ละ

มหาวิทยาลัยสามารถเริ่มรับสมัครนักศึกษาได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ทำให้ในรอบที่ 1 Portfolio มี

ระยะเวลาในการรับที่นานกว่าเดิม 
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            หากในปี 2565 สถานการณ์ โควิด-19 ดีขึ ้น จะมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบปกติ

เหมือนเดิม  

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

            การรับสมัครของนักศึกษาหลักสูตรได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมกันประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Road Show ตามโรงเรียน

ต่าง ๆ ณ ที่ตั้ง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไม่สามารถรับนักศึกษา

ให้เป็นไปตามแผนได้เนื่องจาก เกิดปัญหาวิกฤติการโควิด-19 ทำให้การลงพื้นที่ Road Show ไม่เป็นไป

ตามแผน และเรียนให้ความสนใจในการเรียนสายวิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่นักศึกษาจะเลือก

เรียนครุศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.1.1-1  http://regis.skru.ac.th/std_status/webpage/main.php 

3.1.1-2  สถิตินักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564  

3.1.1-3  รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2564   

 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในชั้นปีที ่ 1 ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก  

          ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยดำเนินงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ฯ สำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนและสำนักวิทยบริการ ฯ  โดยได้วางแผนและจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา

ใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้คือ 

การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ 

1. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 

2. การเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานออนไลน์ในระดับคณะ และหลักสูตร 

2.1) ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2) ภาษาอังกฤษ 

2.3) กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 
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- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

          นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลได้ทำกิจกรรมตามแผนการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยการดำเนินงานของหลักสูตร ร่วมกับ คณะ และสำนักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนและสำนักวิทยบริการ ฯ  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 

           โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชมุผู้ปกครองจัดโดยสำนักสง่เสริมวิชาการและงาน วันที่ 

26 มิถุนายน 2564  ในรูปแบบออนไลน์  

           หลักสูตรร่วมกับคณะและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการจัดโครงการปรับความรู้

พื้นฐานนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564  - 1 กรกฎาคม 2564 โดยเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล และภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ 

          การเรียนรู้และทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ในเดือนกรกฎาคม 2564 

 

- มีการประเมินกระบวนการ 

        อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ได้ประชุมร่วมกันในวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2564 พิจารณาผลดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุง 

พัฒนา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564  มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา เป็นรูปแบบ ออนไลน์ 100 เปอร์เซ็น เน้น

การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และการเรียนการ

สอน การเตรียมตัวในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  

2) เพิ่มรูปแบบเนื้อหา ให้อยู่ในรูปแบบ ออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจาก

เนื้อหาเดิมที่มีการเก็บรวบรวมไว้ เช่น รายวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทางด้านภาษาอังกฤษ 

3) เพิ่มช่องทางการสื่อสารทาง Social เพื่อสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา ก่อนเตรียมความ

พร้อมระหว่างเตรียมความพร้อม และหลังเตรียมความพร้อม 

4) ความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต  เครื่องมือออนไลน์อ่ืน  ๆ 

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1) หลักสูตรได้เสนอให้มหาวิทยาลัยให้จัดหาซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิทยบริการได้จัดหาซอฟต์แวร์ Google Meet ให้ โดยมีฟังก์ชั่นในการเรียนการ

สอน และมหาวิทยาลัยได้จัดหา Zoom เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2) การจัดเก็บเนื้อหาความรู้ที่ได้จากออนไลน์อย่างเป็นระบบ สามารถให้นักศึกษาเรียนย้อนหลังได้ ผ่าน

ระบบ ออนไลน์ Learning Center ที่  olc.skru.ac.th  ของมหาวิทยาลัย และใน Google Classroom  

3) คณะสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอน 

4) ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

        อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมและร่วมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564    พบว่าทุกกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา 
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นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 มากขึ้น โดยดูจากผลการดำเนินโครงการในแต่ละ

กิจกรรม และจากสถิติของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามตารางที่กำหนดให้ 

 

ปีการศึกษาที่

รับเข้า 

จำนวนที่

รับเข้า 

จำนวนที่สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนที่คง

ค้างอยู่ 

จำนวนที่

หายไป 

อัตรา 

การคงอยู่ร้อย

ละ 

2560 82 21 23 38 53.66 

2561 43 - 32 11 74.42 

2562 61 - 45 16 73.77 

2563 52 - 41 11 78.86 

2564 61 - 49 12 80.33 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

     การเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมให้กับ

นักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นแบบออนไลน์ มี

การทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน   การจัดเก็บเนื้อหาความรู้ที่ได้จากออนไลน์อย่างเป็นระบบ สามารถให้

นักศึกษาเรียนย้อนหลังได้ พบว่าอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น และ อัตราการพ้นสภาพของนักศึกษาน้อยลงเมื่อ

เทียบกับปีก่อน 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.1.2-1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 

3.1.2-2 โครงการประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.1.2-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

3.1.2-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

 

 การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

3.1 การรับนักศึกษา 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์เสรี  ชะนะ  โทรศัพท์  : 089-2962109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   อาจารย์เสรี  ชะนะ   โทรศัพท์  : 089-2962109 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน 

อธิบายผลการดำเนินงานที่หลักสูตรได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในระดบัอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 

2. จำนวนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา  

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 

 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ดังนี้  

-  อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมวางแผนการให้คำปรึกษา แนะแนวแก่นักศึกษาและจัด

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

- อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลส่งรายชื่อเพื่อขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ประจำปีการศึกษา 2564 และวางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

-  ปรับแผนการให้คำปรึกษาและช่องทางในการให้คำปรึกษาหรือการนัดประชุมนักศึกษาโฮมรูมตามสภาวการณ์ 

เช่น หากยังมีสถานการณ์โรคระบาดอาจเพิ่มช่องทางการประชุมผ่านทางโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Zoom , 

MS Team , Google Meet 

-  การจัดตั้งกลุ่ม LINE เพื่อให้คำแนะนำในการปรับแผนการเรียนให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ

หรือนักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาประกาศให้แก่นักศึกษาทราบ 

-  กำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเรียนตามศักยภาพของนักศึกษาในหลักสูตร และมีการ

ติดตามการให้คำปรึกษาเป็นเฉพาะรายบุคคลไป 

-  ปรับปรุงแผนการให้คำปรึกษาเฉพาะสำหรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา

และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 

-  นำผลจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มาพิจารณา ปรับแผนเพิ่มเติม 
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- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

        หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลดำเนินการควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาวิชาการแก่

นักศึกษาตามแผนภาพระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดบริการให้

คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาภายในคณะดังนี้ 

1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยกำหนดให้วันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 13.00 น.

เป็นต้นไป เป็นคาบโฮมรูม งดการเรียนการสอน ให้อาจารย์ที ่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพื ่อให้

คำปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษาให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่

นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ โดยนโยบายจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานหลักสูตรได้

ย้ำให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหานักศึกษา

ลาออก นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียนซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาต้องดำเนินการแก้ปัญหา 

               โดยมีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้คือ 

1. ชั้นปทีี่ 1 รหัส 64  ผศ.นลินี อินทมะโน ผศ.ดินาถ  หลำสบุ อาจารย์สกรรจ์  รอดคล้าย 

และอาจารย์ภาณุกร ภูริปัญญานันท์ 

2. ชั้นปทีี่ 2 รหัส 63  อาจารย์ญาณพัฒน์  ชูชืน่ และ อาจารย์เสร ี ชะนะ 

3. ชั้นปทีี่ 3 รหัส 62  ผศ.ดินาถ  หลำสุบ และ ผศ.พิกุล สมจิตต์ 

4. ชั้นปทีี่ 4 รหัส 61  ผศ.นลินี อินทมะโน 

5. ชั้นปทีี่ 5 รหัส 60  ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว และอาจารย์ภาณกุร ภูริปัญญานันท์ 

2. มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะและประจำกองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพรวมถึงอาจารย์ที ่ปรึกษาชมรมของแต่ละชมรมคอยให้คำปรึกษาในด้านการจัดกิจกรรม เสริม

หลักสูตรและโครงการอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำรงชีวิต

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรได้ร่วมกับอาจารย์ที ่ปรึกษาและอาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตรจัดกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เทคนิคการเรียนตามศักยภาพนักศึกษา” เฉพาะนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้ความรู้แก่

นักศึกษาชั้นปีที ่ 1-3 ในการวิเคราะห์ และวางแผนการเรียนของตนเอง ผ่านทางโปรแกรมประชุม

ออนไลน์ และได้ติดตามการวางแผนการเรียนของนักศึกษาจากกิจกรรม “ติดตามและให้ความช่วยเหลือ

ในการวางแผนการเรียน” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ที่มีปัญหาผลการเรียนโดยเฉพาะ  

4. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา ให้คำแนะนำเรื่องข้อมูลด้านสุขภาพกาย  

และสุขภาพจิตใจ ในวิกฤติ โควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ 

5. หลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรม และโครงการของคณะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

ในคณะ ในการนี้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีคำสั่งของคณะ ติดตาม ดูแล นักศึกษาในหลักสูตร เพื่อเข้าร่วม

โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

         โครงการระดับคณะ  

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ English WISH Camp ระหว่างวันที่ 9-19 

พฤษภาคม 2565 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 60 

 

2) โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 

3) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยทำงานแก่นักศึกษา วันที่ 

31 มีนาคม 2565 

4) โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพและประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565  

        โครงการระดับหลักสูตร 

1) สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชพีแก่นักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลัและนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2565 

2) สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชพีแก่นักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลัด้านมัลติมีเดยีและแอนิเมชัน 

3) ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2565 

4) สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชพีแก่นักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลัด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระหว่างวนัที่ 14 - 16 

มกราคม 2565  

5) “ถ่ายภาพทําบุญปีใหม่/ขึ้นตึกใหม่ สานสัมพนัธไ์ทยพุทธ-มสุลิม” วันที่ 27 ธันวาคม 

2564 

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมตัวสำหรับการเป็น Network Admin 

ให้กับองค์กร วันที่ 14 กันยายน 2564  

7) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Why Must be Me  

8) สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9) อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ Motion graphic 

10) อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Animate CC 

11) โครงการปันความรู้สู่น้อง คร้ังที ่1 แบบออนไลน ์

12) โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14:20-15:40 น. 

13) โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยนู วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00- 15.30 น. 

14) โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที ่2 แบบออนไลน ์

15) โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานี วนัที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น. 

16) โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา วันที่ 11 มกราคม เวลา14:30-15:30 น. 

17) กิจกรรมไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทลั แบบออนไลน์ 

18) โรงเรียนบำรุงศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก) จังหวัดสงขลา วนัที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 

9.00 - 11.00 น. 

19) กิจกรรม แบไต๋ไอที แบบออนไลน์ 

20) โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วนัที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. 
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- มีการประเมินกระบวนการ 

1) หลักสูตรร่วมกับคณะจัดให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเร่ืองการดูแล 

ให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา และนำเสนอผลการประเมินในภาพรวม ด้านการ

ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 มีผลประเมิน 4.20 และครั้งที่ 2 มีผลการ

ประเมิน 4.42 

2) หลักสูตรได้จัดหาแนวทางเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจให้ดีขึ้น  

3)   การแตง่ตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาที่รบัผดิชอบดแูลนักศึกษา 2 คน ทำให้สามารถดูแล ให้ข้อมูล 

ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาในทีป่รึกษาได้อยา่งทัว่ถึงและทนัเวลา 

4)   ดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ดา้น โดยเฉพาะการสร้างกลุม่ไลน์ และในเฟสบุค๊ ทำให้มีการประสานงาน

ติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเขา้มาพูดคยุและปรึกษาปัญหาตา่ง ๆ มากขึน้ 

โดยเฉพาะปญัหาทางด้านการเรียน ปัญหาทางบา้นและการเงนิ  ซึง่ทำให้อาจารยท์ี่ปรึกษาสามารถแกป้ัญหาใน

เบื้องตน้ได้ ทัง้ดา้นการเรียนและเรื่องส่วนตวั 

5)   การเพิ่มช่องทางการตดิต่อระหวา่งอาจารย์ทีป่รึกษากบันักศึกษาผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์

เป็นการเพิม่ช่องทางในการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่นกัศึกษาทั้งแบบรายกลุ่มและรายบคุคล นอกจากนี้

ในชว่งที่มีสถานการณโ์รคโควดิระบาดอาจารยท์ี่ปรึกษายังเพิม่ช่องทางการให้คำปรึกษาผา่นทางโปรแกรม

ประชุมออนไลน ์เชน่ Zoom , MS Team , Google Meet เพื่อชี้แจงแนวทางในการเรยีนและการสอบแบบ

ออนไลน ์

6)   โควิด-19 ต่อเนื่องเปน็ปีที่ 2  ทำให้นักศึกษาและอาจารย์ไดพ้บกันในโลกออนไลน์เทา่นัน้ ทำให้ไม่มี

การปฏิสัมพันธ์รว่มกนั  เกิดความห่างกนั ทำให้ไม่เกิดประสทิธิผลมากพอ 

7)   โครงการตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการสง่เสริมและพฒันานักศึกษาไมส่ามารถจัดกจิกรรมในรปูแบบ 

Onsite ได้ ทำให้ไมส่ามารถทำให้เกิดประสทิธผิลมากพอ 

8) เมื่อพิจารณาอัตราการคงอยู่ของนกัศึกษาชัน้ปทีี่ 2-4 พบวา่ นักศึกษามีอัตราการคงอยูม่ากกวา่ร้อยละ 

70 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีอัตราการคงอยู่ที่ร้อยละ 80.33 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

           เมื่อพิจารณาถึงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564  พบว่า มีอัตราการคงอยู่ที่สูงซึ่งถือว่ามี

แนวโน้มที่ดีขึ้น อันเนื่องจากบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งทางด้านวิชาการและด้านการ

ใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นที่ประชุมหลักสูตรจึงมีความเห็นว่าสำหรับการนำไปปฏิบัติในปีการศึกษา 2564 

ดังนี้ 

1) หลักสูตรได้ร่วมมือกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดหาเครื่องมือในการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  
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2) การจัดเก็บเนื้อหาความรู้ที่ได้จากออนไลน์อย่างเป็นระบบ สามารถให้นักศึกษาเรียนย้อนหลังได้ 

ผ่านระบบ ออนไลน์ Learning Center ที่  olc.skru.ac.th  ของมหาวิทยาลัย และ Google  

3) กำหนดให้คงนโยบายการเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาผ่านทาง

สื่อสังคมออนไลน์ และคงนโยบายในการเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลนักศึกษา

ของตน  

4) ปรับปรุงและคงแผนการให้คำปรึกษาเฉพาะสำหรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อเป็นแนวทาง

ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ 

5) กำหนดให้คงการจัดตั้งกลุ่ม LINE เพื่อให้คำแนะนำในการปรับแผนการเรียนให้แก่นักศึกษา 

โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติหรือนักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ และแจ้งให้อาจารย์ที่

ปรึกษาประกาศให้แก่นักศึกษาทราบ 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1) อัตราการลาออกกลางคันของนกัศึกษาลดลง 

2) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพิ่มข้ึน 

3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 

4) Facebook  กลุ่มของหลักสูตร “หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มรภ.

สงขลา” 

5) เว็บไซต์หลักสูตร https://it.skru.ac.th 

6) Line กลุ่มของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา 

           ทำให้มีการประสานงานติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเข้ามา

พูดคุยและปรึกษาปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเรียน  ซึ่งทำให้อาจารย์ที่ปรึกษา

สามารถแก้ปัญหาในระดับต่างๆ ได้ดีขึ้น ทั้งด้านการเรียนและเร่ืองส่วนตัว กล่าวคือ มีการวางแผนการลง

เรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถ้าหากนักศึกษาตกค้างในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะพิจารณาเปิด

รายวิชาที่นักศึกษาตกค้าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาต่อเนื่องอื่น ๆ ต่อไปได้ ซึ่ งทำให้

สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผน แต่อย่างไรก็ตามกรรมการประจำหลักสูตรมีความเห็นร่วมกันว่า ระบบ

การเพิ่มถอนรายวิชาควรผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาและแก้ปัญหา 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรได้ทำร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยทำแผนเพื่อจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนักศึกษาในหลักสูตร แต่

เนื่องจากวิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมและโครงการไม่เป็นไปตามแผน กิจกรรมและโครงการจะจัดใน

รูปแบบของ ออนไลน์ ทำให้ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ แต่ทาง

หลักสูตรมีการเตรียมการเชิงระบบไว้สำหรับสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษา 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.2.1-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 

3.2.1-2 Facebook กลุ่ม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

3.2.1-3 เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลวิดีโอ  

3.2.1-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 

3.2.1-4 รายงานสรุปผลการประเมินด้านการควบคุมดูแลให้คำปรึกษา 

 

3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 

     ในปีการศึกษา 2564  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลดำเนนิการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย  

         คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร มี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), 

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

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้าน

การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง

วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ 

การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะ

ด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ

เรียนรู้) 

1.   อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมวางแผน วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมใน

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  โดยร่วมกับคณะและสำนักวิทยบริการ ฯ  

- เพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการพัฒนานักศึกษา เช่น จัดหาทรัพยากร สื่อ

การสอน วัสดุวิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา  

- การจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โครงการสัมมนา

เตรียมความพร้อมสร้างทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา  

- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของบัณฑติในหลักสตูร  

- ให้บัณฑิตมีพื้นฐานความรู้ในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
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- การเข้าร่วมการแข่งขันและการสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

- Foundational Literacies  

- Competencies    

- Character Qualities    

  ความคาดหวังของผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

ปีการศึกษาที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

2 มีความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน การบริการจัดการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสร้างสรรค์งานด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

3 มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน และการสร้างสรรค์งานด้าน

มัลติมีเดียและแอนิเมชันที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

4 มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรู้ไปพัฒนา

นวัตกรรมและสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงาน

เฉพาะได้ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

            หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลได้ประชุมดำเนินการร่วมกับคณะในการ

ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะได้ดำเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา โดยหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ตามคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร ดังนี้ 

1.  โครงการที่หลักสูตรดำเนินการร่วมกับคณะ 

o โครงการสัมมนาการพัฒนาประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพเพือ่ก้าวสู่วัยทำงานแก่

นักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูลสำคัญและเตรียมความพร้อมใน

การเข้าสู่อาชีพ  

o โครงการสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางดา้นสห

กิจ และสามารถหาแหล่งฝึกประสบการณ์แบบสหกิจได้ 

2. เพื ่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนำความรู้ไป
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ใช้สนับสนุนในงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมผ่าน

โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

     2.1 โครงการด้านการเพิ่มศักยภาพทางด้านการเรียน 

1) โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565  

3) สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทกัษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลัและนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2565 

4) “ถ่ายภาพทําบุญปีใหม่/ขึ้นตึกใหม่ สานสัมพันธไ์ทยพุทธ-มุสลมิ” วันที่ 27 ธันวาคม 

2564 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเตรียมตัวสำหรับการเป็น Network Admin ให้กับ

องค์กร วันที่ 14 กันยายน 2564  

2.2 โครงการด้านการให้ความรู้ ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา 

1) สัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 พฤศจิกายน 

2564 

2) สัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 1 เมษายน 

2565 

3) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยทำงานแก่นักศึกษา  วันที่ 31 

มีนาคม 2565 

4) โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพและประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

14 พฤษภาคม 2565 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานความรู้ในการพัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผ่าน

โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

-  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 

-  โครงการอบรม Microsoft office ในรูปแบบออนไลน์ ทุกชั้นปี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 

-  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Discovery ในรูปแบบออนไลน์ นักศึกษาทุกขั้นปี 25 – 27 

พฤษภาคม 2565 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และทักษะชีวิตในวิชาชีพ มีความ 

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1) โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 

2) โครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยทำงานแก่นักศึกษา 31 

มีนาคม 2565 
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3) โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพและประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน 14 พฤษภาคม 2565 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายผู้นำนักศึกษา 27-29 พฤษภาคม 2565  

5) สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

8 - 9 มกราคม 2565 

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่องการเตรียมตัวสำหรับการเป็น Network Admin 

ให้กับองค์กร 14 กันยายน 2564  

5.  โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1) หัวข้อ Cloud Computing วันที่ 27 มกราคม 2565  

2)  หัวข้อ Bank Security วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  

6. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

1) หัวข้อ Video Creator 15,16,23 มกราคม 2565 

2) หัวข้อ Advanced Photoshop วันที่ 22 มกราคม 2565 

7. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

1) หัวข้อ Software Deployment วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  

2) หัวข้อ UX/UI Design วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 

8. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เตรียมความพร้อมในรายวิชา 

1) โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเตรียมตัวสำหรับการเป็น Network Admin 

3) อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Adobe Animate CC 

4) อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ Motion graphic 

5) อบรมเชิงปฏิบัติการ Character Design สำหรับ NFT 

6) อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Mobile Application 

7) กิจกรรมเข้าสู่โลก Metaverse 

8) อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

9) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Why Must be Me (ต้นกล้าไอทีสู่มืออาชีพ)  

9. โครงการ/กิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาเรียน 

1) โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ 

o โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก วันที่ 2 ธันวาคม 2564 

o โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน วันที่ 2 ธันวาคม 2564 
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2) โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ 

o โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานี วันที่ 27 มกราคม 2565  

o โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา วันที่ 11 มกราคม 2565 

3) กิจกรรมไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทลั แบบออนไลน์  โรงเรียนบำรุงศาสน์ วันที่ 20 มีนาคม 2565 

4) กิจกรรม แบไต๋ไอที แบบออนไลน์   โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วันที่ 17 มีนาคม 2565 

 

- มีการประเมินกระบวนการ 

 จากที่ประชุมของหลักสูตร พบว่า  

1) โครงการส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร จากปัญหาวิกฤติ

การ โควิด-19 ทำให้โครงการต่าง ๆ ที่จะจัดให้นักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพไม่สามารถจัดได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ หรือมีประสิทธิผลมากพอ  

2) โครงการหรือกิจกรรมส่วนใหญ่จะจัดในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ประสิทธิผลลดต่ำลง  

3) ควรเลือกเคร่ืองมือออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกกับผู้เรียน  

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1) ปรับลดกิจกรรมที่เหมาะสม และไม่เกิดความซ้ำซ้อน 

2) กำหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการตา่ง ๆ ให้มากขึ้น 

3) ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ การจัดกิจกรรมให้มากข้ึน 

4) มีการเลือกใช้เคร่ืองมือออนไลน์ Zoom มาใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้เรียน  

5) เก็บวีดีโอหลังจากมีการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อสามารถดูย้อนหลัง หรือสำหรับนักศึกษาที่

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 

6) ประชาสัมพนัธ์ และสนบัสนุนการจัดอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้าง

ประสบการณ์ความรู้ให้แก่นักศึกษามากข้ึน 

7) ปรับปรุงและกระจายโครงการตา่ง ๆ ที่จัดขึน้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาทักษะ และความรู้ตา่ง 

ๆ ที่จำเปน็สำหรับนักศึกษาในแต่ละชัน้ปี 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

          เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานและรางวัลที่นักศึกษาได้รับ พบว่า โครงการต่าง ๆ  ที่จัดขึ้นล้วนแต่มี

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนานักศึกษาตามทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในการพัฒนา

นักศึกษาให้มีทักษะที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ มิใช่เกิดจากการเข้าร่วมโครงการใดโครงการหนึ่ง แต่ต้องเกิดจาก

