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หลกัสูตร  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  เปนศาสตรดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันเพ่ือพัฒนา
ทักษะการส่ือสารและการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนทักษะเกี่ยวกับการ
ปรับใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทํางานของระบบคอมพิวเตอรอยางสอดคลองเหมาะสม เก่ียวกับการ
ส่ือสารเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ใหนักศึกษาไดพัฒนาและสรางความรูในสาขาวิชาชีพเก่ียวกับ
ทักษะปฏิบัติท่ีสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน ท้ังในการทํางานในองคกรภาครัฐ องคกรเอกชน รวมท้ัง
การทํางานอิสระ หรือการประกอบกิจการของตนเองอยางเปนระบบดวยวชิาชีพที่เรียน 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอน
ตามแนวทางของ AUN-QA โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย
ผูแทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐาน
การเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิอันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ นั่นคือ “มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ” 
ซ่ึงมุงเนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัต ิ
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บทสรุปผูบริหาร 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร เปดสอนคร้ังแรกระดับปริญญา
ตรี ใน ปการศึกษา 2555 ภายใตการจัดการศึกษาสาขาอตุสาหกรรม วิทยาลยัรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  โดยใชชื่อเรียกท่ัวไปวา หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเร่ือยมา จนปจจุบัน ท้ังนี้การจัดการศึกษาของหลักสูตร
เนนการจัดโครงสรางหลักสูตรวิชาเฉพาะดาน และคําอธิบายรายวิชาให สอดคลองกับสถานการณ และ
พัฒนาการตาง ๆ ในปจจุบนัโดยเฉพาะความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ เพ่ือผลิต
บัณฑิตตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานทุกรูปแบบ ทั้งของภาครัฐ และองคกรเอกชน 

ในป การศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดปรับปรุงหลักสูตรและไดเปล่ียนเปน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร เพื่อใหสอดคลองกับคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และตอบสนอง
กับตลาดแรงงานและความตองการทางการศึกษา โดยหลักสูตรไดมุงเนนทางดาน อนิเทอรเน็ตในทุกสิ่ง ซ่ึงเปน
จุดเดนของหลักสูตร เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และการประยุกตใชงานในดาน
ตางๆ อยางกวางขวาง เชน Smart Farm, Smart Home, Smart City เปนตน และตอบสนองตอระบบเศรษฐกิจ
ดิจิตอล และการดําเนินงานของประเทศไทย 4.0 

 
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ AUN-QA 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการ
ทางดานการเรียนการสอน ซ่ึงไดมีการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 
2564 ตามมาตรฐานของ สกอ. และแนวทางของ AUN-QA Version 4.0 จํานวน 8 ดาน ไดแก 

ดานที่ 1 : ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ดานที่ 2 : โครงสรางโปรแกรมและเนื้อหา 
ดานที่ 3 : แนวทางการจัดเรียนการสอน 
ดานที่ 4 : การประเมนิผูเรียน 
ดานที่ 5 : คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ 
ดานที่ 6 : การบริการและการชวยเหลือผูเรียน 
ดานที่ 7 : ส่ิงอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานที่ 8 : ผลผลติและผลลัพธ 
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สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะหในแตละดาน 
(สรุปแบบมองภาพรวมของทุกองคประกอบแยกเปนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาเรงดวน) 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีอาจารยผูรับผิชอบหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติไปตามเกณฑทั้ง 5 ทาน โดยมีอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ(ผูชวยศาสตราจารย) จํานวน 4 ทาน 
เนื่องจากทางหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาไมเยอะทําใหมีการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดและเปนกันเองกับ
นักศึกษา นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวมีอัตราการไดงานทําสงู และส่ิงสนับสนนุการเรียนรูของหลักสูตรมี
ความพรอมและทันสมัยสูง 
จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

หลักสูตรในปจจุบันเปนหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 ซ่ึงยังไมไดมีการออกแบบโครงสรางของ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑการประเมินของ AUN-QA ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
จะตองมีการปรับปรุงใหตอบรับกับการประเมินในรูปแบบของ AUN-QA และปญหาที่สําคัญอีกอยางคือ
จํานวนนักศกึษารับเขาที่ยังไมเปนไปตามเปาหมาย 

แนวทางพัฒนาเรงดวน  
ทาํการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  และวางแผนในการประชาสมัพันธและแนะแนว

หลักสูตรเพ่ือที่จะทําใหมีจํานวนนักศึกษารับเขาเพิ่มข้ึน
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สวนท่ี 1 : ขอมูลทั่วไป 
 

 

ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  

1. ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
 
 

 
 
 
 