การสั่งสม ฝึกฝน ทักษะ เหล่านี้อยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ของโครงการและรางวัลที่นักศึกษา

ได้รับแยกตามตามทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ดังนี้ 

1) ป ร ะ ช ุ ม ว ิ ช า ก า ร ร ะ ด ั บ ช า ต ิ แ ล ะ น า น า ช า ต ิ  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ร า ช ภ ั ฏ ภ ู เ ก็ ต 

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมยุคโควิด  เร่ืองระบบขายอุปกรณ์ก่อสร้าง บริษัท Ps. Power P 
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2) รางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ การประกวด Botnoi Voice Tiktok Challenge 

3) รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศกรประกวดสื่อสร้างสรรค์วีดีโอ หัวข้อ กสิกรรมในครัวเรือน

ธรรมชาติ 

4) รางว ัลชนะเล ิศ  การแข ่ งข ัน  CONTENT CREATIVE COMMUNICATOR Faculty of 

Science and Technology 2021 

5) รางว ัลชนะเล ิศ  และรองชนะเล ิศลำด ับท ี ่  3 The 2nd Faculty of Science and 

Technology Singing Contest 

6) กิจกรรมการเข้าร่วมประกวด 

o Interactive Story Game Contest 

o Hackathon Thailand 

o Pre MOS Olympic Thailand Competition 

o เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี

 

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :   

  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้เข้าร่วม

โครงการกับมหาวิทยาลัย และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทำแผนเพื่อจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  

ให้สอดคล้องกับนักศึกษาในหลักสูตร แต่เนื่องจากวิกฤติ โควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมและโครงการไม่เป็นไปตาม

แผน กิจกรรมต่าง ๆ  ยกเลิก  และบางกิจกรรมและโครงการจะจัดในรูปแบบของ ออนไลน์ ทำให้ประสิทธิผลที่

เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ แต่ทางหลักสูตรมีการเตรียมการเชิงระบบไว้สำหรับสนับสนุน

ในการพัฒนานักศึกษา  

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.2.3-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 

3.2.3-2 โครงการกิจกรรม 

3.2.3-3 รายงานผลสอบมาตรฐาน IC3 

3.2.3-4 รายงานผลสอบมาตรฐานทางด้านภาษา 

3.2.3-5  คะแนนปรับพื้นฐาน 

3.2.3-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2564  
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์เสรี  ชะนะ  โทรศัพท์  : 089-2962109 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   อาจารย์เสรี  ชะนะ   โทรศัพท์  : 089-2962109 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

ผลการดำเนินงาน 

3.3.1 การคงอยู ่

ผลการดำเนินงาน :  

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู ่

ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 

จำนวนที่

รับเข้า 

จำนวนที่สำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนที่คงค้างอยู่ 

จำนวนที่

หายไป 

อัตรา 

การคงอยู่ร้อยละ 

2560 82 21 23 38 53.66 

2561 43 - 32 11 74.42 

2562 61 - 45 16 73.77 

2563 52 - 41 11 78.86 

2564 61 - 49 12 80.33 

รวม 299 21 211 88  

 

การคิดอัตราการคงอยู่ 

- คิดจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี 

1. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 299 คน 

2. จำนวนนักศึกษาที่หายไป 88  คน 

3. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (1) - (2) 211 คน  
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โดยภาพรวมพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มที่สูงขึ้น  

 1.  การเรียนออนไลน์ ทำให้นักศึกษามีเวลาในการเตรียมตัวในด้านวิชาการมากข้ึน 

  2.  มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้คำปรึกษาแนะนำในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

      4.  การปรับข้อมูลนักศึกษาที่เป็นปัจจุบันของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.3.1-1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปีการศึกษา 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 20:19 น. 

 

3.3.2 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน :  

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปกีารศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) 

จำนวนที่รับเข้า 

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา

ปกต ิ

จำนวน ร้อยละ 

2557 84 36 42.86 

2558 74 33 44.59 

2559 66 34 51.52 

2560 82 21 25.61 

2561 43 - - 

y = 5.778x + 54.874

R² = 0.7233

0
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2560 2561 2562 2563 2564

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร

จํานวนที่รับเข้า จํานวนที่หายไป
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 

 1) ปีการศึกษาแรกเข้าเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ 2 มีอัตราส่วนในการพ้นสภาพการเปน็นักศึกษาสูง 

 3) นักศึกษาบางส่วนที่ขาดการติดต่อยังมีข้อมูลปรากฏอยู่ในระบบบริการการศึกษา 

 4) นักศึกษาเรียนไม่เปน็ไปตามแผนการเรียน 

 5) นักศึกษาที่อยู่ภาวะวิกฤต ระดับ 3 ส่วนใหญ่จะพ้นสภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป เพราะ

ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 2.00 ในภาคเรียนถัดไป ซึ่งเปน็ไปได้ยาก 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.3.2-1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปีการศึกษา 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 20:19 น. 

 

3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน :  

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหตุ 

2560 4.78 มาก  

2561 4.33 มาก  

2562 4.16 มาก  

2563 4.17 มาก  

2564 4.65 มากที่สุด  

 

y = -10.47x + 64.326

R² = 0.638
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แนวโน้มอัตราการการส า เ ร็จการศึกษาตามระยะ เวลาของหลักสู ตร

จํานวนที่รับเข้า สําเร็จการศึกษา
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บัณฑิตศึกษา นักศึกษามีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

 

 

    (รายละเอียดผลการดำเนินงาน) 

ในปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยในภาพรวมมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึน  

 

สรุปแนวโน้มผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2564 

หัวข้อ แนวโน้ม 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลกัสูตร เพิ่มขึ้น 

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ลดลง 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด ลดลง 

 

- ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศหรือโดดเด่น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ 

 ไม่ม ี

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

3.3.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา    ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 20:19 น.  

หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการ

ที่ดำเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 

 

 

y = -0.042x + 4.544

R² = 0.055
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แนวโ น้มความพึ งพอ ใจและผลการ จัดกา ร ข้อ ร้ อง เ รี ยนของ  นักศึ กษา

ผลการประเมิน เชิงเส้น (ผลการประเมิน) เชิงเส้น (ผลการประเมิน)
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- ช้อเสนอแนะของนักศึกษา 

1) เปิดเรียนในรูปแบบ Onsite 

2)  มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการมากขึ้น 

โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักสูตรได้เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการใหม่ อาคารเรียนใหม่ ให้กับนักศึกษา 

2) มหาวิทยาลัยเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite นักศึกษามาเรียนในห้องเรียนได้ 100 เปอร์เซนต์ 
 

สรุปแนวโน้มผลการดำเนินการและความพึงพอใจประจำปีการศึกษา 2564 
 

หัวข้อ แนวโน้ม 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร เพิ่มข้ึน 

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ลดลง 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด ลดลง 

 

ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศหรือโดดเด่น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกันโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการดำเนินงานที่

โดดเด่นอย่างแท้จริง (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน 3.00 คะแนน บรรลุ 
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องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ (O) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อินทมะโน โทรศัพท์  : 087-0388294 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อินทมะโน โทรศัพท์ : 087-0388294 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน :  

ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลและนวัตกรรม

ดิจิทัล มีดังนี้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 

ปริญญาตร ี

1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 55 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทีไ่ด้รับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

12 21.82 

3 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑติระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม 5) 

4.59 

*หมายเหตุ จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวน

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

2.1-1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

วิธีการคำนวณ 

 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
คะแนนที่ได้  = 
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 

4.50 

ค่าเฉลี่ย 

4.65 

ค่าเฉลี่ย 

4.59 
บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อินทมะโน โทรศัพท์  : 087-0388294 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อินทมะโน โทรศัพท์ : 087-0388294 

การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

 

 การคำนวณค่าร้อยละนี้ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแล้วแต่

ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

 

คะแนนที่ได้   = 

 

 

หมายเหตุ : 

- จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที ่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา สำหรับ

หลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี ้ที ่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากมีผู ้สำเร็จ

การศึกษาแล้ว 

 

 

  

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

100 
X 5 
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ผลการดำเนินงาน :  

ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี  ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  มีดังนี้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

วันที่สำรวจ 27 พฤษภาคม 2565 

ที่ รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

1. จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 55 

2. จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจเร่ืองการมีงานทำ 55 

3. จำนวนบัณฑิตทีไ่ด้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระ) 

21 

ตรงสาขาที่เรียน 11 

ไม่ตรงสาขาที่เรียน 10 

4. จำนวนบัณฑิตทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 25 

5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 2 

6. จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 0 

7. จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท 0 

8. จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 1 

9. จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 0 

10. จำนวนบัณฑิตทีไ่ม่มีงานทำ 6 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

2.2-1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปี 

ร้อยละ 80.00 

4.00 คะแนน 

ร้อยละ 94.74 

4.74 คะแนน 

ร้อยละ 88.46 

4.42 คะแนน 

บรรลุ 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

    จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส-2019 หรือ COVID-19 ตั้งแต่ต้นมกราคม 2563 

จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มข้ึนอย่างช้า ๆ จนถึงพฤษภาคม 2565 ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นจำนวนมาก 

ทำให้มีปัญหาเศรษฐกิจตามมา จะเห็นได้ว่าบริษัททั่วโลกออกมาตรการลดค่าใช้จ่าย  ทั้งปลดพนักงาน ลด

เงินเดือน รวมถึงหยุดการจ้างงานใหม่ จากจำนวนประกาศงานบน จ๊อบส์ ดีบี ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 

พบว่า อัตราการแข่งขันในการหางานของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง 20% ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 

และมีอัตราส่วนการแข่งขันอยู่ที ่ 1 ต่อ 100 ใบสมัคร โดยการแข่งขันมีการกระจุกตัวอยู่เพียงในกลุ่ม

คนทำงานที่เงินเดือนไม่เกิน 30 ,000 บาท และความต้องการกลุ่มสายงานไอที คิดเป็น 14.7% (ที่มา : 

https: / /news. thaipbs.or. th/content/302899)  ซ ึ ่ งตลาดงานไอท ี โดยส ่ วนใหญ ่อย ู ่ ในจ ั งหวัด

กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงสูง ส่งผลต่อการตัดสินใจของบัณฑิตจบใหม่ที่ไม่อยากสมัคร

ทำงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงพยายามหางานทำใกล้บ้านในช่วง COVID-19 ทำให้ตำแหน่งงานที่

ได้รับไม่ตรงกับสายงานด้านไอที รวมถึงบัณฑิตจบใหม่บางคนต้องออกจากงานเนื่องจากบริษัทมีความ

จำเป็นต้องปลดพนักงานออกเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา   

รหัส ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จำนวน

นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ

ผ่าน 

รหัส 574235 ภาคการศึกษาที ่1/2564 

4664301  โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

รหัส 574235 ภาคการศึกษาที ่2/2564 

4664301  โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

รหัส 584235 ภาคการศึกษาที ่1/2564 

4664301  โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 3 

รหัส 594235 ภาคการศึกษาที ่1/2564 

4662302  ปฏิบัติการพัฒนา

โปรแกรมประยุกตฐ์านข้อมูล 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4663404  วิศวกรรม

ซอฟแวร ์
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4664301  โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 9 8 

GEH0402  ปรัชญาและ

ศาสนา 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GEL0201  ภาษาอังกฤษใน

โลกปัจจุบัน 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

รหัส 594235 ภาคการศึกษาที ่2/2564 

4662603  เทคโนโลยีไร้สาย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

รหัส 604235 ภาคการศึกษาที ่1/2564 

4661112  สถิติสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4661511  โครงสร้างข้อมูล 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4663613  การผลิตสื่อ

มัลติมีเดยี 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4663616  เทคโนโลยีไร้สาย 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

4663711  การเตรยีมฝกึ

ประสบการณ์วิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

4664214  การจัดการ

โครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

4664317  โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
3 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 17 12 
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รหัส ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จำนวน

นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ

ผ่าน 

GESH201  ทักษะชวีิต 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

รหัส 604235 ภาคการศึกษาที ่2/2564 

4664712  การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GEL0101  ภาษาไทยเพือ่

การสือ่สาร 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

  รหัส 614235 ภาคการศึกษาที ่1/2564 

1001809  เพศศึกษารอบ

ด้าน 
4 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

1104258  กีฬาและการ

ออกกำลังกายเพือ่สุขภาพ 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

3562201  การสร้างธรุกจิ

ใหม่ และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

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

4661112  สถิติสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

4661511  โครงสร้างข้อมูล 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4662311  ระบบฐานข้อมูล 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

4663613  การผลิตสื่อ

มัลติมีเดยี 
0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 8 5 

4663624  การพัฒนาแอป

พลิเคชันบนอุปกรณ์เคลือ่นที ่
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

4663711  การเตรยีมฝกึ

ประสบการณ์วิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 1 2 6 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 21 20 

4664214  การจัดการ

โครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

12 2 4 5 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 33 33 

4664317  โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
2 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 23 30 7 

7000390  การเตรยีมความ

พร้อมสหกิจศกึษา 
0 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 11 

EDSC001  การสร้างเสรมิ

และดูแลสุขภาวะ 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

GEL0202  ภาษาอังกฤษ

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

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซีย

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

 รหัส 614235 ภาคการศึกษาที ่2/2564 

1001809  เพศศึกษารอบ

ด้าน 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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รหัส ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จำนวน

นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ

ผ่าน 

3562201  การสร้างธรุกจิ

ใหม่ และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

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

4662314  การปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษยแ์ละ

คอมพิวเตอร ์

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

4662413  การเขยีน

โปรแกรมเว็บ 
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

4663212  ความมั่นคงของ

ระบบสารสนเทศ 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

4663619  ธุรกิจดิจทิัล 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

4664712  การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

7000490  สหกิจศึกษา 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

GEH0402  ปรัชญาและ

ศาสนา 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

GEL0202  ภาษาอังกฤษ

เพื่อการทำงาน 
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 

 

รหัส ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จำนวน

นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ

ผ่าน 

รหัส 624235 ภาคการศึกษาที ่1/2564 

4571211  คณิตศาสตร์

พื้นฐาน 
0 0 0 1 5 6 4 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

4661512  การสื่อสารข้อมูล

และเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
8 10 13 6 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 46 46 

4662313  การออกแบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4663315  การจัดการและ

บำรุงรักษาคอมพิวเตอร ์
24 7 5 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 45 45 

4663414  การวิเคราะห์

และออกแบบระบบ 
1 14 15 8 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 46 46 

4663415  การโปรแกรมเชิง

วัตถ ุ
12 10 6 9 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 44 44 

4663611  การสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ
11 5 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 23 

4663618  หัวข้อพิเศษทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 5 19 14 
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รหัส ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จำนวน

นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ

ผ่าน 

4663624  การพัฒนาแอป

พลิเคชันบนอุปกรณ์เคลือ่นที ่
16 3 15 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 46 46 

4663625  ฐานข้อมูลและ

การพัฒนาโปรแกรม

ประยกุต ์

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

GESH201  ทักษะชวีิต 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GESS306  กฎหมายกับการ

สร้างความเป็นพลเมืองที่ด ี
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

รหัส 624235 ภาคการศึกษาที ่2/2564 

3562201  การสร้างธรุกจิ

ใหม่ และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

1 7 16 8 4 2 2 1 0 0 1 0 0 2 44 41 

4661412  การโปรแกรม

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

4662314  การปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษยแ์ละ

คอมพิวเตอร ์

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

4663212  ความมั่นคงของ

ระบบสารสนเทศ 
11 13 7 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 44 44 

4663213  สัมมนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 23 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 45 45 

4663316  โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
20 9 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 44 40 

4663611  การสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ
4 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 12 

4663614  การออกแบบ

เครือข่ายคอมพวิเตอร ์
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4663615  ความมั่นคงของ

เครือข่าย 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4663616  เทคโนโลยีไร้สาย 5 7 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

4663618  หัวข้อพิเศษทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 1 4 4 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

4663619  ธุรกิจดิจทิัล 4 11 13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 43 41 

4753213  ความฉลาด

ทางด้านสขุภาพ 
8 10 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26 25 

5061137  การเพาะเลีย้ง

ปลาสวยงาม 
6 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 15 11 

รหัส 634235 ภาคการศึกษาที ่1/2564 

4571211  คณิตศาสตร์

พื้นฐาน 
0 0 0 1 6 10 13 1 0 0 0 0 0 0 31 31 

4661511  โครงสร้างข้อมูล 24 8 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

4662311  ระบบฐานข้อมูล 12 6 11 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 40 40 
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รหัส ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จำนวน

นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ

ผ่าน 

4662312  เทคโนโลยีเว็บ 15 16 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 39 

4662313  การออกแบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก 
22 5 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 

4663616  เทคโนโลยีไร้สาย 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

GESL101  ภาษาอังกฤษพา

ไป 
9 7 6 6 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 39 39 

GESL103  รู้ใช้ภาษาไทย 1 4 11 6 14 2 1 0 0 0 0 0 0 0 39 39 

รหัส 634235 ภาคการศึกษาที ่2/2564 

4662113  ภาษาอังกฤษ

สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12 6 7 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 41 41 

4662211  ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจดัการ 
8 13 2 11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 41 41 

4662314  การปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษยแ์ละ

คอมพิวเตอร ์

5 4 12 4 3 3 9 0 0 0 0 0 0 1 41 40 

4662413  การเขยีน

โปรแกรมเว็บ 
10 9 9 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 

GESH201  ทักษะชวีิต 11 9 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

GESH203  มนุษยก์ับความ

งาม 
10 4 5 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 25 24 

GESH209  วัฒนธรรม

และอัตลักษณท์้องถิ่น

สมัยใหม ่

8 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

GESL102  ภาษาอังกฤษ

พิชิตฝัน 
16 5 3 2 3 4 2 6 0 0 0 0 0 0 41 41 

รหัส 644295 ภาคการศึกษาที ่1/2564 

4661131  พื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจทิัล 

6 9 13 10 8 1 5 7 0 0 1 0 0 0 60 59 

4661231  คณิตศาสตร์และ

สถิติสำหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

7 15 13 10 6 1 0 8 0 0 0 0 0 0 60 60 

4661331  แนวคิดและการ

แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร ์
23 6 4 8 3 4 1 9 0 0 0 0 0 2 60 58 

GESC402  โปรแกรม

ประยกุต์สำนักงานอัตโนมตั ิ
31 8 2 5 2 3 1 8 0 0 0 0 0 0 60 60 

GESH202  ปรัชญาและ

ศาสนา 
21 9 10 7 3 1 1 8 0 0 0 0 0 0 60 60 

รหัส 644295 ภาคการศึกษาที ่2/2564 

1103254  ผู้นำนันทนาการ

และการอยู่ค่ายพักแรม 
39 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 85 

 

รหัส ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จำนวน

นักศึกษา 

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

เบียน 

สอบ

ผ่าน 

4661232  พื้นฐานการเล่า

เรื่องและการสร้างสือ่ดิจทิัล 
29 9 4 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 49 49 

4661332  การโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์
20 7 5 3 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 45 45 

GESC401  การคิดในยุค

ดิจิทัล 
30 9 4 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 49 49 

GESH207  ลับ ลวง หลอก 

ทางไซเบอร ์
0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

GESL105  เฮลโลภาษา

อินโดนีเซีย 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

GESL106  สนุกกับ

ภาษาญี่ปุ่น 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

GESL108  เพลิดเพลนิกับ

ภาษาจีน 
15 15 10 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 44 44 

GESS304  ศาสตร์พระราชา

เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
1 5 12 5 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 32 32 

GESS305  เจ้าสัวน้อย 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
 

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 

 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (นำมาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา)   

รหัสวิชา ชื่อ

รายวิชา 

ภาค

การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การ

ตรวจสอบ 

เหตุที่ทำให้

ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข หมาย 

เหต ุ

4664317  โครงงาน

ทาง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2 

1/2564 นักศึกษาสอบ

ผ่าน 12 คน 

คิดเป็นร้อย

ละ 26.67 ได้

เกรด W 27 

คน คิดเป็น

ร้อยละ 

60.00   ได้

เกรด E 6 คน 

คิดเป็นร้อย

ละ 13.33 

จากนักศึกษา

ทั้งหมด 45 

คน 

 

พิจารณาจาก 

มคอ.5 ของ

รายวิชา 

นักศึกษาไม่

สามารถทำ

โครงงานให้

เสร็จทันตาม

กำหนดเวลา 

- หลักสูตรจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่ม

ทักษะเฉพาะทางที่

สอดคล้องกับหัวข้อ

โครงงานของนักศึกษา 

โดยเชิญวิทยากรจาก

ภายนอกมาให้ความรู้เแก่

นักศึกษาในหวัข้อต่าง ๆ 

ได้แก่  

1) การพัฒนาเวบ็แอป

พลิเคชันด้วย PHP Data 

Object  

2) Software 

Deployment 

3) UX/UI Design 

4) Video Creator 
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รหัสวิชา ชื่อ

รายวิชา 

ภาค

การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การ

ตรวจสอบ 

เหตุที่ทำให้

ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข หมาย 

เหต ุ

- ส่งเสริมให้อาจารย์ที่

ปรึกษาโครงงานจัดสรร

เวลาให้กับนกัศึกษา 

- ฝ่ายโครงงาน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

ดำเนินการทำโครงงาน 

เช่น การจัดสอบโครงงาน

รอบพิเศษ กำหนดการส่ง

เอกสารเพื่อขอสอบจบ

โครงงาน 
 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 

ไม่ม ี  

 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน (กรณีที่ไม่ได้เปิดสอนให้นำมาจาก

ตารางสอนในภาคนั้น ๆ) 

 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาคการศึกษา/

คำอธิบายรายวิชา 
เหตุผลทีไ่ม่เปดิสอน มาตรการที่ดำเนินการ 

ไม่มี   

 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน (กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ นำมาจาก 

มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /

ภาคการศึกษา/คำอธิบาย

รายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตทุี่ไมไ่ดส้อน วิธีการแก้ไข 

ไม่ม ี    
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6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

4664301 โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 

1/2564 ✓  - 

4662302 ปฏิบัติการพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์

ฐานข้อมูล 

1/2564 ✓  - 

4663404 วิศวกรรมซอฟแวร ์ 1/2564 ✓  ทบทวนเนื้อหาส่วนท่ีผู้เรียนไม่

เข้าใจเพื่อให้สามารถใช้กับการ

ทำงานจริงได ้

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 1/2564 ✓  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไวใ้ห้

เพียงพอและเหมาะสมกับ

สถานการณ ์

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก

ปัจจุบัน 

1/2564 ✓  1. ใหนักศึกษามีส่วนร่วมในการ

แสดงออกทางการเรียนมากขึ้น 

(นําเสนอผลงาน)  

2. ใหนักศึกษาฝกทักษะ ฟง พูด 

อ่าน เขียน ใหมากขึ้น โดยอาจารย

เตรียมเอกสารการสอนเพิ่มเติม 

3. จัดกิจกรรมใหนักศกึษามี

การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางด้าน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากท่ีเรยีนรู้

ภายนอกห้องเรียนด้วยตัวของ

นักศึกษาเอง (Self-study) 

4661112 สถิติสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2564 ✓  - 

4661511 โครงสร้างข้อมูล 1/2564 ✓  - 

4663613 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 1/2564 ✓  - 

4663616 เทคโนโลยีไร้สาย 1/2564 ✓  ปรับให้เป็นการสอนออนไลน์มาก

ยิ่งข้ึนด้วยสถานการณ์โควิด 19 

นักศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน ผลการ

ประเมินดีมาก และนักศึกษาบอก

ว่าชอบการเรียนการสอนแบบน้ี
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

เนื่องจากมีการอัดวดิีโอนักศึกษา

สามารถนำมาดยู้อนหลังได ้

4663711 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1/2564 ✓  ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคลอ้ง

กับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

4664214 การจัดการโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2564 ✓  ปรับให้เป็นการสอนออนไลน์มาก

ยิ่งข้ึนด้วยสถานการณ์โควิด 19 

นักศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน ผลการ

ประเมินดีมาก และนักศึกษาบอก

ว่าชอบการเรียนการสอนแบบน้ี

เนื่องจากมีการอัดวดิีโอนักศึกษา

สามารถนำมาดยู้อนหลังได ้

4664317 โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 

1/2564 ✓  - 

GESH201 ทักษะชีวิต 1/2564 ✓  ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อการ 

จัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งข้ึน 

1001809 เพศศึกษารอบด้าน 1/2564 ✓  ปรับเนือ้หา สื่อและเอกสาร

ประกอบการสอนให้ทันสมยัโดย

การหาสื่อบทความวิชาการงานวิจยั 

ข่าว ประเด็นทางสังคม ตลอดจน

ข้อกฎหมายใหม่ๆ  ที่สอดคล้องกับ

หัวข้อการเรียนการสอน เพื่อ

ประกอบกิจกรรมการจัดการเรยีนรู้

ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับ

กิจกรรมการมสี่วนร่วมในช้ันเรยีนที่

ลดการส่งช้ินงาน จากการแสดง

ความคิดเห็นของนักศึกษา 

1104258 กีฬาและการออก

กำลังกายเพื่อสุขภาพ 

1/2564 ✓  - 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ 

และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

1/2564 ✓  - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

4661112 สถิติสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2564 ✓  - 

4661511 โครงสร้างข้อมูล 1/2564 ✓  - 

4662311 ระบบฐานข้อมลู 1/2564 ✓  ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคลอ้ง

กับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

4663613 การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 1/2564 ✓  - 

4663624 การพัฒนาแอปพลิเค

ชันบนอุปกรณ์

เคลื่อนที ่

1/2564 ✓  - 

4663711 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1/2564 ✓  ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคลอ้ง

กับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

4664214 การจัดการโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2564 ✓  ปรับให้เป็นการสอนออนไลน์มาก

ยิ่งข้ึนด้วยสถานการณ์โควิด 19 

นักศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน ผลการ

ประเมินดีมาก และนักศึกษาบอก

ว่าชอบการเรียนการสอนแบบน้ี

เนื่องจากมีการอัดวดิีโอนักศึกษา

สามารถนำมาดยู้อนหลังได ้

4664317 โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 

1/2564 ✓  - 

7000390 การเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษา 

1/2564 ✓  - 

EDSC001 การสร้างเสริมและ

ดูแลสุขภาวะ 

1/2564 ✓  ปรับเนือ้หา สื่อ และเอกสาร

ประกอบการสอนให้ทันสมยั โดย

การหาสื่อ บทความวิชาการ 

งานวิจยั 

ข่าว ตลอดจนประเด็นทางสังคมใน

เรืองการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ 

ทีส่อดคล้องกับหัวข้อการเรียนการ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

สอน เพือ่ประกอบกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึน้ 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทำงาน 

1/2564 ✓  1. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

แสดงออกทางการเรียนมากขึ้น 

(นำเสนอผลงาน) 

2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษามี

การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางด้าน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากท่ีเรยีนรู้

ภายนอกห้องเรียนด้วยตัวของ

นักศึกษาเอง (Self-study) ผ่านสือ่

ห้องเรียนออนไลน์ (google 

classroom) 

3. ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนน เชน่ 

เพิ่มคะแนนทดสอบย่อย หรือ

ช้ินงานขึ้น 

4. ปรับวิธีการทดสอบย่อย เช่น มี

การสอบอ่าน / พูด เพิม่ขึ้น รวมทัง้

กระตุ้นใหผู้้เรยีนได้ฝึกฝนและ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่าน

กิจกรรมในช้ันเรยีนมากขึ้น 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ

การสื่อสาร 

1/2564 ✓  ปรับเปลีย่นเนื้อหาให้เหมาะสมกับ 

ระยะเวลา 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1/2564  ✓ - 

4661512 การสื่อสารข้อมลูและ

เครือข่าย

คอมพิวเตอร ์

1/2564  ✓ ปรับวิธีการสอนให้นักศึกษาได้

ค้นคว้ามากข้ึน และให้นักศึกษา 

ศึกษาด้วยตัวเองนอกเวลาจากตำรา

ภาษาอังกฤษและศึกษาข้อมลู

ปัจจุบัน 

4662313 การออกแบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

1/2564 ✓  มีการเพิ่มเอกสารประกอบการสอน 

และการปรับปรุงตําราหลัก (จัดทำ

เรียบร้อยพร้อมสำหรับการใช้งาน) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

4663315 การจัดการและ

บำรุงรักษา

คอมพิวเตอร ์

1/2564 ✓  กำหนดสถานการณ์ในการปฏิบตัิ 

ให้สามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้

และให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมลู

มากยิ่งข้ึน 

4663414 การวิเคราะห์และ

ออกแบบระบบ 

1/2564 ✓  ปรับวิธีการสอนใหทำกิจกรรมในช้ัน

เรียน จัดกลมุใหนักศึกษาทำ

กิจกรรมในช้ันเรยีนมากกว่าสั่ง

การบ้านเนื่องจากนักศึกษาไม่ทำ

การบ้านมาส่ง และถึงเวลาไม่

นำเสนองานท่ีไดส้ั่งไว ้

4663415 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 1/2564 ✓  ใหนักศึกษาทำการศึกษาคนควา้

เรื่อง การเขียน Android 

Application ด้วยภาษาจาวา 

4663611 การสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ

1/2564 ✓  เนนใหนักศึกษานําความรทูี่ศึกษา

ไปประยุกตใชกับการเรียนใน

รายวิชาอื่น ๆ รวมถึง

ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น 

4663618 หัวข้อพิเศษทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2564 ✓  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช้ใน

การเรยีนการสอน ปรับปรุงเนื้อหา

ให้ทันสมัย 

4663624 การพัฒนาแอปพลิเค

ชันบนอุปกรณ์

เคลื่อนที ่

1/2564 ✓  - 

4663625 ฐานข้อมูลและการ

พัฒนาโปรแกรม

ประยุกต ์

1/2564 ✓  - 

GESH201 ทักษะชีวิต 1/2564 ✓  ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อการ 

จัดการเรียนการสอนที่ดียิ่งข้ึน 

GESS306 กฎหมายกับการสร้าง

ความเป็นพลเมืองที่ด ี

1/2564 ✓  - 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1/2564  ✓ - 

4661511 โครงสร้างข้อมูล 1/2564 ✓  - 

4662311 ระบบฐานข้อมลู 1/2564 ✓  ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคลอ้ง

กับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

4662312 เทคโนโลยีเว็บ 1/2564 ✓  ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคลอ้ง

กับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

เว็บ 

4662313 การออกแบบ

คอมพิวเตอร์กราฟิก 

1/2564 ✓  เนนใหนักศึกษานําความรทูี่ศึกษา

ไปประยุกตใชกับการเรียนใน

รายวิชาอื่น ๆ รวมถึง

ศิลปวัฒนธรรมในทองถิ่น 

4663616 เทคโนโลยีไร้สาย 1/2564 ✓  ปรับให้เป็นการสอนออนไลน์มาก

ยิ่งข้ึนด้วยสถานการณ์โควิด 19 

นักศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน ผลการ

ประเมินดีมาก และนักศึกษาบอก

ว่าชอบการเรียนการสอนแบบน้ี

เนื่องจากมีการอัดวดิีโอนักศึกษา

สามารถนำมาดยู้อนหลังได ้

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 1/2564 ✓  - ใช Software ตัวใหมที่พัฒนาการ

เรียนภาษาอังกฤษ 

- เพิ่ม free-download 

application ในการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 1/2564 ✓  ควรมีการกำหนดกิจกรรมที่ใช้ใน

การวัด  

- ประเมินผลของอาจารย์ผูส้อน

รายวิชา GELS103 ให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

4661131 พื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล 

1/2564 ✓  - เพิ่มเนื้อหาใหละเอียดขึ้น 

- หาวิธีใหมีกิจกรรมแบบออนไลน์

เป็นกลุ่มให้มากข้ึน 

4661231 คณิตศาสตร์และสถติิ

สำหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1/2564 ✓  - 

4661331 แนวคิดและการ

แก้ปัญหาทาง

คอมพิวเตอร ์

1/2564 ✓  - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

GESC402 โปรแกรมประยุกต์

สำนักงานอัตโนมตั ิ

1/2564 ✓  ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคลอ้ง

กับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา 1/2564 ✓  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้

เพียงพอและเหมาะสมกับ

สถานการณ ์

4662603 เทคโนโลยีไรสาย 2/2564 ✓  ปรับให้เป็นการสอนออนไลน์มาก

ยิ่งข้ึนด้วยสถานการณ์โควิด 19

นักศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน ผลการ 

ประเมินดีมาก และนักศึกษาบอก

ว่าชอบการเรียนการสอนแบบน้ี

เนื่องจากมีการอัดวดิีโอนักศึกษา

สามารถนำมาดยูอนหลังได ้

      

4664301 โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 

2/2564 ✓  - 

4664712 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2/2564 ✓  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และ

การจัดกิจกรรมทีม่ีส่วนร่วมกับ

สถานประกอบการให้เพิ่มมากขึ้น 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 

2/2564 ✓  - 

1001809 เพศศึกษารอบด้าน 2/2564 ✓  ปรับเนื้อหา สื่อและเอกสาร

ประกอบการสอนใหทันสมัย โดย

การหาสื่อ บทความวิชาการ

งานวิจัย ข่าว ประเด็นทางสังคม 

ตลอดจนขอกฎหมายใหม่ๆ ที่สอด

คลองกับหัวขอการเรียนการสอน 

เพื่อประกอบ 

กิจกรรมการจัดการเรียนรใูหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ 

และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

2/2564 ✓  - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

4662314 การปฏสิัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์

2/2564 ✓  - ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อ 

ที่ใชในการเรียนการสอน 

- ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย 

- ลดความยากของงานลงอีก 

4662413 การเขียนโปรแกรม

เว็บ 

2/2564 ✓  ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาและ

เครื่องมือให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของการเขียน

โปรแกรมเว็บ 

4663212 ความมั่นคงของระบบ

สารสนเทศ 

2/2564 ✓  - 

4663619 ธุรกิจดิจิทัล 2/2564 ✓  - ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อ 

ที่ใชในการเรียนการสอน 

- ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย 

- หากิจกรรมทีส่ามารถทำร่วมกัน

แบบออนไลน์ได้ เพื่อเรา้ความสนใจ

ของผู้เรียน 

4664712 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2/2564 ✓  พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และ

การจัดกิจกรรมทีม่ีส่วนร่วมกับ

สถานประกอบการให้เพิ่มมากขึ้น 

7000490 สหกิจศึกษา 2/2564 ✓  - 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 2/2564 ✓  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ใ้ห้

เพียงพอและเหมาะสมกับ

สถานการณ ์

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ทำงาน 

2/2564 ✓  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการศึกษา

ค้นคว้าความรู้ทางด้าน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากท่ีเรยีนรู้

ภายนอกห้องเรียนด้วยตัวของ

นักศึกษาเอง (Self-study) 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ 

และการเป็น

ผู้ประกอบการ 

2/2564 ✓  - 

4661412 การโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

2/2564 ✓  - 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

4662314 การปฏสิัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์

2/2564 ✓  - ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช

ในการเรียนการสอน ปรบัปรุง

เนื้อหาใหทันสมัย ลดความยากของ

งานลง 

4663212 ความมั่นคงของระบบ

สารสนเทศ 

2/2564 ✓  ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย 

4663213 สัมมนาทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2564 ✓  ปรับรูปแบบการสมัมนาให้

หลากหลาย 

4663316 โครงงานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

2/2564 ✓  ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม ่

4663611 การสร้าง

ภาพเคลื่อนไหว 2 มิต ิ

2/2564 ✓  เนนใหนักศึกษานําความรทูี่ศึกษา

ไปประยุกตใชกับการเรียนใน

รายวิชาอื่น ๆ รวมถึง

ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

4663614 การออกแบบ

เครือข่าย

คอมพิวเตอร ์

2/2564 ✓  ปรับใหเป็นการสอนออนไลนม์าก

ยิ่งข้ึนด้วยสถานการณโควิด 19 

นักศึกษาตั้งใจเรียนมากข้ึน ผลการ

ประเมินดีมาก และนักศึกษาบอก

ว่าชอบการเรียนการสอนแบบน้ี

เนื่องจากมีการอัดวดิีโอนักศึกษา

สามารถนำมาดยูอนหลังได ้

4663615 ความมั่นคงของ

เครือข่าย 

2/2564 ✓  ควรปรับความรู้พื้นฐานทาง

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ของ

นักศึกษาให้มากกว่าน้ี 

4663616 เทคโนโลยีไร้สาย 2/2564 ✓  ควรมีตำราภาษาต่างประเทศ ให

นักศึกษาศึกษาคนควา ศึกษาคนคว

านอกสถานท่ีและเปิดเรียนใน

รูปแบบ Onsite 

4663618 หัวข้อพิเศษทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2564 ✓  ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคลอ้ง

กับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

4663619 ธุรกิจดิจิทัล 2/2564 ✓  - ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช

ในการเรียนการสอน 

- ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

- หากิจกรรที่สามารถทำร่วมกัน

แบบออนไลน์ เพื่อเรา้ความสนใจ

ของผู้เรียน  

4753213 ความฉลาดทางด้าน

สุขภาพ 

2/2564 ✓  - 

5061137 การเพาะเลี้ยงปลา

สวยงาม 

2/2564 ✓  จากการที่ได้ดำเนินการแก้ไขปญัหา 

นศ.บางส่วนมีปัญหาเกี่ยวกับทักษะ

ทางด้านคณิตศาสตร์ทำให้ไม่

สามารถปฏิบัติการคำนวณได้อย่าง

ถูกต้องเช่นการคำนวณปุ๋ยเพื่อใช้

เลี้ยงอาหารมีชีวิตการคำนวณ

ปริมาตรน้ำและสารเคมี เป็นต้น 

จำเป็นต้องมีการฝึกการใช้งานเป็น

ระยะๆตลอดภาคเรยีนและไดผ้ล

เป็นที่น่าพอใจจึงเห็นควร

ดำเนินการในทุกๆ ภาคเรียนท่ีเปดิ

สอน และจากสถานการณ์โควิดทำ

ให้ยังต้องมีการจัดบทเรียนในระบบ

ออนไลน์ต่อไป 

4662113 ภาษาอังกฤษสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2564  ✓ - 

4662211 ระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการ 

2/2564  ✓ - 

4662314 การปฏสิัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์

2/2564 ✓  - ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช

ในการเรียนการสอน 

- ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย 

- ลดความยากของงานลงอีก 

4662413 การเขียนโปรแกรม

เว็บ 

2/2564 ✓  ควรปรับเปลี่ยนเนื้อหาและ

เครื่องมือให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของการเขียน

โปรแกรมเว็บ 

GESH201 ทักษะชีวิต 2/2564  ✓ - ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อ

การจัดการเรยีนการสอนที่ดียิ่งข้ึน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

- ใช้ระบบ LMS ในการจัดการเรยีน

การสอน 

GESH203 มนุษย์กับความงาม 2/2564  ✓ - 

GESH209 วัฒนธรรมและอัต

ลักษณ์ท้องถิ่น

สมัยใหม ่

2/2564  ✓ - ปรับการรายงานหน้าช้ันเรียนให ้

เหมาะสมกับช่วงเวลา 

- แทรกกิจกรรมสร้างความร่วมมือ 

ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับ 

หน่วยงานรัฐภายในจังหวัดสงขลา 

- จัดกิจกรรมศึกษาดูงานพ้ืนท่ีในลุม่ 

น้ำทะเลสาบสงขลา 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 2/2564 ✓  1. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ

แสดงออกทางการเรียนมากขึ้น 

(นำเสนอผลงาน) 

2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษามี

การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางด้าน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากท่ีเรยีนรู้

ภายนอกห้องเรียนด้วยตัวของ

นักศึกษาเอง (Self-study) ผ่านสือ่

ห้องเรียนออนไลน์ (google 

classroom) 

3. ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนน เชน่ 

เพิ่มคะแนนทดสอบย่อย หรือ

ช้ินงานขึ้น 

4. ปรับวิธีการทดสอบย่อย เช่น มี

การสอบอ่าน / พูด เพิม่ขึ้น รวมทัง้

กระตุ้นใหผู้้เรยีนได้ฝึกฝนและ 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่าน

กิจกรรมในช้ันเรยีนมากขึ้น 

1103254 ผู้นำนันทนาการและ

การอยู่ค่ายพักแรม 

2/2564 ✓  - 

4661232 พื้นฐานการเล่าเรื่อง

และการสรา้งสื่อ

ดิจิทัล 

2/2564 ✓  เนนใหนักศึกษานําความรทูี่ศึกษา

ไปประยุกตใชกับการเรียนใน

รายวิชาอื่นๆ รวมถึงศลิปวัฒนธรรม 

ในทองถิ่น 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน

โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

4661332 การโปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

2/2564 ✓  - 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 2/2564 ✓  - ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อ 

ที่ใช้ในการเรียนการสอน 

- ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมยั 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทาง

ไซเบอร ์

2/2564 ✓  มหาวิทยาลยัควรจดัให้คณาจารย์

ผู้สอนได้มีการประชุมเพื่อ

ประเมินผลการดำเนินการเรียนการ

สอนในทุกปีการศึกษา 

GESL105 เฮลโลภาษา

อินโดนีเซีย 

2/2564 ✓  ปรับเปลีย่นเนื้อหาให้เหมาะสมกับ

ระยะเวลา 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น 2/2564 ✓  - 

GESL108 เพลิดเพลินกับ

ภาษาจีน 

2/2564 ✓  - 

GESS304 ศาสตร์พระราชาเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2/2564 ✓  1. ประชุมทีมผูส้อนและปรับปรุง

หัวข้อลำดับการสอนสำหรับเทอม

ถัดไป 

2. การจัดห้องเรียนทีเ่หมาะสมตาม 

จำนวนนักศึกษา และการแบ่งกลุม่

ผู้เรยีนโดยยังคงใช้ระบบเรยีนรวม 

GESS305 เจ้าสัวน้อย 2/2564 ✓  เพิ่มการใช้สื่อ และกรณีศึกษาที่

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

- นักศึกษาส่วนใหญ่มีวินัย มาตรง

เวลา มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

- ส่งงานตรงต่อเวลาและมีความ

รับผิดชอบต่อหนา้ที ่

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

ข้อตกลงในการเรียน 

- คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีการจัดโครงการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่

นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจำทุกป ี
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรงุ 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับ

ประเด็นจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

ความรู้ 

 

- นักศึกษาศึกษาค้นควา้เพิ่มเติมด้วย

ตนเองน้อย และขาดการทบทวน

บทเรียน ทำให้การเรียนการสอนขาด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้

ความรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

ในการทำงานจริงให้แก่นักศึกษา 

 

 

- แนะนำแหล่งข้อมูลศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติม และกระตุ้นให้

นักศึกษามีความสนใจและ

กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 

- อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน

โดยเชื่อมโยงทฤษฎีและการ

วิเคราะห์ที่หลากหลาย 

- อาจารย์ผู้สอนได้ให้คำปรึกษา

ในการเรียนเพิ่มเติมหาก

นักศึกษาต้องการ 

- เพิ่มการอภิปรายกลุ่มย่อยและ

จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม

เพื่อกระต้นให้นักศึกษาเกิด

กระบวนการคิดและมีความ

กระตือรือร้นในการเรียน 

- ผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วม

โครงการสหกิจศึกษา และ

ติดตามความกา้วหน้าของการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาอยา่ง

ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

- สร้างสื่อการสอนที่มีรูปแบบ

น่าสนใจ เร้าความสนใจของ

ผู้เรียนให้อยู่กับเนื้อหาได้

ตลอดเวลา รวมถึงนักศึกษา

สามารถเข้าไปทบทวนบทเรียน

ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 

ทักษะทางปัญญา 

 

- ควรให้นักศึกษาออกไปศึกษานอก

สถานที่จริงเพื่อให้สามารถเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง 

- ให้นักศึกษาทบทวนความรู้

พื้นฐานและฝึกให้นักศึกษา

แก้ปัญหาโจทย์อย่างหลากหลาย 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรงุ 

- เพิ่มความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเปน็

ระบบ 

- จัดกิจกรรมกลุ่มพร้อม

อภิปรายและนำเสนอ โดย

กระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมมากข้ึน 

- ให้นักศึกษาออกไปศึกษานอก

สถานที่จริง เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

- นักศึกษามีความรับผิดชอบและ

แสดงภาวะความเปน็ผู้นำ สามารถ

ประสานงานกับอาจารย์ผูส้อน รุ่นพี่ 

รุ่นน้อง หรือคนอ่ืน ๆ ได ้

- งานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

นักศึกษาบางส่วนขาดความ

รับผิดชอบ เม่ือทำงานเป็นกลุ่มใหญ่

ไม่สามารถแบ่งหนา้ที่กันได้ 

- ในการมอบหมายงานเป็นราย

กลุ่มควรกำหนดจำนวนนักศึกษา

ในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม 

กระจายหน้าทีง่านและให้ระบุ

งานในส่วนที่แต่ละคนรับผดิชอบ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคค ี

เช่น กีฬา กิจกรรมพี่น้องสัมพนัธ์ 

จัดโดยคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมที่จัด

โดยมหาวิทยาลัย 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารได้ดี  

- นักศึกษาขาดทักษะในการเขียนเชิง

วิชาการ และมีปัญหาเรื่องการใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- นักศึกษามีปัญหาเรื่องการใช้คีย์

เวิร์ดในการสืบค้นข้อมูล ส่วนใหญ่เน้น

การค้นข้อมูลด้วยคีย์เวิร์ดภาษาไทย

ซึ่งทำให้ผลลพัธ์ที่ได้ไมไ่ด้มาจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

- ใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นให้

นักศึกษาศึกษาค้นควา้ด้วย

ตนเองอย่างสม่ำเสมอและจัดทำ

รายงานและนำเสนอหน้าชัน้

เรียนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- ส่งเสริมให้มีการนำเสนอ

ผลงานวิจัย/โครงงาน ทัง้ใน

ระดับคณะ และระดับชาติ 

เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เน้นทักษะการเขียนเชงิ

วิชาการและเทคนิคการสบืค้น

ข้อมูล 
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8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  

จำนวนอาจารย์ใหม่  ........-........ คน   จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ......-.......... คน 

8.1 สรุปสาระสำคัญในการดำเนนิการ 

  ไม่ม ี

8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท์ี่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

  ไม่มี 

 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ  

  ไม่มี 

 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม  

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

สัมมนา TTT Virtual 

summiteducation tech & 

trends (ออนไลน์)  

9-10 พฤศจิกายน 2564 

(ผศ.นลินี อินทมะโน,  

ผศ.ดินาถ หลำสุบ) 

2  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชา 

อบรมออนไลน์ เรื่อง Video 

Creation Workshop 

(ออนไลน์)  

13 พฤศจิกายน 2564 

(ผศ.นลินี อินทมะโน) 

1  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชา 

สัมมนาจุดสตาร์ทความคิด

สร้างสรรคด์้วย Cloud 

(ออนไลน์)   

21 ธันวาคม 2564 

(ผศ.นลินี อินทมะโน) 

1  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ ครั้งท่ี 

14 (ออนไลน์)  

วันท่ี 14 ธันวาคม 2564 

(ผศ.นลินี อินทมะโน,  

ผศ.ดินาถ หลำสุบ) 

2  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม  

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 

16 (ออนไลน์)  

วันท่ี 16 – 18 ธันวาคม 2564 

(ผศ.นลินี อินทมะโน) 

1  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 

ประจำปี 2565 (ออนไลน์) วันท่ี 

25 มีนาคม 2565 

(ผศ.นลินี อินทมะโน,  

ผศ.ดินาถ หลำสุบ) 

2  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

อบรมทักษะดิจิทลัขั้นสูงเฉพาะ

ทางสำหรับบุคลากรทาง

การศึกษา และการสอบรับรอง

ทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

ICDL  

วันท่ี 13-15 มกราคม 2565 

(ผศ.ดินาถ หลำสุบ, 

อ.ญาณพัฒน์ ชูช่ืน) 

2  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชา 

อบรมออนไลน์พัฒนาบคุลากร

ทางด้านไอทีเครือข่าย

มหาวิทยาลยัราชภฏั 38 แห่ง 

เพื่อยกระดับสู่การเป็น Google 

Certified Educator Level 1 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ ์65 

(ผศ.ดินาถ หลำสุบ, 

อ.ญาณพัฒน์ ชูช่ืน, 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว) 

3  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชา 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

IAMBEST 2022 (Online) วันท่ี 

26-27 พฤษภาคม 2565 

(ผศ.ดินาถ หลำสุบ) 

1  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

อบรม แบบออนไลน์ เรื่อง ความ

ท้าทายและจินตนาการแห่งโลก

1  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลงานทางวิชาการ

และพัฒนาระบบข้อมูลของมหาวทิยาลัย 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม  

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

ใหม่:โมเดลใหม่ในการพัฒนา

ประเทศหลังโควิด-19 

(ออนไลน์) 

(ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว) 

อบรม แบบออนไลน์ เรื่อง “การ

วางระบบ PDPA บน PIM: 

Work-based Education การ

จัดระบบบริหารข้อมูลส่วน

บุคคลที่ทุกมหาวิทยาลัยนำไป

ปรับใช้ได้” 

(ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว) 

1  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชาและพัฒนาระบบข้อมูลของ

มหาวิทยาลยั 

อบรม แบบออนไลน์ เรื่อง 

"CLOUDSEC 2021" (ออนไลน์) 

(ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว) 

1  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชาและพัฒนาระบบข้อมูลของ

มหาวิทยาลยั 

สัมมนา How To จัดการเรียนรู้

สู่ "สมรรถนะ"  

วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565  

(อ.ญาณพัฒน์ ชูช่ืน) 

1  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชาและพัฒนาระบบข้อมูลของ

มหาวิทยาลยั 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “เทคนิคการเตรียมผลงาน

เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ตามเกณฑ์ใหม่”  

วันท่ี 18-19 พฤษภาคม 2565 

(อ.ญาณพัฒน์ ชูช่ืน) 

1  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการเรียนการสอนสำหรับ

อาจารย์”  

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

(อ.ญาณพัฒน์ ชูช่ืน) 

1  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชา 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “การทบทวนและ

ประเมินผลลัพธ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาและการเตรียมความ

1  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชา 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม  

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

พร้อมเพื่อรองรับ AUN-QA 

ประจำปีการศึกษา 2565”  

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

(อ.ญาณพัฒน์ ชูช่ืน) 

โครงการ ประเมินคุณภาพ

ภายใน ปีการศึกษา 2563 

ระดับมหาวิทยาลัย  

วันท่ี 15-16 กันยายน 2564 

รูปแบบ ออนไลน ์

(อ.เสรี ชะนะ) 

1  นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการเรยีนการ

สอนในรายวิชาและพัฒนาระบบข้อมูลของ

มหาวิทยาลยั 

โครงการ  แนวทางสนับสนุน

การทำผลงานทางวิชาการ  

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 

(อ.เสรี ชะนะ) 

1  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดการความรู้ (KM)   

วันท่ี 8 ธันวาคม 2564 รูปแบบ

ออนไลน ์

(อ.เสรี ชะนะ) 

1  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบข้อมลูของ

มหาวิทยาลยั 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพร้อมประเมิน

คุณภาพภายนอก  

วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 

รูปแบบออนไลน ์

(อ.เสรี ชะนะ) 

1  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบข้อมลูของ

มหาวิทยาลยั 

โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ 

การวางแผนการบริหารความ

เสี่ยงและรายงานงานการ

ควบคุมภายใน  

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

(อ.เสรี ชะนะ) 

1  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบข้อมลูของ

มหาวิทยาลยั 

อบรมการใช้ลายเซ็นดจิิทัล

สำหรับองค์กร  

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 

 1 นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำเนินงานของ

หลักสตูร 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จำนวนผู้เข้าร่วม  

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

(น.ส.ยุพดี พันสะ) 

อบรมหลักสูตร : การเสวนา

สร้างองค์กรไร้กระดาษเปลี่ยน

กระบวนการทำงานสู่ดิจิทลั 

(Paperless Organization) 

แบบออนไลน์ (โปรแกรม 

Zoom)  

วันท่ี 31 กรฏาคม 2564 

(น.ส.ยุพดี พันสะ) 

 1 นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำเนินงานของ

หลักสตูร 

อบรม Photoshop 

Manipulation  

วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 

(น.ส.ยุพดี พันสะ) 

 1 นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำเนินงานของ

หลักสตูร 

อบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจดัการความรู้ 

(KM)  

วันท่ี 8 ธันวาคม 2564 

(น.ส.ยุพดี พันสะ) 

 1 นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำเนินงานของ

หลักสตูร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Office 

365 Upskill รุ่นที่ 1 ตามบันทึก

ข้อความของ  

วันท่ี 13 มกราคม 2565 

(น.ส.ยุพดี พันสะ) 

 1 นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำเนินงานของ

หลักสตูร 

อบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยจาก

งานประจำสำหรับสายสนับสนุน

ในระบบการศึกษาไทย  

วันท่ี 18 มีนาคม 2565 

(น.ส.ยุพดี พันสะ) 

 1 นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำเนินงานของ

หลักสตูร 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนนุที่ปฏบิัติหนา้ที่ในห้องปฏิบัติการประจำหลักสูตรให้นำมานับ

รวมในข้อนี้ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อินทมะโน โทรศัพท์  : 087-0388294 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อินทมะโน โทรศัพท์ : 087-0388294 

การจัดเก็บข้อมูล :    ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน 

อธิบายผลการดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่

ปรากฏในตาราง 

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 

2. สาระรายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับองค์ความรู้ตามเกณฑ์ของสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ จาก แหล่งฝึกประสบการณ์นักศึกษา ทั้งเอกชน

และราชการ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ผ่านการทำแบบสอบถาม การ

สัมภาษณ์ และมคอ. 7 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาร่วมกันกับคณะในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร ตาม

มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1  

3. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน ร่วมกันทบทวนความชัดเจนและความ

สอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้

พิจารณาปรับเปลี่ยนรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทำงานในลำดับต่อไป 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม 

และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเพิ่มเติม-ปรับลด คำบรรยายรายวิชา มีการยุบรวมรายวิชา การเพิ่ม

รายวิชา ปรับลด-เพิ่มหน่วยกิต 

5. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงยื่นต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 

6. ยื่นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตรและเร่ิมรับนักศึกษา 
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อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรได้กำหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตาม

รายละเอียด ดังนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมทบทวนความชัดเจนและความ

สอดคล้องของคำอธิบายรายวิชา ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ แล้วนำไปสู่การปฏิบัติ 

จากนั้นจึงให้นักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หากผ่านการประเมินจึงนำไปใช้ต่อไป หากไม่ผ่านต้อง

พิจารณาปรับปรุงใหม่ จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเป้าหมาย

เพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย มีความลุ่มลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบว่าระบบและ

กลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไม่มีการปรับระบบและกลไก 

 หลักสูตรใช้ระบบและกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร สำหรับพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 

ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน

โครงการและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564  (คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 94/2563) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสม 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนา

หลักสูตรมีแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการ

พัฒนาในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการนำความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่มี

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมถึงการ

เตรียมพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกำลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต  หลักสูตรได้ดำเนินการตามแผนของการ

ออกแบบหลักสูตรที่ได้วางไว้ ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564) พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตร้อย

ละ 100 มีความเห็นว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้คาดว่าจะมีงานทำ และสามารถนำองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ

ภาคธุรกิจ 

2. ทบทวนหลักสูตรที่ใช้งานในปี พ.ศ. 2559 เพื่อหาประเด็นที่ควรปรับปรุงโดยการสำรวจข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนจากบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต หัวหน้าหน่วยงานที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ และผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ได้มีการปรับปรุงกระบวนการของระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียด

หลักสูตรโดยเพิ่มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียม

เอกสารในการปรับปรุงหลักสูตร  

3. จัดทำโครงการและวางแผนการดำเนินงาน โดยการกำหนดงบประมาณ ช่วงเวลา และหน้าที่

รับผิดชอบ หลังจากนั้นดำเนินการขออนุมัติโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย

โครงการ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการจัดทำร่างหลักสูตรและโครงการวิพากษ์หลักสูตร  

4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมทำร่างหลักสูตร โดยกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิตรงกับหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และตัวแทนจากสถานประกอบการณ์ 

5. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและจัดทำเอกสารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. โดยกำหนด

สาระรายวิชาทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยกลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์เหมาะสมกับระดับการศึกษา

ของหลักสูตร สอดคล้องกับ มคอ.1  

6. จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร โดยการรวบรวมข้อคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์

หลักสูตร และข้อคิดเห็นจากตัวแทนจากสถานประกอบการณ์ มาทำการกำหนดสาระรายวิชาทางทฤษฎี

และปฏิบัติ เพิ่มเติม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จำนวน 4 คน  

7. เมื่อเสร็จสิ้นการปรับปรุง จึงนำเสนอหลักสูตรที่ได้ทำการปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจำ

คณะฯ และทำการปรับในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ 

8. นำเสนอหลักสูตรต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และทำการปรับแก้ในกรณีที่มี

ข้อเสนอแนะ 

9. นำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 

และทำการปรับแก้ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ 
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10.  ยื่นหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรองหลักสูตร สกอ. ได้

พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร และได้เปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา 

1/2564 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทลั (หลักสูตร

ปรับปรุง พทุธศักราช 2564) ไดก้ำหนดความคาดหวังของผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนี ้
 

ปีการศึกษาที ่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 มีความรู้พื ้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะการเขียนโปรแกรม

เบื้องต้น  

2 มีความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน การบริการจัดการ

เครือข่ายคอมพิวเตอร ์และการสร้างสรรค์งานด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

3 มีความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การ

ประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน และการ

สร้างสรรค์งานด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชันที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้ 

4 มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

สามารถนำความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์ และ

มีความเชี่ยวชาญในสายงานเฉพาะได้ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

  การกำหนดสาระรายวิชาทั ้งหมดในหลักสูตรสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานและองค์ความรู้ตามเกณฑ์ของสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM ดังนี้ 

1. พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Fundamentals) 

2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction) 

3. ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ (Information Assurance and Security) 

4. การจัดการสารสนเทศ (Information Management) 

5. การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี (Integrative Programming &Technologies) 

6. คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics and Statistics for IT) 

7. เครือข่าย (Networking) 

8. พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (Programming Fundamentals) 

9. แพลตฟอร์มเทคโนโลยี (Platform Technologies) 

10. การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ (Systems Administration and Maintenance) 

11. สถาปัตยกรรมและการบูรณาการระบบ (Systems Integration and Architecture) 

12. ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ  (Social and Professional Issues) 

13. ระบบเว็บและเทคโนโลยี (Web Systems and Technologies) 
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  มีการปรับลดจำนวนหน่วยกิตและปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM โดยมีองค์ประกอบและหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 

120 หน่วยกิต ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์หลักสตูร 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ 84 91 84 

      2.1  กลุ่มวิชาแกน 9 12 9 

      2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น 75 79 75 

 2.2.1  บังคับเรียน    

 กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ  9 10 10 

        กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต ์ 18 19 18 

          กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  12 15 12 

          กลุ่มโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ  6 6 6 

 กลุ่มโครงงานหรือสหกิจศึกษา  8 14 

 2.2.2  เลือกเรียน  18 15 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6 6 

รวม 120 127 120 

 

- มีการประเมินกระบวนการ 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ดำเนินการ ทำ

การประเมินผลโดยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และหรือวิธีการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว พบว่า 

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ดำเนินการ มีวิธีการสอน และวิธีประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐาน

การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 โดยมีการแจ้งผลการพิจารณาการทวนสอบ ให้แก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละ

ท่าน ซึ ่งหากรายวิชาใดที่มีอาจารย์ผู ้สอนดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู ้ จะต้อง

ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทวนสอบ และเมื่อเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาค

การศึกษา อาจารย์ผู้สอนซึ่งได้สอนตาม มคอ.3 กำหนดแล้วนั้น จะต้องจัดทำ มคอ.5 และทำการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อวัดผลการเรียนรู้และความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะนำผลการ

ทวนสอบที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ.3 ในภาคการเรียนถัดไป จากการกำกับ

ติดตามและตรวจสอบพบว่าทุกรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 มีการรายงาน มคอ.3, 

มคอ.4, มคอ.5, มคอ.6 ตามกำหนดทุกรายวิชา และจากการพิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) พบว่าบาง

รายวิชานักศึกษาส่วนใหญ่สอบตก และมีการถอนรายวิชาจำนวนมาก ได้แก่  
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 - เทอม 1/2564 4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ยกเลิกรายวิชา จำนวน 27 คน 

(56.25%) ซึ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 

โดยพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากนักศึกษาไม่สามารถทำโครงงานให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา และ

เนื่องจากจะต้องเตรียมตัวเพื่อออกฝึกประสบการณ์ และออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 

วิธีแก้ไขคือ ในภาคการศึกษา 3/2564 ได้เปิดรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สำหรับนักศึกษารหัส 

57, 58, 59, 60 และ 61 (ตกค้าง) และได้จัดสอบจบเล่มโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบพิเศษ จำนวน 2 

รอบ เพื่อผลักดันให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำข้อสรุปที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร

มาวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป โดยนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงเนื้อหาสาระ

ของแต่ละรายวิชา เพื่อให้เนื ้อหาสาระมีความสอดคล้อง ทันสมัย และวางแผนในการติดตามผลการ

ดำเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษาหน้า 

 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล ได้รับการอนมุัติ

จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 6/256326 กันยายน 2563 ให้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 

1/2564 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการ

สอนตรงตาม มคอ.1 และ มคอ.2 และสาระรายวิชาสอดคล้องกับองค์ความรู้ตามเกณฑ์ของสมาคมคอมพิวเตอร์ 

IEEE และ ACM ในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายของภาครัฐ และการเปลี่ยนแปลงของโลก และ

เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 จนถึงปัจจุบัน 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.1.1-1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 

5.1.1-2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 94/2563 

5.1.1-3 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 

2559 
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5.1.1-4 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช 2564 

5.1.1-5 สรุปรายงานการนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 เข้าที่ประชุม 

5.1.1-6 รายงานการประชุมคร้ังที่ 2 วันพฤหัสบดีที่  17 มิถุนายน 2564 และ รายงานการประชุมคร้ัง

ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศใน

อนาคต 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 

 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ มีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงเชิง

นโยบาย วิถีโลก ความก้าวหน้าทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สารสนเทศในอนาคต ศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน นวัตกรรม มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทบทวนรายวิชา ออกแบบ

รายวิชา สาระรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ มคอ.3 หรือ มคอ.4 รายวิชาที่ปรับปรุงและจัดการเรียน

การสอนให้เป็นไปตามแผน 

 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการในระดับปริญญาตรีนั้น จัดทำขึ้น

ทุก ๆ 5 ปี และในระหว่างการดำเนินงานของหลักสูตรจะมีการพิจารณาปรับปรุงสาระของรายวิชาให้มี

ความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 หลักสูตรได้มุ่งพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินการของรายวชิา 

แผนการปรับปรุงรายวิชา (มคอ.5) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป 

2. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน ประชุมร่วมกัน เพื่อนำข้อเสนอแนะไป

ปรับปรุง ปรับเพิ่ม-ลดเนื้อหาในรายวิชา และ/หรือเปิดวิชาเลือกใหม่ ๆ  

3. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อนำผลจาก มคอ.5 ของปีที่ผ่าน

มามาเป็นข้อมูลในการจัดทำ มคอ.3 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ (curriculum mapping) 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจต่อรายวิชา และ

จัดทำ มคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

 การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรระหว่างการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น หลักสูตร

ได้ดำเนินการตามแผนของการกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรที่ได้วางไว้ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณากำหนดผู้สอนให้ตรงกับรายวิชาตาม

ความถนัดของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน และดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้สอน เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ

จัดตารางเรียนตารางสอน 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู้ (มคอ.3, 

มคอ.4) โดยกำหนดให้อาจารย์ผู ้สอนกำหนดเนื้อหาในรายวิชาให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา 

สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึง

กำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7) ตามระบบ

และกลไกของหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช 2564) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีรายวิชาใหม่ ร้อยละ 27.5  
 

ลักษณะการปรบัปรุง จำนวนวิชา ร้อยละ 

วิชาใหม่ 11 27.5 

ชื่อวิชาเหมือนเดิม แต่ปรับคำอธิบายรายวิชา 15 37.5 

เปลี่ยนชื่อวิชาและปรบัคำอธิบายรายวิชา 14 35.0 

รวม 40 100 

รายวิชาใหม่ จำนวน 11 รายวิชา ดังนี้ 

- 4661232 พืน้ฐานการเลา่เร่ืองและการสร้างสื่อดิจิทลั 

- 4663237 อินเทอร์เนต็สำหรับทกุสรรพสิ่ง 

- 4663335 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ 

- 4664537 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

- 4663337 การพัฒนาเว็บแอปพลเิคชนัด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 

- 4663338 การวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโซเชยีล 

- 4663340 การเขียนโปรแกรมจดัการระบบฐานข้อมูล 

- 4663433 กรณ ีศ ึกษานว ัตกรรมสารสนเทศด ้านเคร ือข ่ายคอมพ ิวเตอร์และ

ปัญญาประดิษฐ์ 

- 4663002 การออกแบบและพัฒนาเกม 
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- 4663003 วิดีโอและเสยีงสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

- 4663004 การพัฒนาเกมข้ันสงู 

 

- มีการประเมินกระบวนการ 

 ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาความทันสมัยของรายวิชา โดย

พิจารณาจาก มคอ.5 และผลการประเมินในปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุง มคอ.3 ในปีการศึกษา 2564 

โดยอาจารย์ผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยใีน

ปัจจุบันและอนาคต ได้แก ่

- 4664701 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มการฝึกปฏิบัติเรื่อง

ต่าง ๆ ดังนี้ 1) การเป็นโปรแกรมเมอร์ 2) การเป็น Mobile Developer 3) การเป็นนักทดสอบระบบ 

และ 4) การเป็นนักเทคนิคคอมพิวเตอร์ มีการเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจาก

การทำงาน บรรยายพิเศษแบบออนไลน์ เร่ือง การทำ Motion graphic และการสร้างภาพเคลื่อนไหวดว้ย 

Adobe Animate CC 

- 4663402 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื ่องการ

พัฒนา Android Application ด้วยภาษาจาวา นอกจากนี้อาจารย์ผู ้สอนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่สนับสนุนการเรียนรู้ในรายวิชา และการใช้เครื่องมือสำหรับควบคุมการเปลี่ยนแปลงของรหัส

ต้นฉบับด้วย github เป็นต้น 

- 4663204 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดสัมมนาแบบออนไลน์ ในรูปแบบของการ

บริการวิชาการ “โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 1 และ 2” เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่

ได้จากการเรียนในรายวิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ รวมถึง

เชิญวิทยากรจากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากการทำงานให้แก่นักศึกษาใน

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ

ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 หลักสูตรนำระบบการปรับปรุงสาระของแต่ละรายวิชาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสู่การปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 

 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 นักศึกษาใช้ความรู ้และทักษะที ่ได้ร ับจากรายวิชาต่าง ๆ มาจัดทำโครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นที่นิยมในปัจจุบันมาใช้ในการดำเนินโครงงาน 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี
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สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 หลักสูตรมีระบบและกลไกของการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา และเนื้อหามีความเหมาะสมกับ

เวลา มีความลุ่มลึก และทันสมัย มีรูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถนำสาระ

รายวิชาต่าง ๆ ไปใช้ได้ตลอดหลักสูตร 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.1.2-1 มคอ.3 ภาคการศึกษา 1/2564 

5.1.2-2 มคอ.3 ภาคการศึกษา 2/2564 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นายญาณพัฒน์ ชูช่ืน  โทรศัพท์  : 081-7661262 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายญาณพัฒน์ ชูช่ืน  โทรศัพท์  : 081-7661262 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน 

  

5.2.1 การกำหนดผู้สอน 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรต้องกำหนดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน สอดคล้องกับคุณลักษณะผู้สอน มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน :  

-  มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรมีระบบ มีกลไก การกำหนดผู้สอน ดังนี้ 

1. หลักสูตรรับรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษามาหารือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เพื่อกำหนดผู้สอน และแจ้งรายวิชาให้กับผู้สอนทราบ 

2. ผู้สอนระบุรายวิชาที่จะสอน อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาความ

เหมาะสมของผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ และต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรมอบหมายให้ผู้สอนไปจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผู้สอนรายวิชาเดียวกัน 

จัดทำ มคอ.3 ร่วมกัน จากนั้นทางหลักสูตรนำ มคอ.3 และ มคอ.4 มาประชุมร่วมกัน และพิจารณาแต่ละ

รายวิชาเพื่อนำไปใช้สอนต่อไป  

4. หลักสูตรมีการทวนสอบการทำงานระหว่างภาค การสอบกลางภาค และการสอบปลาย

ภาค นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ หากไม่ผ่านการประเมินจะต้องร่วมประชุมกับอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อชี้แจงแสดงเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนโดยนำผลการดำเนินงานที่มีข้อ

ควรปรับปรุงไปปรับปรุงในการทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ในการสอนครั้งต่อไป 

5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาผู้สอนต้องจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ต่อไป 

  จากระบบและกลไก มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตาม

ความต้องการของหลักสูตร ดังนี้ 
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- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ส่งรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

2564 ผ่านคณะมายังหลักสูตร 

2. หลักสูตรตรวจสอบรายวิชาและจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชาซึ่งอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

หลักสูตร ได้ประชุมวางแผนร่วมกับผู้สอน เพื่อจัดระบบการสอน จัดผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

3. โดยใช้ข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 ของปีการศึกษา 2564 และวิเคราะห์รายละเอียด

ของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการเรียน คำอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ 

ความรู้ ความสามารถ ของผู้สอนที่สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งพิจารณาร่วมกันถึงคุณสมบัติ 

ความรู้ ประสบการณ์ของผู้สอนในหลักสูตร นำมาจัดตามคุณสมบัติผู ้สอนและวางแผนจัดผู้สอนให้

เหมาะสมในแต่ละรายวิชา 

4. หลักสูตรส่งรายชื่อผู้สอนไปยังคณะ คณะดำเนินการตรวจสอบ และส่งไปยัง สนส.  

5. สนส. ดำเนินการ และเปิดระบบเพื ่อให้นักศึกษาลงทะเบียนส่วนการจัดระบบ

กระบวนการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการ

ดำเนินงานตั้งแต่การเตรียมการ จัดทำเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 ที่กำหนดเนื้อหาสาระ ความเหมาะสม 

ความทันสมัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีวิธีการสอนใหม่ ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ มีการบูรณาการตามพันธกิจการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

และนำไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้สอนในหลักสูตรต่อไป รวมทั้งมีการวางแผนให้มีการทวนสอบของ

ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้มีการจัดการเรียนการสอน 

-  มีการประเมินกระบวนการ 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้  

1. นำข้อมูลจาก สนส. เกี่ยวกับการจัดระบบการสอน จัดผู้สอน พร้อมกลุ่มเรียน/ชั้นปี แจ้งแก่

ผู้สอนแต่ละรายวิชา และชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการกำหนดตัวผู้สอน โดยให้อาจารย์ผู้สอนระบุวิชา

ที่ตนเองประสงค์จะสอนในภาคการศึกษา และส่งกลับมายังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรับทราบ

ข้อมูลผู้สอน 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาในแต่ละ

ภาคการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากข้อ 1 และ มคอ.5 และ มคอ.7 ของปีการศึกษา 2564 ประกอบกับ

คุณลักษณะความรู้ ความสามารถ ของผู้สอนที่สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งพิจารณาร่วมกันถึง

ประสบการณ์ของผู้สอนในหลักสูตร นำมาจัดตามคุณสมบัติผู้สอนแล้วสรุปส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อ

ส่งไปยัง สนส ผ่านทางคณะ 

3. ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 เสร็จเรียบร้อยแล้วนำส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรเพื ่อดำเนินการทวนสอบ และนำส่งเข้าสู่ระบบก่อนวันแรกของการเปิดภาคเรียนตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 
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-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  หลักสูตรได้นำผลการดำเนินการสอนของผู้สอน และผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา มา

ปรับปรุงการสอนของผู้สอน พร้อมทั้งการทวนสอบในแต่ละรายวิชาว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กำหนด 

-  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ไม่มี 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ

ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 หลักสูตรกำหนดผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา โดยพิจารณาจากความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สอนเป็นสำคัญ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.2.1-1 รายงานการประชุม 

5.2.1-2 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

5.2.1-3 มคอ.4 

 

5.2.2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ

เรียนการสอน 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรมีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ของ

ผู้สอนโดยผู้สอนต้องดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และดำเนินการ

ตามปฏิทินวิชาการของทางมหาวิทยาลัย  

ผลการดำเนินงาน :  

-  มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบ กลไก การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ของหลักสูตร 

ดังนี้ 

1. หลังจากมหาวิทยาลัยกำหนดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรได้ดำเนินการ

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อแจ้งรายวิชาให้ผู้สอนทราบ และกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการ

จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. หลักสูตรกำกับติดตามการจัดทำ และการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปตามปฏิทิน

วิชาการของทางมหาวิทยาลัย 
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3. หลักสูตรตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ของผู้สอนในแต่ละรายวิชาก่อนลง

นามรับรอง และรายงานผลการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ของผู้สอนต่อคณะเพื่อรับทราบและเสนอต่อ

มหาวิทยาลัย ตามลำดับ 

4. กำหนดให้มีการประเมินการสอน และวิเคราะห์คุณภาพของการสอนในมุมของผู้เรียนต่อ

รายวิชา โดยให้ผู ้สอนนำเสนอหลักสูตรว่าเห็นควรปรับปรุงรายวิชาหรือไม่ อย่างไร และมีแนวทาง

ปรับปรุง มคอ.3 อย่างไรในการสอนภาคการศึกษาถัดไป 

   

-  มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

  1. หลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อแจ้งรายวิชาให้ผู้สอนทราบ และกำหนด

แนวทางการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยเน้นการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามผลลัพธ์การ

เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา  

  2. หลักสูตรติดตามการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ.4 โดยแจ้งให้ผู้สอนดำเนินการให้แล้วเสร็จใน

เวลาที่กำหนดตามปฏิทินวิชาการของทางมหาวิทยาลัย โดยในภาคเรียนที่ 1/2564 ให้ดำเนินการใน

ระหว่างวันที่ 5-11 ก.ค. 2564 และภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 6-12 ธ.ค. 2564 ซึ่งผู้สอนทุกท่าน

ได้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด 

  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ความ

สอดคล้องกับ มคอ.2 

 

-  มีการประเมินกระบวนการ 

  จากการดำเนินงาน หลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนกระบวนการ

กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 ดังนี้  

  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการแจ้งให้ผู้สอนทุกท่านส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามปฏิทิน

วิชาการของทางมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะฯ จะตรวจสอบการส่งจากระบบ TQF ออนไลน์ และรายงาน

ผลมายังประธานหลักสูตร 

  2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ร่วมกันพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ของผู้สอนแต่ละท่าน มี

การวิเคราะห์ learning outcomes ของนักศึกษา เพื่อใช้ในการจัดรายวิชา ดูความสอดคล้องตรงตาม

คำอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ.2 หรือตัวหลักสูตรหรือไม่ และก่อนสิ้นสุดภาคเรียนศึกษานักศึกษาต้อง

ประเมินการสอนของผู้สอนแต่ละรายวิชา ซึ่งข้อคำถามจะเก่ียวกับมีความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่สอนและมี

เอกสารประกอบการสอนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น และข้อคำถามอื่น ๆ  

  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นำมาพิจารณาเข้าที่ประชุมร่วมกัน เพื่อดูผลการประเมินของ

ผู้สอนรายบุคคล และพิจารณาข้อสอบของผู้สอนประกอบ เพื่อดูความครอบคลุมของของเนื้อหากับตัว

ข้อสอบ และนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรต่อไป  

  4. สำหรับรายวิชาที่ผู้สอนตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ ให้ผู้สอนมีการวางแผนการเรียนการสอนการให้

คะแนนในเรื ่องทฤษฎีและปฏิบัติให้มีผลงานที่ชัดเจน ในส่วนของการมีปัญหาการติด I และ E ของ

นักศึกษาทางหลักสูตรมีการสอบถามผู้สอนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ปัญหาตามคุณภาพของ

นักศึกษา 
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-  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้  

  1. กำหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  

  2. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการประเมินผลการจัดทำแผนการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.

4 

-  มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 ไม่ม ี

 

-  มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่มี 

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการ

เรียนการสอนของผู้สอนเพื่อให้ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้

ที่ได้กำหนดไว้ของแต่ละรายวิชาตาม มคอ.2 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.2.2-1 มคอ.2 

5.2.2-2 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

5.2.2-3 มคอ.4 

5.2.2-4 ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1/2564 

5.2.2-5 ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2564 

5.2.2-6 รายงานการประชุม 

 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรได้ดำเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรได้ดำเนินงานตามระบบและกลไกของการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการ

กับพันธกิจ ดังนี้  

1. หลักสูตรประชุมผู้สอนเพื่อให้แนวคิด นโยบาย ตลอดจนวางแผนกำหนดแนวทางการ

ดำเนินงานจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการให้ครอบคลุมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
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2. ผู้สอนพิจารณาเนื้อหาสาระในรายวิชาออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการบูร

ณาการให้เป็นไปตามพันธกิจที่กำหนดไว้  

3. ผู้สอนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการตามพันธกิจ พร้อม

ติดตาม ทบทวน สรุปผลการดำเนินงาน  

4. หลักสูตรจัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงานและหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน  

5. มีการกำหนดให้ผู้สอนในหลักสูตรต้องมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ / หรือ ผลงาน

วิชาการ ( รวมทั้งเผยแพร่ / นำเสนอผลงาน) การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ผู้สอนต้องมีกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมและผลงานต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการ

เรียนการสอนและการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม อาทิ การเป็นวิทยากร การเป็นที่ปรึกษาโครงการ หรือการ

จัดฝึกอบรมให้สถาบัน / หน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 

 

- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

หลักสูตรมีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัย 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การวิจัยรายวิชา 4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้นำงานวิจัยเรื่อง 1) โมบาย

แอปพลิเคชันเช็คการเข้าแถวและเช็คการละหมาดของนักเรียน โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ จะนะ และ 

2) แอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล มาใช้เป็นกรณีศึกษาในรายวิชา 4663624 

2. การบูรณาการการเรียนการสอนเข้าการบริการวิชาการทางสังคม 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการเรียน

ไปบริการวิชาการทางสังคมในรายวิชา 4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเผยแพร่หรือ

ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้ ดังนี้ 

    2.1 โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 1 แบบออนไลน์ 

  - โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14:20-15:40 น. 

  - โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00- 15.30 น. 

    2.2 โครงการปันความรู้สู่น้อง ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์ 

  - โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานี วันที ่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.00-14.00 น.        

  

  - โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา วันที่ 11 มกราคม เวลา14:30-15:30 น. 

    2.3 กิจกรรมไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล แบบออนไลน์            

  - โรงเรียนบำรุงศาสน์ (ปอเนาะคลองลึก) จังหวัดสงขลา วันที่ 20 มีนาคม 2565                  

เวลา 9.00 - 11.00 น. 

    2.4 กิจกรรม แบไต๋ไอที แบบออนไลน์              

  - โรงเรียนรัตภูมิวิทยา วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. 

3. การบรูณาการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 
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  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษาสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอน "ถ่ายภาพทำบุญปี

ใหม่/ขึ ้นตึกใหม่ สานสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม" มอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.  

 

- มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการให้ครอบคลุมครบทุกพันธกิจตรง

ตามเป้าหมายอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. การบรูณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้จากการ

เรียนการสอนไปทำงานวิจัย และนำเสนองานวิจัยระดับชาติได้มีประสิทธิภาพ 

2. การบรูณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคมได้ โดยจัดโครงการปัน

ความรู้สู่น้อง และกิจกรรมไอทีเพื่อน้อง ผู้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน 

3. การบรูณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้นำความรู้

ทางด้านการทำขนม การถ่ายภาพ ไปถ่ายทอดให้กับคนอ่ืน ๆ ได้ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  หลักสูตรเห็นควรรักษาระดับการบูรณาการให้ครบทุกด้านในปีถัดไป และอาจเพิ ่มความ

หลากหลายของกิจกรรมที่บูรณาการ เช่น กิจกรรมในการบริการวิชาการซึ่งเดิมเป็นลักษณะการบรรยาย 

การสาธิต ร่วมกับกิจกรรมสันทนาการ อาจเพิ่มกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 หลักสูตรได้ดำเนินการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีครบทุกด้าน ได้แก่  ด้าน

การบูรณาการการวิจัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 

ด้านบริการวิชาการทางสังคม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมนักศึกษาในหลักสูตรจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ให้กับโรงเรียนเพื่อเติมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมนักศึกษาจัดกิจกรรมถ่ายภาพทำบุญปีใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่

ต่อไป จากกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการทำให้เห็นผลการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ ตามพันธกิจ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.2.3-1 มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1/64 ภาคเรียนที่ 2/64  

5.2.3-2 โครงการปันความรู้สู่น้อง คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 
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5.2.3-3 ภาพทำบุญปีและตึกใหม่ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
4.00 คะแนน 3.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3         การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อินทมะโน โทรศัพท์  : 087-0388294 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี อินทมะโน โทรศัพท์ : 087-0388294 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงาน 

 อธิบายผลการดำเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ดำเนินการตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 

  การประเมินผู้เรียนเป็นกระบวนการสำคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงการประเมินผลการ

เรียนของผู้เรียนเพื่อแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผู้เรียนต้องมีความ

ชัดเจน ครบถ้วนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของ

ผู้เรียนและได้ข้อมูลที่แม่นยำในการปรับปรุง/พัฒนา 

 หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่

กำหนดไว้ใน มคอ.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้

สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมิน

ตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ

ปรนัย ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจน

การวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมอืที่

ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ มีการควบคุม

การประเมินผลการเรียนรู ้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกันโดยมีขั ้นตอนการ

ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อกำหนดเกณฑ์

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 

3. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอนและใช้วิธีการประเมินตามข้อตกลงใน มคอ.3 และ มคอ.4 

4. ระบุช่วงเวลาในการจัดการทวนสอบข้อสอบก่อนการสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 

5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน ส่งมายังหลักสูตร 
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6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร 

 

- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 จากข้อมูลที่ได้วางแผนรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ดำเนินการจัดทำ มคอ.3 

และ มคอ.4 ในรายวิชาที่สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แล้วอัปโหลดไฟล์ 

.pdf มายัง Google drive ของหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำการพิจารณาเห็นชอบ จึง

จะสามารถนำส่งในระบบ TQF ออนไลน์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ หลังจากนั้นนำไป

แจ้งให้ผู้เรียนทราบทั้งวัตถุประสงค์การสอน หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑ์

การประเมิน ฯลฯ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมปรับปรุงแนวทางการประเมิน และนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โดยในส่วนของการประเมินผู้เรียนอาจารย์ผู้สอนได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์

การประเมินที่ใช้ในการประเมินแต่ละช่วงเวลาตามที่ระบุใน มคอ.3 รวมทั้งร่วมกันทวนสอบในส่วนของ

ข้อสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ปรับปรุง และทำเป็นเครื่องมือและเกณฑ์

การประเมินที่สมบูรณ์ และนำไปใช้ประเมินผู้เรียนในช่วงเวลาที่กำหนดและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรยีน

เพื่อปรับปรุงแก้ไข โดยผู้สอนรับผิดชอบการดำเนินการประเมินผลย่อยที่สอดแทรกในกระบวนการเรยีน

การสอน และผู้สอนร่วมรับผิดชอบการประเมินผลกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่กำหนด และ

นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกลางภาค ผู้สอนเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองเพิ่มและให้สอบซ่อมได้

ในระหว่างเรียน และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนปลายภาค

เรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 รวมทั้งทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 

ด้าน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4  และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑ์การประเมินและตัดสนิผล

การเรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบโดยออนไลน์ผ่านระบบและส่งเอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติ

เกรดต่อไป 

 

- มีการประเมินกระบวนการ 

 ในการดำเนินการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบดำเนินการได้กำกับติดตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ติดตามการวางแผนการประเมินใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 โดยการทวนสอบข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งระหว่างภาคและปลายภาค ซึ่งจัดทำโดย

อาจารย์ผู้สอนที่ดำเนินการสอนร่วมกันในแต่ละรายวิชา และนำส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ

พิจารณา หลังจากสอบปลายภาคเรียน ติดตามการตัดสินผลการเรียนแจ้งแก่ผู้เรียนแล้ว  

 ภาคการศึกษา 1/2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไดท้ำการทวนสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 และ

ได้แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ปรับแก้ ดังนี้  

- 4661131 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

- 4661231 คณติศาสตร์และสถิตสิำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 4662313 การออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก 

- 4663611 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มติิ 

- 4663616 เทคโนโลยีไร้สาย 
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- 4663618 หัวข้อพเิศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 4663624 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

- 4663625 ฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 

- 4663711 การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชพีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 4664214 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

 

 ภาคการศึกษา 2/2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไดท้ำการทวนสอบ มคอ.3 และ มคอ.4 และ

ได้แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ปรับแก้ ดังนี้  

- 4661232 พื้นฐานการเล่าเร่ืองและการสร้างสื่อดิจิทัล 

- 4661332 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- 4662113 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 4662211 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

- 4662314 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

- 4662413 การเขียนโปรแกรมเว็บ 

- 4663614 การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- 4663615 ความมั่นคงของเครือข่าย 

- 4663616 เทคโนโลยีไร้สาย 

- 4663619 ธุรกิจดิจิทัล 

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 จากข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการดำเนินงานในระดับต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องในระดับ

คณะ หลักสูตร และผู ้สอนได้นำมาศึกษาวิเคราะห์เพื ่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป 

 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 ทุกรายวิชาในหลักสูตรมี มคอ.3 และ มคอ.4 มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่

เหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรมีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่

มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี
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สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ หลักสูตรมีระบบการประเมินผู้เรียนที่มีความชัดเจนและครบถ้วนเหมาะสมทุกกระบวนการ แต่ละ

รายวิชามีการกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง 

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 และ มคอ.4 ภาคการศึกษา 2/2564 

5.3.1-5 รายงานการประชุมคร้ังที่ 2 วันพฤหัสบดีที่  17 มิถุนายน 2564 และ รายงานการประชุมคร้ัง

ที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 และมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 

 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีระบบและกลไก ดังนี้ 

1. เมื ่อสิ ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู ้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน ส่งมายังหลักสูตร 

2. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน 

3. แจ้งผลการทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง มคอ.3 และ 

มคอ.4 ในภาคการศึกษาถัดไป 

 

- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทำการทวนสอบ ข้อสอบปลายภาคและเกรดทุกวิชา ในภาค

การศึกษา 1/2564 และ 2/2564 โดยให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร นำส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ข้อสอบปลายภาค ใบ

สรุปส่งเกรด มายังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยนำส่งเป็นไฟล์ .pdf จะต้องทำการผสานไฟล์ทั้งหมดเข้า

ด้วยกัน เป็น 1 ไฟล์/1 รายวิชา/เทอม โดยเรียงลำดับ ดังนี้ 

      1. ข้อสอบปลายภาค 

      2. ใบส่งเกรด 

      3. มคอ.5/มคอ.6 
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หลักการตั้งชื่อไฟล์ .pdf 

2564_1_รหัสวิชา_ชื่อวิชา_ชื่อผู้สอน.pdf 

2564_2_รหัสวิชา_ชื่อวิชา_ชื่อผู้สอน.pdf 

 

- มีการประเมินกระบวนการ 

  จากการทวนสอบเกรด 1/2564 และพิจารณา มคอ.5 พบว่า 4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 ยกเลิกรายวิชา จำนวน 27 คน (56.25%) ที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงมีมติให้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์

ผู้สอนในรายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โดยให้อาจารย์ที่

ปรึกษาเป็นอาจารย์ประจำวิชา โดยทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

และหลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง มคอ.3 

และ มคอ.4 ในภาคการศึกษาถัดไป 

  การทวนสอบเกรด 2/2564 พบว่า ไม่มีความผิดปกติใด ๆ  

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 หลักสูตรได้ผลักดันให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด โดยในภาคการศึกษา 

3/2564 ได้เปิดรายวิชา 4664301 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สำหรับนักศึกษารหัส 57,58,59 (ตกค้าง) 

และรายวิชา 4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 สำหรับนักศึกษารหัส 60, 61 (ตกค้าง) และได้จัดสอบ

จบเล่มโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบพิเศษ จำนวน 2 รอบ เพื่อผลักดันให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
 กำหนดสอบโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษา 3/2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
1. ยื ่นแบบฟอร์มขออนุญาตสอบจบโครงงาน (COM06) และส่ง

รายงานฉบับเต็ม 
27 พ.ค.2565 23 มิ.ย. 2565 

2. ส่งรายงานฉบับเต็มสำหรับคณะกรรมการสอบ 30 พ.ค.2565 27 มิ.ย. 2565 
3. สอบจบโครงงาน  2 มิ.ย.2565 30 มิ.ย. 2565 
4. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม ให้อาจารย์ประจำวิชาเพ่ือตัดเกรด 16 มิ.ย.2565 14 ก.ค. 2565 

 

 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1) นักศึกษาได้สอบจบโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษา 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2565 

จำนวน 6 กลุ่ม และทุกกลุ่มสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว 

2) นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ดังนี้ 

- นายศรีสุภัทรเดช บุบผา รางวัลชนะเลิศอันดับที ่1 และ นายธนากร นกเขียว รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 

ในการประกวดผลงานสร้างสรรค์วิดีโอ ในหัวข้อ "กสิกรรมธรรมชาติในครัวเรือน" 

- นางสาวภัควดี รัตนมานะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ นายธนากร นกเขียว รางวัลชนะเลิศตาม

หมวดหมู่ สร้าง Impact ต่อสังคม ในการประกวด Botnoi Voice Tiktok Challenge โดยสร้างคลิปใน Tiktok 

และใช้เสียงสังเคราะห์จาก voice.botnoi.ai 
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    - นางสาวศุภาพิชญ์ บุญภักดี ได้คว้าสายสะพาย POPULAR VOTE จากการแข่งขัน CONTENT 

CREATIVE COMMUNICATOR Faculty of Science and Technology 2021 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 

    - นายทัตเทพ สุขหอม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประกวดผลงานสร้างสรรค์ "วิถีออนไลน์ สไตล์เด็ก

วิทย์" 

    - นายมูฮัมหมัดเฟาซี ตาเฮ และนายอับดุลเลาะห์ บิลเส็น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด 

Faculty of Science and Technology Singing Contest 2022 

3) นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ดังนี้ 

    - นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการ

แข่งขัน Game Talent Showcase 2022 Presented by Bitkub การแข่งขันหัวข้อพิเศษ “บุสสดี Interactive 

Story Game Contest” จัดขึ้นโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) เข้าร่วมแสดงผลงาน  ระหว่าง

วันที่ 7-9 เมษายน 2565 ณ Thailand E-Sports Arena : The Street รัชดา ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร 

สมาชิกทีม "JikGame" 

1. นายธนากร นกเขียว 

2. นายรัชชานนท์ ไชยหาญ 

3. นายซุลฟีฟี มิง 

4. นายหิบรีย์ คชสาร 

5. นางสาวตัสนีม ราชนิยม 

6. นางสาวแวสาฟียะห์ ดอเลาะ 

    - นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการ

แข่งขัน Hackathon ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อค้นหาสุดยอด 10 ทีมผู้ชนะ ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2565 

1. นายนาราภัทร ทองพราว 

2. นายต่อตระกูล ปิยะญาติ 

3. นายสุเมธ ชาญแท้ 

4. นายฮาฟีซ กะลูแป 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

(รายละเอียดประเด็นเป้าหมาย) 

 หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชา จากการทวนสอบเกรด ภาค

การศึกษา 1/2564 พบว่า 4664317 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 มีนักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาเป็นจำนวน

มาก หลักสูตรจึงจัดสอบจบโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษา 3/2564 (รอบพิเศษ) ขึ้นเพื่อผลักดัน

ให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษามากข้ึน 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.3.2-1 ผลการทวนสอบ มคอ.5 ภาคการศึกษา 1/2564 

5.3.2-2 รายงานการประชุมคร้ังที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 

5.3.2-3 นักศึกษาได้รับรางวัล 

5.3.2-4 นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

 

5.3.3 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรมีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรอย่างเป็น

ระบบ 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 
 หลักสูตรมีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

1. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน ส่งมายังหลักสูตร 

2. ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อการทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ.6 

3. พิจารณาทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ครั้งที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปี

การศึกษา 

 

- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
 ผู้เรียนดำเนินการประเมินผู้สอนโดยออนไลน์ผ่านระบบ ผู้สอนตรวจสอบผลการประเมินโดย

ผู้เรียน นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 

วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยส่งออนไลน์ผ่านระบบ และอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดทำรายงานผล

การดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการเรียนการสอน 

 ในการจัดทำ มคอ.7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการแบ่งหน้าที่กันรวบรวมข้อมูลและเก็บ

รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ผู้กำกับตัวบ่งชี้และจัดเก็บข้อมูล 

1. การกำกับมาตรฐาน ทุกตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 

2. บัณฑิต ทุกตัวบ่งชี้ ผศ.นลินี  อินทมะโน 

3. นักศึกษา ทุกตัวบ่งชี้ อ.เสรี ชะนะ 

4. อาจารย์ ทุกตัวบ่งชี้ อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 133 

 

5. หลักสูตร การเร ียนการ

สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ผศ.นลินี  อินทมะโน 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น 

5.3 การประเมินผู้เรียน ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

ผศ.นลินี  อินทมะโน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผศ.ดินาถ หลำสุบ 
 

 นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 

2564 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความ

มั่นใจว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันและมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลผุล

สำเร็จ ดังนี้ 

1) อาจารย์ญาณพัฒน์   ชูชื่น    ประธานอนุกรรมการ 

2) ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว  อนุกรรมการ 

3) ผศ.นลินี    อินทมะโน อนุกรรมการ 

4) อาจารย์เสร ี  ชะนะ  อนุกรรมการ 

5) ผศ.พิกุล  สมจิตต์  อนุกรรมการ 

6) อาจารย์โชติธรรม  ธารรักษ์  อนุกรรมการ 

7) ผศ.ดินาถ  หลำสุบ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

8) นางสาวยุพดี   พันธุ์สะ  ผู้ช่วยอนุกรรมการและเลขานุการ 

 

- มีการประเมินกระบวนการ 
 อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน ส่ง

มายังหลักสูตรครบทุกรายวิชา จากผลการทวนสอบ พบว่า รายวิชาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

มีจำนวนนักศึกษายกเลิกรายวิชาเป็นจำนวนมาก 

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  จากการทบทวนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ผลักดันให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกำหนดโดยเพิ่มรอบในการจัดสอบจบโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และมอบหมายให้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ประจำวิชากำกับดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  
 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปทีี่ 4 มีเพิ่มข้ึนเล็กน้อย  

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 134 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 หลักสูตรมีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรอย่างเป็น

ระบบ โดยมีการแต ่งต ั ้งคณะกรรมการเพ ื ่อทำหน้าท ี ่ดำเน ินการตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

5.3.3-1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 และ รายงานการประชุมครั้งที่ 6 

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565  

5.3.3-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

5.3.3-3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

5.3.3-4 มคอ.7 ปี 2563 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.3 การประเมินผู้เรียน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4         ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินาถ หลำสุบ โทรศัพท์  : 089-5998038 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินาถ หลำสุบ โทรศัพท์  : 089-5998038 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

  (1) อาจารย์ประจำหลักสูตร/

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร

อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร ่ ว ม ใ น ก า ร ป ร ะ ช ุ ม เ พื่ อ

วางแผนติดตาม และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

  1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 

  2. มีการจัดประชุม 6 คร้ัง ดังนี้ 

 - ครั ้งที ่ 1 วันอังคารที ่ 10 มิถุนายน 

2564 (online) จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผนการ

ดำเนินงานหลักสูตร โดยมีวาระ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  - ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ 

  - การวางแผนออก Road Show 

 วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  - ข้อเสนอแนะของผู ้ตรวจประเมิน

ประกันคุณภาพประจำปี 2563  

  - หลักเกณฑ์ในการจัดทำ มคอ.3 

  - มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน

ภาคเรียน 2/2563 

  - ประเมินผลการดำเนินงานการรับ

สมัครนักศึกษาและกิจกรรมการเตรียมความ

พร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ 

 วาระอื่นๆ 

 

 - ครั ้งที ่ 2 วันอังคารที ่ 17 มิถุนายน 

2564 (online) จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผนการ

ดำเนินงานหลักสูตร โดยมีวาระ ดังนี้ 

 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  -  ผลการร ั บสม ั ค รน ั กศ ึ กษาปี

การศึกษา 2564 

  - คณะกำหนดสอนปร ับพ ื ้นฐาน

นักศึกษาใหม่ 

 วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  - กำหนดผู้สอนปรับพื้นฐานนักศึกษา

ใหม่ 

  - ทวนสอบ มคอ.3 ภาคการศึกษา 

1/2564 

 วาระอื่นๆ 

 

 - ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที ่ 25 พฤศจิกายน 

2564 (online) จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผนการ

ดำเนินงานหลักสูตร โดยมีวาระ ดังนี้ 

  วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  - โครงการปันความรู้สู่น้อง 

  - คณะมอบหมายให้หล ักส ูตรจัด

กิจกรรม SKRU Open House 

  วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  - กำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม SKRU 

Open House 

  - กำหนดผู้สอนในรายวิชาที่จะเปิด

สอนในภาคเรียนที่ 2/2564 

  - การปรับปรุงหลักสูตรตาม มคอ.7 

ปี 2563 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

  - ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 

1/2564 

  - พิจารณาผลการเรียน (มคอ.5) ของ

ภาคการศึกษา 1/2564 

  วาระอื่นๆ 

 

 - ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 

2564 (online) จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผนการ

ดำเนินงานหลักสูตร โดยมีวาระ ดังนี้ 

  วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  - ปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2/2564 

  - การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับ

คณะ 

  วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  - มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน

ภาคเรียน 1/2564 

  - พิจารณาแบบรายงานผลการทวน

สอบ 

  วาระอื่นๆ 

 

 - คร้ังที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 

(online) จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิด

เป ็นร้อยละ 100 ประชุมเพื ่อวางแผนการ

ดำเนินงานหลักสูตร โดยมีวาระ ดังนี้ 

  วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  - ยอดการรายงานตัวของนักศึกษา

ใหม่ ปี 2565 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

  - ฝ่ายโครงงานฯ และอาจารย์ประจำ

วิชาโครงงานฯ 

  - สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID 19 

  วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  - กำหนดผู้สอนในรายวิชาที่จะเปิด

สอนในภาคเรียนที่ 1/2565 

  -  ว ิ เคราะห ์ความพ ึ งพอใจของ

อาจารย์ 

  - การจัดทำเล่มรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) 

  - กำหนดวันตรวจประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาประจำปี 2564 

  วาระอื่นๆ 

 

 - ครั ้งที ่ 6 วันศุกร์ที ่ 30 พฤษภาคม 

2565 (online) จำนวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผนการ

ดำเนินงานหลักสูตร โดยมีวาระ ดังนี้ 

  วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  -  กำหนดว ันส ่ งรายงานผลการ

ดำเนินงานตาม มคอ.7 

  - งบประมาณของหลักสูตรในการ

จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 

  วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  - พิจารณาแบบรายงานผลการทวน

สอบ 

  - พิจารณา มคอ.7 

  - การจ ัดทำรายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

  วาระอื่นๆ 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.1-1 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.4.1-2 รายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ ่งแสดงรายชื่อ

อาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมโดยจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 2 คร้ัง 

5.4.1-3 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรในแต่ละปี

การศึกษา 

5.4.1.4 รายงานสรุปการประชุมครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2564 

เพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 

  (2) มีรายละเอียดของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ. 

2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา 

(ถ้ามี) 

ห  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ดิจิทัลมีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห ่ งชาต ิ  หร ือมาตรฐานค ุณว ุฒ ิสาขา/

สาขาวิชา 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.2-1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

5.4.2-2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  (3) มีรายละเอียดของรายวิชา

แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

ม ี )  ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

เ ป ิ ด ส อ น ใ น แ ต ่ ล ะ ภ า ค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

1.รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 มีจำนวน 24 รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 มี 19 รายวิชา  

2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 24 รายวิชา และ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี จำนวน 

17 รายวิชา 

 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4 

ถ้ามี)  
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

1. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามที่เปิด

สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 2 

รายวิชา  

2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 2 รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.3-1 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

5.4.3-2 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา 

5.4.3-3 มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

  (4)  จ ั ดทำรายงานผลการ

ดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก

รายวิชา 

 

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

1. ผลการดำเนินการของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 มี จำนวน 24 รายวิชา และภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี จำนวน 17 รายวิชา 

2. ผลการดำเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ.5 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด

สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 

24 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

มี จำนวน 17 รายวิชา 

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.6 ถ้ามี) 

1. ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี 

จำนวน 2 รายวิชา 

2. ผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนามที่

ส่ง มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2564 มี จำนวน 2 รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.4-1 รายงานผลการดำเน ินการของรายวิชาและรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ทุก

รายวิชา 

5.4.4-2 รายงานสรุปจำนวนและรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะภาค

การศึกษา 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 141 

 

ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

  (5 )  จ ัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการของหลักสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

หลังจากสิ้นปีการศึกษา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ ้นสุดปี

การศึกษา 

 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.5-1 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

 

  (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเร ียนร ู ้ท ี ่กำหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศึกษา 

6.1 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 

ประชุมร่วมกันเพื ่อทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนด

ใน มคอ.3, 4 

6.2 ทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 

จำนวน 21 รายวิชา จาก 21 รายวิชา คิดเป็น

ร้อยละ 100  

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู ้ 2/2564 จำนวน 17 รายวิชา 

จาก 17 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.6-1 รายงานจำนวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

5.4.6-2 รายงานจำนวนและรายชื่อรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

  (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือการประเมินผล

การเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการดำเนนิงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

7.1 มีผลการประเมินการดำเนินงานรายงาน

ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

7.2 มีการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การ

สอน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

- โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้าง

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชีพ

แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมดิจ ิทัลด้านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์

- โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้าง

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชีพ
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

- โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสร้าง

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะในวิชาชีพ

แก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนว ัตกรรมดิจ ิท ัลด้านมัลติม ีเด ียและ

แอนิเมชัน 

- โครงการปันความรู้สู่น้อง  

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเตรียม

ตัวสำหรับการเป็น Network Admin   

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่องการทำ 

Motion graphic ด้วยโปรแกรม After Effect 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการใช้งาน

และการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe 

Premiere 

- กิจกรรมถ่ายภาพทำบุญปีใหม่/ขึ ้นตึกใหม่ 

สานสัมพันธ์ไทยพุธ-มุสลิม 

 โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีการเชิญวิทยากร

ผ ู ้ เ ช ี ่ ย วช าญจากภาย ในและภายนอก

มหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับ

นักศึกษา 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.7-1 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา 

5.4.7-2 มคอ.7 (2563) 

5.4.7-3 กิจกรรมและโครงการที่หลักสูตรดำเนินการให้กับนักศึกษา 

  (8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 

ได ้ ร ับการปฐมน ิ เทศหรือ

คำแนะนำด้านการจ ัดการ

เรียนการสอน 

ไม่มี 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

  (9)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ท ุกคนได ้ร ับการพ ัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งสิ้น 5 คน 

1. ผศ.นลินี   อินทมะโน 

    ได้รับการพัฒนาเรื่อง  

- สัมมนา TTT Virtual summiteducation tech 

& trends (ออนไลน์) 9-10 พฤศจิกายน 2564 

- อบรมออนไลน ์  เร ื ่ อง Video Creation 

Workshop (ออนไลน์) 13 พฤศจิกายน 2564 

- สัมมนาจุดสตาร์ทความคิดสร้างสรรค์ด้วย 

Cloud (ออนไลน์)  21 ธันวาคม 2564 

- การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 (ออนไลน์) วันที่ 14 

ธันวาคม 2564 

- การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏสุราษฎร์

ธานีวิจัย ครั้งที่ 16 (ออนไลน์) วันที่ 16 – 18 

ธันวาคม 2564 

- การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 (ออนไลน์) 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 

2. ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 

    ได้รับการพัฒนาเรื่อง  

- อบรม แบบออนไลน์ เรื่อง ความท้าทายและ

จินตนาการแห่งโลกใหม่: โมเดลใหม่ในการ

พัฒนาประเทศหลังโควิด-19 (ออนไลน์) 2, 9, 

16 พฤศจิกายน 2564 

- อบรม แบบออนไลน์ เรื ่อง “การวางระบบ 

PDPA บน PIM: Work-based Education การ

จ ัดระบบบริหารข ้อม ูลส ่วนบุคคลท ี ่ทุก

มหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ได้” 

26 พฤศจิกายน 2564 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

- อบรม เรื่อง "สร้างปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไร

ไม่ให้ผิดกฎหมาย" 20 พฤศจิกายน 2564 

- อบรม แบบออนไลน์ เรื่อง "CLOUDSEC 2021" 

(ออนไลน์) 17-18 พฤศจิกายน 2564 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการ "RETREAT 2021" 

1 ธันวาคม 2564 

- อบรม แบบออนไลน์ เรื ่อง “กิจกรรมอบรม

และติวสอบออนไลน์ พัฒนาบุคลากรทางดา้น

ไอทีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห่ง 

เพื ่อยกระดับสู ่การเป็น Google Certified 

Educator 18 กุมภาพันธ์ 2565 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ "RETREAT 2021" 

1 ธันวาคม 2564 8.00-16.00 น.(ออนไลน์) 

3. อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น 

    ได้รับการพัฒนาเรื่อง  

- โครงการ อบรมทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทาง

สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และการสอบ

รับรองทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL 

วันที่ 13-15 มกราคม 2565 

- โครงการ อบรมการพัฒนาบุคลากรทางด้านไอ

ทีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อ

ยกระด ั บส ู ่ การเป ็ น Google Certified 

Educator Level 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

- สัมมนา How To จัดการเรียนรู้สู่ "สมรรถนะ" 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานโครงการ

นวัตกรรมการศึกษา EdSociate วิทยาลัย

การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

- โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิค

การเตรียมผลงานเพื ่อเข้าสู ่ตำแหน่งทาง

ว ิชาการตามเกณฑ ์ ใหม ่” ว ันท ี ่  18-19 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

พฤษภาคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(รูปแบบออนไลน์) 

- โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับ

อาจารย์” วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จัดโดย 

สำน ักส ่งเสร ิมว ิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (รูปแบบออนไลน์) 

- โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “การ

ทบทวนและประเมินผลลัพธ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาและการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2565” 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จัดโดย ฝ่ายประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี มหาว ิทยาล ัยราชภัฏสงขลา 

(รูปแบบออนไลน์) 

4. อาจารย์เสรี ชะนะ 

    ได้รับการพัฒนาเรื่อง 

- โครงการ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

2563 ระดับมหาวิทยาลัย 15-16 กันยายน 

2564 รูปแบบ ออนไลน์ 

- โครงการ  แนวทางสนับสนุนการทำผลงานทาง

วิชาการ 24 พฤศจิกายน 2564 อาคารศูนย์

ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

- โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ

ความรู ้  (KM)  8 ธ ันวาคม 2564 รูปแบบ

ออนไลน์ 

- โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมประเมินคุณภาพภายนอก 17 มิถุนายน 

2565 รูปแบบออนไลน์ 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

- โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผน

การบริหารความเสี ่ยงและรายงานงานการ

ควบคุมภายใน 5 พฤศจิกายน 2564 

5. ผศ.ดินาถ หลำสุบ 

    ได้รับการพัฒนาเรื่อง  

- สัมมนา TTT Virtual summiteducation tech 

& trends (ออนไลน์) 9-10 พฤศจิกายน 2564 

- อบรมออนไลน ์  เร ื ่ อง Video Creation 

Workshop (ออนไลน์) 13 พฤศจิกายน 2564 

- การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 14 (ออนไลน์) วันที่ 14 

ธันวาคม 2564 

- อบรมทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทางสำหรับ

บุคลากรทางการศึกษา และการสอบรับรอง

ทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL วันที่ 

13-15 มกราคม 2565 

- อบรมออนไลน์พัฒนาบุคลากรทางด้านไอที

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อ

ยกระด ั บส ู ่ การเป ็ น Google Certified 

Educator Level 1 วันที่ 18 ก.พ. 65 

- การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565 (ออนไลน์) 

วันที่ 25 มีนาคม 2565 

- เข ้าร ่วมประช ุมว ิชาการ IAMBEST 2022 

(Online) วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 

9.2 ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 

9.3 คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.9-1 รายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพในแต่ละปีการศึกษาแต่ละหลักสูตร 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

5.4.9-2 เอกสาร/หลักฐานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ

วิชาชีพของอาจารย์ประจำแต่ละคนแต่ละหลักสูตร 

  ( 1 0 )  จ ำ น ว น บ ุ ค ล า ก ร

สนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ ้ าม ี )  ได ้ ร ั บการพ ัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

10.1 มีบุคลากรสายสนับสนุน 

        มีบุคลากรทั้งสิ ้น 1 คน คือ นางสาวยุพดี 

พันสะ ได้รับการพัฒนาเร่ือง  

- ประช ุมซ ั กซ ้ อมความเข ้ าใจเก ี ่ ยวกับ

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค

(กวจ)0405.2/ว89 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

- โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี

การศึกษา 2563 ระดับคณะ วันที ่  15-21 

กรกฎาคม 2564 คำสั่งที่ 1975/2564 

- ประชุมการจัดซื ้อจ ัดจ ้างพัสดุ ว ันที ่  25 

กันยายน 2564 

- อบรมการใช้ลายเซ็นดิจิทัลสำหรับองค์กร 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

- อบรมหลักสูตร : การเสวนาสร้างองค์กรไร้

กระดาษเปลี่ยนกระบวนการทำงานสู่ดิจิทัล 

(Paperless Organization) แบบออนไลน์  

(โปรแกรม Zoom) ในวันที่ 31 กรฏาคม 2564 

- อบรม Photoshop Manipulation ว ันท ี ่  1 

สิงหาคม 2564 

- อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการ

ควบคุมภายใน คำสั ่งที ่ 2816/2564 อบรม

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

- อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ

ความรู้ (KM) คำสั่งที่ 3167/2564 อบรมวันที่ 

8 ธันวาคม 2564 

- อบรมโครงการอบรม เร ื ่อง การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงาน
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำสั่งที่ 104/2565 อบรม.10วันที่ 20 มกราคม 

2565 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ Office 365 Upskill รุ่นที่ 

1 ตามบันทึกข้อความของ อบรมวันที ่ 13 

มกราคม 2565 

- อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

วิจัยจากงานประจำสำหรับสายสนับสนุนใน

ระบบการศึกษาไทย  คำสั ่งท ี ่  664/2565 

อบรมวันที่ 18 มีนาคม 2565 

10.2 ได้รับการพัฒนาฯ 1 คน 

10.3 คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.10-1 รายงานสรุปจำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ได้รับ

การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพในแต่ละปีการศึกษาแต่ละหลักสูตร 

5.4.10-2 เอกสาร/หลักฐานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทางวิชาการและ/

หรือวิชาชีพของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร 

  (11) ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

11.1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อมูล

นักศึกษาปีสุดท้าย ดังนี้ 

- จำนวนนักศึกษาปีสุดท้าย 31 คน 

- จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 26 คน 

- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 83.87 

- ระดับความพึงพอใจ 4.18 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.11-1 รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร 

  (12) ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี ่ยไม่น ้อยกว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5.00 

12.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

บัณฑิตใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51) ได้คะแนน 4.59 

 

เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

5.4.12-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิตที ่มีต่อ

บัณฑิตใหม่ 
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ผลการดำเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนินการ 
เป็นไป

ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ ์

5.4.12-2 จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินทั้งหมด 

วิธีการคำนวณ 

(1) จำนวนตัวบง่ชีผ้ลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ดำเนนิการได้จริง 

11 

(2) จำนวนตัวบง่ชีผ้ลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องดำเนนิการในปีการศึกษา 

2563 

11 

(3) ร้อยละของผลการดำเนนิงานตามตัวบ่งชี้การดำเนนิงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 

ร้อยละ 100 

 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  

o ดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80    =  0  คะแนน    

o ดำเนินงานร้อยละ 80     =  3.50  คะแนน 

o ดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  

o ดำเนินงานร้อยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 

o ดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  

o ดำเนินงานร้อยละ 100    =  5.00  คะแนน 

 

* โดยดูจากจำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบ 
5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร    

ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

ผลการเรียนของนักศึกษาที่

อยู่ในภาวะวิกฤตแล้วต้อง

ถอนรายวิชา ทำให้ต้องปรับ

แผนการเรียน 

นักศึกษาไม่จบการศึกษาตามแผนการ

เรียน 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษา

แนะนำเร่ืองการลงทะเบียน

เรียน 

นักศึกษาที่ไมผ่่านรายวชิา

โครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 มีจำนวนมาก 

นักศึกษาไม่จบการศึกษาตามแผนการ

เรียน 

 

- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

การทำโครงงาน 

- เพิ่มรอบพิเศษในการจัดสอบ

จบโครงงาน 

- อาจารย์ประจำวิชาจะต้อง

ประเมินความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่องในรายวิชา 

นักศึกษาไม่ผา่นวิชาเตรียม

ฝึกประสบการณ์ทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทำให้นักศึกษาไมส่ามารถออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพตามกำหนด 

อาจารย์ประจำวิชาประสานไป

ยังอาจารย์ทีป่รึกษาให้ดูแล

นักศึกษากลุ่มนี้เปน็พิเศษ 

พื้นที่ในไดรฟ์สำหรับเก็บ

ข้อมูลน้อย 

 

ไม่สามารถเก็บไฟล์วิดโีอเพื่อให้

นักศึกษาดูย้อนหลังตามต้องการ 

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศควรเพิ่ม

ขนาดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

ให้กับอาจารย์ 

นักศึกษาถูกจำกัดสิทธิ์ในการ

บันทึกวิดโีอด้วย Google 

Meet 

นักศึกษาไม่สามารถบนัทึกโครงการ

หรือกิจกรรมที่จัดได้ 

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศควรเพิ่ม

สิทธิ์ในการบนัทึกวิดโีอให้กับ

นักศึกษาที่ได้รบัมอบหมายให้

ทำหน้าที่บนัทึกวิดีโอของ

โครงการ 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ในการดำเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่ง

ประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม

ด้านการให้บริการเช่น ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องทำวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การ

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wifi และอื่น ๆ รวมทั้งการบำรุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา

และอาจารย์ องคป์ระกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1        สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินาถ หลำสุบ   โทรศัพท์  : 089-5998038 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินาถ หลำสุบ   โทรศัพท์  : 089-5998038 

การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 

 

ผลการดำเนินงาน 

 อธิบายระบบและกลไกการดำเนนิงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบตัิที่หลักสูตรไดด้ำเนนิการใน

ปัจจบุันตามรายละเอียดที่ปรากฏ 

6.1.1 ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

1. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพียงพอ

ในทุกรายวิชา 

2. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เรียนในห้องเรียน/สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียน 

3. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อย

กว่า 3.50 

4. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเท่าเทียมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 

หลังสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ โดย

หลักสูตร ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

  1)  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร 
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วางแผน และจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้

  2)  เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

  3)  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำหน้าที่

กำกับ ดูแล ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อควบคุมการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้วางไว้ 

  4)  เข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เพื่อนำแนวนโยบายสำนักงานสีเขียวมาปรับใช้กับหลักสูตร 

  นอกจากนี้หลักสูตรได้เล็งเห็นความสำคัญของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้มี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการทั้งของอาจารย์และนักศึกษา โดยมีนโยบายให้อาจารย์ประจำ

หลักสูตรสามารถแสดงความประสงค์วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นมายงั

หลักสูตรได้อย่างเต็มที่ 

  หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และออนไซต์ในช่วง

ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยการจัดการเรียนแบบออนไซต์ได้ดำเนินภายใต้มาตรการการป้องกันของทาง

มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครดั 

 

- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

  หลักสูตรได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยการส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตัวแทนอาจารย์

ประจำหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1. อาจารย์ญาณพัฒน ์ชูชื่น อาจารย์โชติธรรม ธารรักษ์ และอาจารย์พัฒนะ วรรณวิไล เป็นตัวแทน

อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่  

2. ผศ.นลินี อินทมะโน อาจารย์ยุพดี อินทสร อาจารย์คมกฤช เจริญ และ ดร.เกศินี บุญช่วย ได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

3. อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น พร้อมกับตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรอีกหลายท่านได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายตรวจรับพัสดุ  

4. มีการแต่งตั้งอาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น และ ผศ.นลินี อินทมะโน เป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุ  

5. หลักสูตรมีมติเห็นชอบให้อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีเพื่อช่วยดูแล

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับคณะตามการทาบทามจากท่านคณบดี โดยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการ

บริหารของคณะกรรมการหลักสูตร โดยให้ ผศ.ดินาถ หลำสุบ มาดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรแทนอาจารย์

ญาณพัฒน์ ชูชื่น 

  นอกจากนี้หลักสูตรได้ส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาโดยตลอด และหลักสูตรได้เปิดให้อาจารย์

ประจำหลักสูตรแจ้งความประสงค์วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดทั้งปี 2564 โดยแบ่งเป็น 4 ไตรมาศสอดคล้องกับแนว

ปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  หลักสูตรได้จัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและอาจารย์กรณีที่จะต้องเข้ามาทำ

กิจกรรมหรือการเข้ามาเรียนแบบออนไซต์ และทางหลักสูตรได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาตระหนักในการ
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ระมัดระวังและป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด 19 โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะต้องออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและสหกิจศึกษา ณ สถานประการต่าง ๆ  หลักสูตรได้มีการสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และ

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาฉีดวัคซีนตามศูนย์บริการต่าง ๆ  

  

- มีการประเมินกระบวนการ 

   หลักสูตรได้เปิดให้อาจารย์ได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบ โดย

ร่วมกับสำนักประกันคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีคะแนนเต็ม 5 ในแต่ละด้าน ดัง

รายละเอียด 

 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ   อาจารย ์

ค่าเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน   

1. อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจำนวนหรือความเพียงพอกับจำนวน

ผู้เรียน 

5 มากที่สดุ 

2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน 5 มากที่สดุ 

3. สื ่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัยและ

เหมาะสมกับการเรียนการสอน 

5 มากที่สดุ 

ภาพรวมด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณก์ารเรียนการสอน 5 มากที่สุด 

ด้านการบริการของสำนักวิทยบริการฯ ( ห้องสมุด , ศูนย์คอมพิวเตอร์, 

ศูนย์ภาษา ) 

  

1. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 5 มากที่สดุ 

2. ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 5 มากที่สดุ 

3. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 5 มากที่สดุ 

4. ด้านระยะเวลาของการให้บริการ 4.80 มากที่สดุ 

5. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ 5 มากที่สดุ 

6. มีความพร้อมทางด้านแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย และทันสมัยในการ

ให้บริการ 

5 มากที่สดุ 

ภาพรวมด้านการบริการของสำนักวิทยบริการฯ ( ห้องสมุด , ศูนย์

คอมพิวเตอร ์, ศูนย์ภาษา ) 

4.97 มากที่สุด 

ภาพรวมทั้งหมด  4.99 มากที่สุด 

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ตั้งแต่ปี 2561 ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดมาโดยตลอด แม้ว่าในปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 จะมีคะแนนลดลงเล็กน้อย จาก

คะแนน 4.86 ลดลงเป็น 4.81 เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งอาจทำให้การติดต่อประสานงานระหว่าง

หลักสูตร อาจารย์ และคณะ รวมทั้งการประสานงานกับหน่อยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเกิดความไม่คล่องตัวในช่วงที่
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มีการ Work From Home ในช่วงแรก แต่ต่อมาหลักสูตรได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจนสามารถดำเนินการใน

การประสานงานต่าง ๆ  ได้อย่างปกติ ทั้งนี้โดยหลักสูตรได้ประสานไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

หลักสูตรได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องใช้ใน

การติดต่อประสานงาน ซึ่งประกอบด้วยชุดหูฟัง ไมโครโฟน เป็นต้น โดยจะเห็นว่าผลการประเมินในปี 2564 มีค่า

สูงขึ้นเป็น 4.99 
 

ความ

พงึ

พอใจ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

อาจารย์ 4.78 มาก

ที่สุด 

4.86 มาก

ที่สุด 

4.81 มาก

ที่สุด 

4.99 มากที่สดุ 

 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจจากปี 2561 

จนถึงปี 2564 อยู่ในระดับมากที่สุดมาโดยตลอด ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษาจากปี 2561 จนถึงปี 2564 อยู่ในระดับมากมาโดยตลอด  

 นักศึกษาและอาจารย์มีผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 ถึงปี 2564 

โดยในปี 2564 มีผลงานวิชาการระดับชาติ 6 เรื ่อง ระดับนานาชาติ 5 เรื ่อง โดยจะเห็นว่ามีผลงานในระดับ

นานาชาติเพิ่มมากขึ้นจากปี 2563 ที่มีผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 3 เรื่อง นอกจากนี้นักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการเข้าร่วมการนำเสนอในเวทีระดับชาติเพิ่มมากขึ้น 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 จากระบบการดำเนินงานของหลักสูตรโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนบัสนุน

การเรียนรู้ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรมีความเท่าเทียมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทำให้นักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลได้ใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพียงพอในทุก

รายวิชา อาจารย์และนักศึกษามีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมการเรียนการสอน และการทำงานวิจัย ทำ

ให้หลักสูตรมีคะแนนการประเมินจากอาจารย์และนักเรียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งทำให้อาจารย์และนักศึกษามีผลงาน

วิชาการระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูท้ั้งอาจารย์และนักศึกษาเกินค่าเป้าหมายที่วางไว้ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

6.1.1-1 รายงานการประชุม คร้ังที่ 1 วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2564 

6.1.1-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1.1-3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ  
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6.1.1-4 สรุปผลงานวิชาการ 

6.1.1-5 คำสั่งการมีส่วนร่วมของอาจารย ์

 

6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  

ประเด็นเป้าหมาย :  

จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร สื่อและช่องทาง

การเรียนรู้เพื่อสนับสนนุทั้งการศึกษาในห้องเรียน นอกห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง 

เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่จัดทำแผนเพื่อจัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อ

อำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และพัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรและ/หรือ

ห้องปฏิบัติการร่วมของคณะ รวมทั้งห้องปฏิบัติการของศูนย์คอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้ได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความ

เหมาะสมต่อการเรียนการสอน และการทำวิจัย เพื่อนำข้อสรุปที่ได้ มาวางแผนบริหารจัดการของหลักสูตรให้มี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้  

  1)  การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ทั้งในด้าน

แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใช้สอยในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2)  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง 

จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียนให้พร้อมสำหรับใช้งานรวมทั้ง

เครือข่ายไร้สายในการเชื่อมต่อ 

  3) การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ตำรา และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ในสำนักวิทยบริการ ห้องสมุดของ

มหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

  4)  วางแผนเตรียมความพร้อมโดยการวางแผนจัดสรรงบประมาณสำหรับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การทำโครงงานนักศึกษา และการทำงานวิจัยของอาจารย์  

หลักสูตรมีการประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีนโยบายในการจัดซื้อ

แบบรายไตรมาศสอดคล้องกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

  หลักสูตรได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช่วย

ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ประจำห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนในทุกภาคการศึกษา เพื่อแจ้งปัญหา

ต่อหลักสูตรและเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการซ่อมบำรุง วางแผนการซื้ออุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด 

รวมทั้งวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัยเพิ่มเติมในปีงบประมาณปีถัดไป โดยหลักสูตรได้แต่งตั้ง อาจารย์

โชติธรรม ธารรักษ์ อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น และอาจารย์พัฒนะ วรรณวิไล เป็นกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ทำ
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หน้าที่กำกับดูแล และประสานกับเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน โดยได้ดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

  หลักสูตรได้จัดสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายทึบแสง จอ

โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและเพียงพอทุกห้องเรียน 

หากพบการชำรุดของอุปกรณ์อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งหลักสูตรเพื่อดำเนินการซ่อมแซม ใน

ระหว่างรอซ่อมแซมหลักสูตรได้ยืมอุปกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อมา

ทดแทนอุปกรณ์ที่รอซ่อม เพื่อทำให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปได้ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้รับ

การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยหลักสูตรได้เปิดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรแจ้งความจำนง

ความต้องการเกี่ยวกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนที่ต้องการใช้งาน ซึ่งฝ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของ

หลักสูตรจะดำเนินการรวบรวมและประสานไปยังคณะเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ  

  ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนมีการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ตำรา หนังสือ มี

การแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องในรายวิชา 

  เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างรุนแรงโดยมหาวิทยาลัยได้

มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นหลัก ดังนั้นในแต่ละรายวิชาจะมีการใช้ Google Classroom 

เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการบันทึกวิดีโอในการเรียนการสอนในรายวิชา

เพื่อแชร์ให้นักศึกษาสามารถดูย้อนหลังได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้พื้นที่ใน Google Drive ที่ได้รับการจัดสรรให้ 

10 กิกะไบต์ และอาจารย์สามารถใช้พื้นที่ได้ 30 กิกะไบต์ และหลักสูตรได้เปลี่ยนรูปแบบการส่งงานต่าง ๆ 

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด นอกจากนี้ได้เปลี่ยนมาใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การลงนามในแบบฟอร์มต่าง ๆ  ในรายวิชาโครงงาน การเซ็นต์เล่มโครงงาน 

เป็นต้น 

2. ด้านการบริการของห้องสมุด 

หลักสูตรได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(http://arit.skru.ac.th/) ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกหนังสือใหม่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การ

ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ การให้บริการห้องสืบค้นที่เป็นสัดส่วน การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นอกเวลาเรียน เป็นต้น เพื่อแจ้งให้นักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการ

สอน และการทำงานวิจัย 

  นอกจากศูนย์คอมพิวเตอร์จะให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ยังมีการ

ให้โควตาการพิมพ์เอกสารแก่นักศึกษาแต่ละคนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย และมีการจัดให้บริการสำหรับร้านพิมพ์

เอกสารเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่นักศึกษากรณีพิมพ์เกินโควตา 

3. ด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ช่วยกันดูแลและตรวจสอบความพร้อมของห้องเรียน 

รวมทั้งสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความเหมาะสมของห้องต่อ

จำนวนนักศึกษา ความสะอาด แสงสว่าง การระบายอากาศ รวมทั้งความพร้อมของอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ประจำห้อง 

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน จอโปรเจคเตอร์ เป็นต้น 

หลักสูตรได้ขอความร่วมมืออาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ช่วยตรวจสอบความพร้อมของ
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ห้องเรียนและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนมากที่สุด รวมทั้งความพร้อมของอุปกรณ์พื้นฐานประจำ

ห้อง หากพบความไม่เหมาะสม หรือเกิดความเสียหาย ชำรุด จะต้องแจ้งกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อรายงาน

ไปยังประธานหลักสูตรเพื่อดำเนินการขอซ่อม เพื่อจัดทำแผนการซ่อมแซม และจัดหาเครื่องมือในปีงบประมาณ

ถัดไป  

ในปีการศึกษา 2564 มหาลัยมีนโยบายให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการที่อาคาร 8 จึงไม่ค่อยได้ใช้งาน แต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากหลักสูตรจะต้องย้ายไปที่อาคาร 73 ซึ่ง

เป็นอาคารใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพื้นที่ใช้งานของหลักสูตรฯ อยู่บริเวณชั้น 3 ได้มีการ

จัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งได้มีการจัดห้องพักอาจารย์ เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่จะเปิดการ

เรียนการสอนแบบออนไซต์ในภาคการศึกษา 1/2565 โดยหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ญาณพัฒน์ ชูชื่น 

ร่วมกับอาจารย์พัฒนะ วรรณวิไล เป็นผู้ประสานหลักในการประสานเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ การจัดการพื้นที่

สำหรับการเรียนการสอน พื้นที่สำหรับการทำกิจกรรม รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์

สาธารณูปโภคต่าง ๆ  ที่จำเป็น ซึ่งหลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับอาคาร 73 มาโดยตลอด 

ทำให้ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสามารถขนย้ายวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนจากอาคาร 8 อาจารย์และ

นักศึกษาของหลักสูตรสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรได้ 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับการ

เรียนการสอน 

4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย 

หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้ทุกอาคารมี

ระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา การจัดการขยะ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ

การติดตั้งกล้องวงจรปิด ตรวจสอบเครื่องสแกนลายนิ้วเพื่อเข้าออกอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความ 

ปลอดภัยให้กับอาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ 

จากการที่หลักสูตรได้ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ  อย่างเต็มที่และทั่วถึง เพื่อให้อาจารย์ประจำ

หลักสูตรบรรลุการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน และทำให้

นักศึกษาและอาจารย์สามารถนำผลงานวิจัยไปเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  ดังนี้  

 

ที ่
ค่า

น้ำหนกั 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ชื่อผลงานวิชาการ/ 

แหล่งตีพิมพ์ 

วันที่เผยแพร่ผลงาน 

1 0.20 นัสรี บารา 

มูฮัมหมัด หะยีมะย ิ
ธัณนภัทร จันลา 
นลินี อินทมะโน 

โมบายแอปพลเิคชันเช็คการ

เข้าแถวและเช็คการละหมาด

ของนักเรียนโรงเรียนแสง

ธรรมวิทยามูลนิธิ จะนะ 
 
การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

ครั้งท่ี 14 วันท่ี 14 ธันวาคม 

2564 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
น. ST05-1 - ST05-14 

วันท่ี 14 ธันวาคม 2564 
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ธัณนภัทร จันลา 

สุเรน บินสะมะ 
นัสรี บารา 
นลินี อินทมะโน 

ระบบจัดการรา้นขายเครื่อง

แต่งกายออนไลน ์

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้ง

ที่ 16 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์

ธาน ี
16 – 18 ธันวาคม 2564 
น.509 - 516 

วันท่ี 16 – 18 ธันวาคม 2564 

วริศรา จิตต์สำรวย 

ศศิประภา ยูหน ู
จักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ
นลินี อินทมะโน 

แอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 

ประจำปี 2565 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
วันท่ี 25 มีนาคม 2565 
น.1405-1412 

วันท่ี 25 มีนาคม 2565 

เจนจิรา อุบลวรรณ 
วันนิดา ยำทอง 
นลินี อินทมะโน 

ระบบจัดการธนาคารโรงเรียน

ธรรมโฆสติ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 

ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วันท่ี 25 มีนาคม 

2565 
น. 1432-1439 

วันท่ี 25 มีนาคม 2565 

ดานิยาน  พร้อมมลู

ขวัญทิพย์  ภูวดล

รังสรรค ์

พัฒนะ วรรณวไิล 

กฤษณ์วรา รัตน

โอภาส 

ดินาถ หลำสุบ 

ระบบจัดการการให้คำปรึกษา

โครงงาน 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลยัทักษิณ ครั้งท่ี 32 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

25 มีนาคม 2565 

วัลลภา พลแสง 

ดินาถ หลำสุบ 

สกรรจ์ รอดคล้าย 

ระบบขายอุปกรณ์ก่อสร้าง 

บริษัท Ps. Power P จำกัด 

14 ธันวาคม 2564 
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นลินี อินทมะโน การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลยัราชภฏั

ภูเก็ต 

2 0.40 Dinat Lamsub 

Tanawat 

Rangsimantuchat  
Kanpilcha 

Chomngam  
Kritwara 

Ratanaopas 

Trend-line Analysis on 

Apache Hive with 

HiveQL: A Case Study 

the Airline On-Time 

Performance and Causes 

of Flight Delays 

(Bronze Medal Award) 

 

The 3rd International 

Conference on 

Informatics, Agriculture, 

Management, Business 

administration, 

Engineering, Science and 

Technology 

26-27 May, 2022 

Sasalak Tongkaw Rapid Design and 

Implementation of the 

Application for Safety 

Tourism after COVID-19 

Period. The 1st 

International Conference 

on Computing, 

Engineering and Applied 

Sciences (ICCEAS2021). 

ประชุมวิชาการนานาชาต ิ

12-13 July 2021 

Sasalak Tongkaw 

and Aumnat 

Tongkaw 

“A Comparison of 

Machine Learning 

Algorithms for Internet 

Cost in Satun Education 

Sandbox.” The 19th ECTI-

24-27 May 2022 
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CON by Electrical 

Engineering/Electronics, 

computer, 

Telecommunications and 

Information Technology 

(ECTI) 

ประชุมวิชาการนานาชาต ิ

3 1.0 Pukdeepatanatorn, 

P.,  

Lertgrai, P., &  
 Tongkaw, S. 

“The Development of 

Digital Knowledge Sets 

for Child Development 

First 1000 Days.” Journal 

of 

Positive Psychology and 

Wellbeing, 5(3) 
(Scopus index Q1) 

December 30, 2021 
 

 

(*อ้างอิงจากตัวบ่งชี้ที่ 4.2 (4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

 

- มีการประเมินกระบวนการ 

  หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ผ่านระบบ โดยร่วมกับสำนักประกันคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีคะแนน

เต็ม 5 ในแต่ละด้าน ดังรายละเอียด 

 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ   นักศึกษา 

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

อาจารย ์

ค่าเฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

ดา้นสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน     

1. อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจำนวนหรือความเพียงพอ

กับจำนวนผู้เรียน 

4.20 มาก 5 มาก

ที่สุด 

2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้

งาน 

4.25 มาก 5 มาก

ที่สุด 

3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัย

และเหมาะสมกับการเรียนการสอน 

4.30 มาก 5 มาก

ที่สุด 

ภาพรวมด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณก์ารเรียนการสอน 4.26 มาก 5 มาก

ที่สุด 
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ด้านการบริการของสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด , ศูนย์

คอมพิวเตอร์ , ศูนย์ภาษา) 

    

1. ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 4.37 มาก 5 มาก

ที่สุด 

2. ด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.35 มาก 5 มาก

ที่สุด 

3. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก 4.37 มาก 5 มาก

ที่สุด 

4. ด้านระยะเวลาของการให้บริการ 4.30 มาก 4.80 มาก

ที่สุด 

5. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท ันสมัยมาใช้ในการ

ให้บริการ 

4.34 มาก 5 มาก

ที่สุด 

6. มีความพร้อมทางด้านแหล่งเรียนรู้ที ่เข้าถึงได้ง่าย และ

ทันสมัยในการให้บริการ 

4.38 มาก 5 มาก

ที่สุด 

ภาพรวมด้านการบริการของสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด 

, ศูนย์คอมพิวเตอร์ , ศูนยภ์าษา) 

4.35 มาก 4.97 มาก

ที่สุด 

ภาพรวมทั้งหมด  4.30 มาก 4.99 มาก

ที่สุด 
   

  จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการประเมินผ่านระบบโดย

คณาจารย์และนักศึกษา โดยสำนักพัฒนาคุณภาพและบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการเสรจ็สิ้น

และส่งข้อมูลให้หลักสูตรเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 โดยหลักสูตรได้นำมาพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อในภาค

การศึกษาถัดไป ซึ่งจากผลการประเมินข้างต้นพบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจในระดับต่ำทีสุ่ดคือ ด้านสื่อ/เอกสาร

และอุปกรณ์การเรียนการสอน ข้อที่ 1 (อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจำนวนหรือความเพียงพอกับจำนวน

ผู้เรียน = 4.20)  ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งทำให้นักศึกษาบางส่วนอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์และการเข้าถึงสื่อการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์  

  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2561 ถึง 2564 
 

 

ความพึง

พอใจ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

นักศึกษา 4.30 มาก 4.16 มาก 4.21 มาก 4.30 มาก 

อาจารย์ 4.78 มาก

ที่สุด 

4.86 มาก

ที่สุด 

4.81 มาก

ที่สุด 

4.99 มากที่สดุ 
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  ซึ่งจากผลการเปรียบเทียบในตาราง จะเห็นว่าความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ของปีการศึกษา 

2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาในการจัดสรรงบประมาณ จัดหา 

รวมทั้งการซ่อมแซมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับได้ผลดี  

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจจากปี 2562 

จนถึงปี 2564 อยู่ในระดับมากที่สุดมาโดยตลอด แม้ว่าผลประเมินในปี 2563 จะลดลงมาเล็กน้อยเนื่องจาก

สถานการณ์โรคติดต่อไวรัส COVID-19 ที่ทำให้อาจารย์และนักศึกษาจะต้องทำการเรียนการสอนออนไลน์เป็น

ส่วนใหญ่ ซึ่งอาจทำให้อุปกรณ์สำหรับอาจารย์ในการเรียนการสอนออนไลน์มีไม่เพียงพอเนื่องจากอยู่ระหว่าง

ช่วงการสั่งซื้อ โดยหลักสูตรได้เล็งเห็นความสำคัญของความพร้อมของอุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องใช้ในการสอน

ออนไลน์ หลักสูตรจึงขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ไปยังคณะ โดยหลักสูตรได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ ชุด

ไมโครโฟนและหูฟัง มาจัดสรรให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรได้ทำเนินการขอจัดสรร

งบประมาณเพื ่อจัดซื ้ออุปกรณ์ที่จำเป็น และถ่ายทอดนโยบายไปยังอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เล็งเห็น

ความสำคัญถึงความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งได้ทำให้ผลการประเมินความพึงพอใจของ

อาจารย์ในปี 2564 มีคะแนนที่สูงขึ้นเป็น 4.99 ในส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจากปี 2562 

จนถึงปี 2564 มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นว่าระบบการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจจากปี 2562 

จนถึงปี 2564 อยู่ในระดับมากที่สุดมาโดยตลอด ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษาจากปี 2562 จนถึงปี 2564 มีผลการประเมินเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับมากมาโดยตลอด 

โดยผลการประเมินในปี 2564 สูงกว่าปี 2563 อย่างเห็นได้ชัด 

 โดยนักศึกษาและอาจารย์มีผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งหมด 11 เรื่อง แบ่งเป็นผลงาน

วิชาการระดับชาติ 6 เรื่อง และผลงานระดับนานา 5 เรื่อง  โดยผลงานในระดับนานาชาติได้รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดงในการนำเสนอ 1 ผลงาน 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 จากการดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อให้มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอนซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าคะแนนจากการประเมินของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีคะแนน

ที่สูงขึ้นจากเดิม 4.21 ในปี 2563 เป็น 4.30 ในปี 2564 ดังนั้นหลักสูตรจึงสามารถบรรจุเป้าหมายที่ได้วางไว้ 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 163 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

6.1.2-1 รายงานการประชุม คร้ังที่ 1 วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2564 

6.1.2-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1.2-3 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

 

6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเด็นเป้าหมาย :  

 หลักสูตรได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ให้เพียงพอ 

ผลการดำเนินงาน :  

- มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. หลักสูตรมีการประชุมพิจารณาตามผลการประเมินของอาจารย์และนักศึกษา 

2. หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม

ความต้องการ 

3. หลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4. พิจารณาความเหมาะสมตามความจำเป็นและงบประมาณ 

5. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามรายการ 

6. ดำเนินการกระจายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

- มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

  หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 

  หลักสูตรได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับอาจารย์และนักศึกษา เช่น อุปกรณ์ประกอบการเรียนการ

สอนออนไลน์ (หูฟัง ไมโครโฟน เว็บแคม อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ทัชแพด และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่จำเป็น)   

  หลักสูตรได้จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการประมวลผลทางด้านมัลติมีเดียจำนวน 3 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 5 เครื่อง 

  หลักสูตรได้จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับห้องปฏิบัติการที่อาคาร 73 จำนวน 30 

เครื่อง 

  หลักสูตรได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางด้าน IoT เพื่อรองรับการทำโครงงานและงานวิจัยสำหรับอาจารย์และ

นักศึกษา 

 

- มีการประเมินกระบวนการ 

  จากผลการประเมินความพึงพอในส่วนของอาจารย์ประจำหลักสูตรพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์

ประจำหลักสูตรต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้มีคะแนนสูงขึ้นจากปี 2563 คิดเป็น 4.81 ปี 2564 คิดเป็น 4.99 ผลการ
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ประเมินยังอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็น 4.21 

ปี 2564 คิดเป็น 4.30 แสดงว่าการวางแผนและดำเนินการในการจัดซื้อ และซ่อมแซม สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี 

2564 ได้ผลดี 
 

ความพึง

พอใจ 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

ค่าเฉลี่ย ผลการ

ประเมนิ 

นักศึกษา 4.30 มาก 4.16 มาก 4.21 มาก 4.30 มาก 

อาจารย์ 4.78 มาก

ที่สุด 

4.86 มาก

ที่สุด 

4.81 มาก

ที่สุด 

4.99 มากที่สดุ 

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  หลักสูตรได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของทั้งอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เข้าที่ประชุมเพื่อวางแผนปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา

ต่อไป 

 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน ์100 เปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์โควิด 19 

ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรจัดหาให้ 

 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล

อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 ไม่ม ี

สรุปเป้าหมายการดำเนินงาน :  

 จากการดำเนินงานของหลักสูตรในส่วนกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทำให้อาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับการเรียน

รู้อยู่ในระดับมากที่สุดมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปีปัจจุบัน และผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีปัจจุบันสูงขึ้นกว่าปทีี่แล้ว ดังนั้นหลักสูตรจึงสามารถบรรจุเป้าหมายที่

ได้วางไว้ 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 

6.1.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ  

6.1.3-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1.3-3 รายงานการประชุม คร้ังที่ 1 วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2564  
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การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  

 

ข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ด้รบัจาก             

การเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

- หลักสูตรควรสร้างกระบวนการบูรณาการรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

สำเร ็จภายในระยะเวลาที ่กำหนด เช ่น ว ิชาโครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 ควรมีเนื ้อหาที่สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันตั้งแต่รายวิชา

สัมมนา หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1  

- หลักสูตรควรให้การส่งเริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองที่สูงขึ้นใน

ด้านคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ 

- หลักสูตรควรมีกระบวนการให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผน

มากขึ้น 

- หลักสูตรควรจัดโครงการเพื่อตอบสนองศิษย์เก่าในการ upskill 

และ reskill ทางดิจิทัล 

- หลักสูตรควรขยายฐานเครือข่ายเพ่ือให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม

นักศึกษาให้ก้าวสู่สากลมากยิ่งขึ้น 

ความเห็นของประธานหลกัสูตร             

ต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ               

การเสนอแนะ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ 

การนำไปดำเนินการเพื่อ                  

การวางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 

- ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวางแผนบูรณาการรายวิชาหัวข้อพิเศษทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาสัมมนา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ให้มี

เนื้อหาสอดคล้องกันเพื่อประโยชน์ในการทำโครงงานของนักศึกษา 

- หลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/ทำ

ผลงานทางวิชาการ 

- หลักสูตรผลักดันให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนมากขึ้น โดย

จัดโครงการเสริมทักษะเฉพาะด้าน 

- หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับศิษย์ปัจจุบัน

และศิษย์เก่า 

- หลักสูตรสร้างความร่วมมือในชุมชนและขยายฐานเครือข่ายผ่าน

กิจกรรมบริการวิชาการ 
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2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา ปี 4  

การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา 
ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา 

วันทีส่ำรวจ 27 พฤษภาคม 2565 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน จากการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยผู้สำเร็จการศึกษา 

5 ด้าน พบว่า 

1. การรับ และเตรียมความพร้อมนักศึกษา เท่ากับ 4.25 

มาก 

2. ด้านการควบคุมดูแลให้คำปรึกษา เท่ากับ 4.22 มาก 

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เท่ากับ 4.15 มาก 

4. ด้านหลักสูตรการศึกษา เท่ากับ  4.19 มาก 

5. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เท่ากับ  4.13 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด เท่ากับ 4.18 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ มาก 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ

ประเมิน 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ทันสมัย

และได้คุณภาพ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร

จากผลการประเมิน 

ไม่มี  

 

3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผูใ้ช้บณัฑติ)  

กระบวนการประเมิน 

 

การประเมินได้ดำเนินการจัดทำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมี 2 หน่วยงานเป็น

ผู้รับผิดชอบจัดทำแบบสอบถามออนไลน์และสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

1. สำน ักส ่งเสร ิมว ิชาการและงานทะเบ ียนร ับผ ิดชอบจ ัดทำ

แบบสอบถามออนไลน์สำหรับผู้ใช้บัณฑิต 

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบดำเนินการ

จัดทำแบบสอบถามออนไลน์สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 

ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการประเมินหลักสูตร มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. นักศึกษาชัน้ปีที่ 1-4 ทำการประเมินออนไลน์จาก 

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

student.php 

2. อาจารย์ประจำหลักสูตร ทำการประเมินออนไลน์จาก 

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

teacher.php 
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3. ผู้ใช้บัณฑิต ทำแบบสอบถามออนไลน์เร่ืองความคิดเห็นของผู้ใช้

บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ จาก 

http://regis.skru.ac.th/skru_job/a_student/login.php 

หลังจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตรได้ทำการประเมินเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสรุปผลการประเมินเพื่อให้หลักสูตรนำข้อมูลมาใช้

ประกอบการพิจารณาวางแผนการดำเนินงานในหลักสูตรต่อไป 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผล                  

การประเมิน 

จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ จำนวน 5 ด้าน พบว่า 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เท่ากับ 4.64  

2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 4.63  

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4.60 

4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.57 

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

4.50 

ภาพรวมทั้งหมด เท่ากับ 4.59 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก 
 

จากผลการประเมินความพึงพอใจแสดงให้เห็นว่า เมื่อบัณฑิตออกไปทำงาน 

บัณฑิตสามารถใช้ความรู้และความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ในการ

ทำงานได้เป็นอย่างดี ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อตัวบัณฑิต ในระดับมาก 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์

ต่อผลการประเมิน 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและได้

คุณภาพ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานและตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จุดที่ควรปรับปรุง คือ เน้นภาษาอังกฤษในการเรียนมาก

ขึ้นในปีสุดท้าย เน้นการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานมากขึ้นเพื่อให้บัณฑิต

สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติได้ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง

ในหลักสูตรจากผลการ

ประเมิน 

หลักสูตรควรเร่งดำเนินการทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาน

ประกอบการในการส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา และให้สถานประกอบการมี

ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเป็นวิทยากรพิเศษหรือการเข้า

ศึกษาดูงาน 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร   

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) 

ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา 

- นโยบายการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 

ทำให้นักศึกษาต้องเรียนที่บ้าน ซึ่งนักศึกษาบางส่วนไม่มีความ

พร้อมทางด้านอุปกรณ์การเรียน เช่น ไม่มีคอมพิวเตอร์ สเป็ค

คอมพวิเตอร์ที ่ม ีอยู ่ไม่สามารถรองรับการเรียนการสอน

ออนไลน์ได้ ไม่มีส ัญญานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ส่งผลให้

นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนใน

รายวิชาได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง  

- การเปลี่ยนแปลงของระเบียบการวัดผล เรื่อง การตกออก 

ทำให้นักศึกษาตกออกน้อยลงในชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 แต่

จะส่งผลในระยะยาว อาจจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จ

การศึกษาได้ภายใน 4 ปี เพราะนักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต

จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้เกิน 15 หน่วยกิต ในภาค

การศึกษาถัดไป 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้า

มี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 

ปีที่ผ่านมา 

- ในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบสมัครคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระบบ TCAS โดยในปีนี้

นักเรียนสามารถสละสิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียว จึงส่งผลใหม้ีจำนวน

นักเรียนรายงานตัวเข้าเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มมากขึ้น 

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้

นักศึกษาที ่ม ีภูมิลำเนาในพื ้นที ่จ ังหวัดสงขลาและพื ้นที่

ใกล้เคียงเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาใกล้บ้าน จึงส่งผลให้มี

จำนวนนักเรียนรายงานตัวเข้าเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศเพิ่มมากข้ึน 

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงมี

ความต่อเนื่องและเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น โดยรัฐบาลมีการ

ประกาศ พรก.ฉุกเฉินเก่ียวกับโรคติดต่อ ส่งผลให้มหาวิทยาลยั

จำเป็นจะต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้

หลักสูตรต้องปรับรูปแบบการเรียน รวมทั้งรูปแบบการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นแบบออนไลน์เกือบทั้งหมด 
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หมวดที ่8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร  

1. แผนปฏิบัติการประจำปี  
 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ผู้สอนหมวดวิชาเฉพาะ เพื่อชี้แจงรายงาน มคอ.7 

และรับฟังข้อเสนอแนะ 

กรกฎาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

โครงการปรับความรู้พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า 

กรกฎาคม 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา กันยายน 2564 – 

มกราคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร พฤศจิกายน 2564 – 

กุมภาพันธ์ 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

สำรวจระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

พฤษภาคม 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  พฤษภาคม - 

มิถุนายน 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

กรรมการหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม พัฒนา

ตนเองทางวชิาการ/วิชาชีพ 

มิถุนายน 2564 - 

พฤษภาคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

2. ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของ

แผน หรือเหตุผล

ที่ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

สำเร็จ 

ประชุมอาจารย์ประจำ

หลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอนหมวดวิชาเฉพาะ 

เพื่อชี้แจงรายงาน  

มคอ.7 และรับฟัง

ข้อเสนอแนะ 

กรกฎาคม 2564 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ดำเนินการแลว้ 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 171 

 

แผนดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของ

แผน หรือเหตุผล

ที่ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

สำเร็จ 

โครงการปรับความรู้

พื้นฐานด้าน

ภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอร์ สำหรับ

นักศึกษาแรกเข้า 

กรกฎาคม 2564 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ดำเนินการแลว้ 

 

เชิญวิทยากรมาให้

ความรู้แก่คณาจารย์

และนักศึกษา 

บรรยายพิเศษ (ออนไลน์) 

- 14 กันยายน 2564 เร่ือง การเตรียมตัว

สำหรับการเป็น Network Admin 

- 16 ตุลาคม 2564 เร่ือง การทำ 

Motion graphic ด้วยโปรแกรม After 

Effect 

- 9 ตุลาคม 2564 เร่ือง การใช้งานและ

การตัดต่อวิดีโอด้วย โปรแกรม Adobe 

Premiere 

- 19 ตุลาคม 2564 เร่ือง การใช้งานและ

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 

Adobe Animate CC 

- 22-23 มกราคม 2565 สัมมนาเตรียม

ความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 

และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม

ดิจิทัลด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

-  14 - 16 มกราคม 2565 สัมมนา

เตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 และทักษะในวชิาชีพแก่นกัศึกษา

หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัลด้านการพฒันา

ซอฟต์แวร์ 

- 8 - 9 มกราคม 2565 สัมมนาเตรียม

ความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ดำเนินการแลว้ 
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แผนดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของ

แผน หรือเหตุผล

ที่ไม่สามารถ

ดำเนินการได้

สำเร็จ 

และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรม

ดิจิทัลด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

โครงการประชาสัมพนัธ์

หลักสูตร 

1. โครงการปันความรู้สูน่้อง (ออนไลน)์ 

- คร้ังที่ 1 ในวันที่ 21 มกราคม 2564 

- คร้ังที่ 2 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 

2. กิจกรรม “ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทลั” วันท่ี 

22 มีนาคม 2565 

3. กิจกรรม “แบไต๋ไอที” วันท่ี 17 มีนาคม 

2565 

4. กิจกรรมเติมวิทย์คิดสนุก วันที่ 7 

พฤษภาคม 2565 

อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ดำเนินการแลว้ 

 

สำรวจระดบัความพึง

พอใจของนักศึกษาปี

สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร 

พฤษภาคม 2565 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ดำเนินการแลว้ 

 

จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7)  

พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ดำเนินการแลว้ 

กรรมการประจำ

หลักสูตรเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาตนเองทาง

วิชาการ/วชิาชีพ 

มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

ดำเนินการแลว้ 
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3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  

 ปรับลดจำนวนหน่วยกิตลดลง ปรับวิชาแกนให้เหมาะสมกับสาขาวิชา เพิ่มรายวิชาเลือกให้มีเนื้อหา

ที่ทันสมัยกบัเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

3.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลด เนื้อหาในรายวิชา การเปลีย่นแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธผิลรายวิชา)  

 ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโนม้ของเทคโนโลยีในปัจจบุันและใน

อนาคต 

3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

 ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุนมีการพฒันาตนเองด้านวิชาการ/วชิาชีพ อย่าง

ต่อเนื่อง 
 

4. แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปี 2565  

(ระบุแผนการปฏบิัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผนและผู้รับผิดชอบ) 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน

หมวดวิชาเฉพาะ เพื่อชี้แจงรายงาน มคอ.7 และรับ

ฟังข้อเสนอแนะ 

กรกฎาคม 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

โครงการปรับความรู้พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาแรกเข้า 

กรกฎาคม 2565 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษา กันยายน 2565 – มีนาคม 

2566 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร พฤศจิกายน 2565 – 

มีนาคม 2566 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

สำรวจระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

พฤษภาคม 2566 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  มิถุนายน 2566 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

กรรมการประจำหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาตนเองทางวิชาการ/วชิาชพี 

มิถุนายน 2565 - 

มิถุนายน 2566 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 

1. หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยดี ทำให้อัตราการคงอยู่และความพึง

พอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรได้จัดสรร

งบประมาณสำหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์อย่างต่อเนื ่องและเพียงพอ เพื ่อนำทักษะและ

ประสบการณ์ที่ได้มากำหนดสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ โดยมีการแนะนำแหล่งทุนสำหรับการทำงานวิจัยจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ที่ใช้กำกับ

ติดตามและตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู้ (มคอ.3, มคอ.4) และกำกับการประเมินการจัดการเรียน

การสอนประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีการ

ปรับปรุงรายละเอียด มคอ.3 มคอ.4 ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี สภาพสังคมปัจจุบัน และพื้นฐานของ

ผู้เรียน 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที ่ปรึกษามีการแนะนำในการปรับแผนการเรียนให้

นักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤต โดยสร้างความเข้าใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลแนะนำนักศึกษาในที่

ปรึกษา 

6. หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลยั

และคณะควรจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มากข้ึน 

7. บัณฑิตมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ดี และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

8. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการสำรวจความต้องการสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมีระบบ

สารสนเทศในการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของทั้งอาจารย์และนักศึกษา โดยควร

ให้ความสำคัญการจัดสรรงบประมาณเพื ่อสนับสนุนรองรับความต้องการทางเทคโนโลยีที ่ม ีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารที่มีค่าน้ำหนักมากขึ้น โดยคณะและ

มหาวิทยาลัยควรสร้างแรงจูงใจ ให้รางวัลสำหรับอาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่าน้ำหนักต่าง ๆ 

2. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้าง

แรงจูงใจให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น ให้รางวัลสำหรับหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานระดับดี หรือ ดีมาก

รวมถึงเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
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3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนควรจัดทำระบบการรับสมัครนักศึกษาให้เป็นรูปแบบเดียวในทุก

รอบของการรับสมัครทั้งมหาวิทยาลัย 

4. สร้างช่องทางและสนบัสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกมากขึ้น โดยการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ศิษย์

ปัจจุบันได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การทำงานไอทีระหว่างเรียน การศึกษาดูงานในสถานประกอบการด้านไอที 

5. การบูรณาการข้ามรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาในหลักสูตรควรหารือร่วมกันเพื่อสอนแบบ

บูรณาการข้ามรายวิชาในภาคการศึกษาเดียวกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านการคิดแก้ไขปัญหามากขึ้น 

6. หลักสูตรควรมีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

7. อาจารย์ที่ปรึกษาควรเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาตกค้างอย่างใกล้ชิดและหาแนวทางช่วยเหลือ ดังนี้

- ในกรณีที่นักศึกษาตกค้างและเรียนไม่ครบตามหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา 

ประสานงานเพื่อขอเปิดรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและสำนักส่งเสริมและงานทะเบียน 

- ในกรณีนักศึกษาตกค้างจากรายวิชาโครงงาน อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผ่านอาจารย์ที่

ปรึกษาเพื่อทราบปัญหาและหาวิธีแก้ไข 

8. หลักสูตรควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ที่รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว และทันสมัย 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร : 

1. ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ลายเซน็ : _______________________วนัที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2565

2. ผศ.นลินี อินทมะโน ลายเซน็ : _______________________วนัที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2565 

3. ผศ.ดินาถ หลำสบุ ลายเซน็ : _______________________วนัที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2565 

4. นายญาณพฒัน์ ชูชืน่ ลายเซน็ : _______________________วนัที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2565

5. นายเสร ีชะนะ ลายเซน็ : _______________________วนัที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2565 

ประธานหลักสูตร : ผศ.ดนิาถ หลำสุบ 

ลายเซน็ : ____________________________________ วนัที่รายงาน :  19 มิถนุายน 2565 

เห็นชอบโดย : ดร.สายสิริ ไชยชนะ (รองคณบดีฝา่ยวชิาการ) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วันที่รายงาน : _______________________ 

เห็นชอบโดย : ผศ.ขวัญกมล ขนุพทิักษ์ (คณบด)ี 

ลายเซน็ : ______________________________________ วันที่รายงาน : _______________________ 

19 มิถุนายน 2565

19 มิถุนายน 2565b
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

       จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมดิจิทัล เม่ือประเมินโดยใช้

เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. กำหนด ในรอบปีการศึกษา 2564  ผลการประเมิน

สรุปได้ดงันี ้

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิาร

จัดการหลักสตูรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ที่กำหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรล ุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร  หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ

บัณฑติตามกรอบ

มาตรฐานคณุวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

4.50 ค่าเฉลี่ย 4.59 บรรล ุ
4.59 

คะแนน 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญา

ตรี) ร้อยละของบณัฑติ

ปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป ี

4.00 
46 

×100= 88.46 บรรล ุ
4.42

คะแนน 
ดีมาก 

52 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.51 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ 

นักศึกษา 
4.00 4.00 คะแนน บรรล ุ

4.00 

คะแนน 
ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การ

ส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 

4.00 4.00 คะแนน บรรล ุ
4.00 

คะแนน 
ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์

ที่เกิดกับนักศึกษา 
3.00 3.00 คะแนน บรรล ุ

3.00 

คะแนน 
ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.67 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การ

บริหารและพัฒนา

อาจารย ์

3.00 3.00 คะแนน บรรล ุ
3.00

คะแนน 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ

อาจารย ์
เฉลี่ยรวม 5.00  คะแนน รวม 5.00  คะแนน 

ร้อยละของอาจารย์

ประจำหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 

20 
1 

×100= 20 บรรล ุ 5.00 ดีมาก 
5 

ร้อยละของอาจารย์

ประจำหลักสูตรที่ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการ 

60 
3 

×100= 60 บรรล ุ 5.00 ดีมาก 
5 

ผลงานวิชาการของ

อาจารย์ประจำหลักสตูร 
68 

3.4 ×100= 68 บรรล ุ
5.00 ดีมาก 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิ

กับอาจารย ์
4.00 4.00 บรรล ุ 4.00 ด ี

ผลการประเมินรายองคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ

รายวิชาในหลักสตูร 
4.00 4.00 บรรล ุ 4.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การ

วางระบบผูส้อนและ

จัดการเรียนการสอน 

4.00 4.00 บรรล ุ 4.00 ด ี
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การ

ประเมินผู้เรียน 
4.00 4.00 

บรรล ุ
4.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ที ่5.4 ผลการ

ดำเนินงานหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

5.00 

11 
×100= 100 

บรรล ุ 5.00 ดีมาก 
11 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
เฉลี่ยรวม 4.25 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู ้
4.00 4.00 

บรรล ุ
4.00 ด ี

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4.00  คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 - 6  (13/13 ตัวบ่งชี้) 
4.08 

 คะแนน 

หมายเหตุ ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ตาราง 2 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน

ผ่าน 

จำนวน

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

องค์ประกอบที่ 

1 การกำกั บ

มาตรฐาน 

ผ่าน  ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 

2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 4.51 4.51 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 

3 นักศึกษา 
3 - 4.00 3.00 3.67 ระดับคณุภาพด ี

องค์ประกอบท่ี 

4 อาจารย์ 
3 5.00 3.00 4.00 4.00 ระดับคณุภาพด ี

องค์ประกอบที่ 

5  หล ั กส ู ตร 

การเร ียนการ

ส อ น  ก า ร

ประเมินผู้เรียน 

4 - 4.00 5.00 4.25 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 

6 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 1 7 5 

ผลการประเมิน 5.00 3.86 4.20 4.08 ระดับคุณภาพดีมาก 

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที่  จำนวน

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 9 - 4.00 4.25 4.11 ระดับคณุภาพดีมาก 

2 4 5.00 3.50 4.00 4.00 ระดับคณุภาพด ี

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - - - 

รวม 13 1 7 5 

ผลการประเมนิ 5.00 3.86 4.20 4.08 ระดับคุณภาพดีมาก 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเดน่และจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2- องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 

1. คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรมีอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง แต่ควรส่งเสริมตีพิมพ์ในวาราสารมี Impact ที่

สูงขึ้น 

2. บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษามากกว่าร้อยละ 80  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

อยู่ในระดับดีมาก แต่ควรเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตมากขึ้นเพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้ใน

การปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีจำนวนน้อย หลักสูตรควรหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา 

2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานในเวทีระดับชาติให้มากข้ึน

3. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จดัเก็บในระบบ CHE QA Online ปี

การศึกษา พ.ศ. 2564 

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

1 จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตร/อาจารย์รับผดิชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 

2 - - --ระดับปริญญาตร ี - 

3 - - --ระดับ ป.บณัฑิต - 

4 - - --ระดับปริญญาโท 4 

5 จำนวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด 224 

6 
จำนวนอาจารยป์ระจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทาง

วิชาการ 
3 

7 
- - --จำนวนอาจารยป์ระจำหลกัสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทาง

วิชาการ 
2 

8 
- - --จำนวนอาจารยป์ระจำหลกัสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
3 

9 
- - --จำนวนอาจารยป์ระจำหลกัสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์
- 

10 
- - --จำนวนอาจารยป์ระจำหลกัสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่ง

ศาสตราจารย ์
- 

11 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร 11 

12 
จำนวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 11 

13 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 6 

14 - - --จำนวนผลงานที่มีการยืน่จดอนุสิทธิบตัร - 

15 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 

16 - - --จำนวนผลงานที่มีการยืน่จดสิทธิบัตร - 

17 

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดต้ีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. 

- 
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18 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
- 

19 - - --จำนวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ - 

20 - - --จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร - 

21 

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับ

นานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1 

22 

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2562 

1 

23 - - --จำนวนผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร - 

24 
- - --จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอ

ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

25 - - --จำนวนผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ดำเนินการ - 

26 - - --จำนวนผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุส์ัตว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

27 
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมิน

ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ดน้ำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวชิาการ 
- 

28 
- - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
- 

29 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบนั - 

30 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

31 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

32 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

33 - - --จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 

34 
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ตอ่จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
- 

35 การมีงานทำของบัณฑิต 

36 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 55 

37 
จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเร่ืองการมีงานทำภายใน 1 ปี หลัง

สำเร็จการศึกษา 
55 
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38 
จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบ

อาชีพอิสระ) 
21 

39 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 25 

40 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศกึษา - 

41 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจำอยู่แล้ว - 

42 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 

43 จำนวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

44 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 

45 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ไดง้านทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
15,881 

46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
4.59 

47 ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท - 

48 
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- 

49 - ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง - 

50 
- ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
- 

51 
- ---จำนวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ
- 

52 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 

53 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 

54 
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 
- 

55 

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 

2562 

- 

56 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิตัร - 

57 
- ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
- 
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58 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบนั - 

59 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

60 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

61 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

62 - ---จำนวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 

63 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 



ภาคผนวก 




















