ในป พ.ศ. 2531 นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอนักเรียนอาชีวศึกษา เมือ่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ โปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อใหวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาใหมวา “สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล” มีความหมายวาสถาบันเทคโนโลยีอันเปนมิ่งมงคลแหงพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 
ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 ท่ีมุงเนนการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินการโดยบริหารจัดการไดโดย
อิสระและมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลสภาการศึกษาแหงชาติ ดังนั้นเพ่ือใหสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล มีความคลองตัวในการบริหารจัดการและยกระดับสถานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เนน
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้งสามารถจัดการศึกษาไดถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จึงไดมีการยก
รางพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แหงขึ้น โดยมีการรวมวิทยาเขตที่อยูใกลเคียงกันจัดต้ัง
เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจํานวน 9 แหง 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 
เม่ือวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 มีผลใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิม ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2518 ปรบัเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 แหง 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 7 กําหนดใหมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เปนสถาบันอุดมศึกษาดานวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ 
และวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแกสังคม ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม  

 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีหนวยงานจัดการศึกษาระดับคณะ จํานวน 15 

หนวยงาน มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ 5,806 ไร ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก สงขลา นครศรีธรรมราช ตรังและ
ชุมพร แบงเขตจัดการศึกษาและการบริหารจัดการออกเปน 5 พ้ืนที่ ไดแก  

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา 
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ไสใหญ 
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4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุงใหญ 
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ขนอม 

2. ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีปณิธานท่ีมุงผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สรางสรรคสังคม

อยางยั่งยืน โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมท้ังองคความรูที่มีอยูรวมกันขับเคล่ือนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไปสู
องคกรที่มีความทันสมัย มีใจบริการและคนทํางานอยางมีความสุขอีกทั้งรวมกันแกไขปญหาของชุมชนและสังคม
อยางแทจริง 
 นับจากการกอตั้งจนถึงปจจุบันบัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนผูที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะที่พรอมจะทํางานดวยความใสใจ หวงใย และมีเจตนารวมกันท่ีมุงสรางสรรคสิ่งดีใหกับสังคมและชุมชน อีกท้ัง
พันธกิจและบทบาทหนาท่ีในการผลิตกําลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
ในการสรางงานวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคาเชิงพาณิชย การ
ใหบริการวิชาการแกสังคมดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางยั่งยืนและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรม
สรางสรรค ซึ่งภารกิจตาง ๆ เหลานี้ลวนสะทอนตัวตนที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม” 
 ปรัชญาการศึกษา : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบติั 

ปรัชญา : มืออาชีพดานนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอยางย่ังยนื 
ปณิธาน : มุงผลตินักปฏิบัติมืออาชีพท่ีสรางสรรคสังคม 

วัฒนธรรมองคกร : มีความสุข ทันสมัย ใจบริการ  

วิสัยทศัน : มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือสงัคม  

 

พันธกิจ :  

    1. ผลิตกําลังคนเฉพาะทางที่มีคุณภาพตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
    2. สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมสูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสรางมูลคาเชิง

พาณิชย 
    3. ใหบริการวชิาการแกสังคมดวยนวัตกรรมสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 
    4. สืบทอดศิลปวัฒนธรรมบนแนวทางวัฒนธรรมสรางสรรค 

อัตลักษณ : มีทักษะการส่ือสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  

เอกลักษณ : สรางนักปฏิบัติมืออาชีพ 

ยทุธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 1. สรางความโดดเดนและเปนเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณเชิงพื้นที ่

 2. สรางงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพื้นท่ีและกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐศาสตร 

 3. สรางนวัตกรรมการบริการวิชาการท่ีกอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ 

4. สรางสรรคมรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
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5. สรางระบบการบริหารจดัการสมัยใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3. ภาพรวมของคณะ/วิทยาลัย 
 วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 4  แหง
พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 และมาตรา 17 (2) (6) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม คร้ังท่ี 2/2551 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 และคร้ังที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2551 จึงออกประกาศใหจัดต้ังสวนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อ วันที่  25 
กรกฎาคม 2551 โดยมีการจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ไดแก ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
  หัวหนาหนวยงานปจจุบันชื่อ นายภาณุมาศ  สุยบางดํา  ซ่ึงแบงสวนการบริหารงาน ออกเปน 3 ฝายไดแก 
ฝายบริหารและวางแผน ฝายวิชาการและวิจัย และฝายพัฒนานักศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษาและการบริหาร
จัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอน ออกเปน 3 สาขา คือ 

1. สาขาอุตสาหกรรม  จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีมี 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชา 
วิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร และ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต แล ะสาขาวิชาชางไฟฟา  

2. สาขาบริหารธุรกิจ  จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมี 3 สาขาวิชา ไดแก 
สาขาวิชาการบัญช ีสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3. สาขาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนใหสาขาอุตสาหกรรมและสาขาบริหารธุรกิจ โดยไมมี    
หลักสูตรที่เปดสอน 
 

4. ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจของคณะ/วิทยาลัย 
ปรัชญา 
            สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี เปนคนดีของสังคม 
 
ปณิธาน 

ผลิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีองคความรูดานงานวิจัย สิ่งประดิษฐและ
นวัตกรรม มีความคิดสรางสรรค ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
ยกระดับชุมชนและสังคมดวยเทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม อันจะกอใหเกิดการพัฒนาท่ี มั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน 

ผลิตนักปฏิบตัิท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เชี่ยวชาญวิชาการ มีทักษะปฏิบตัิ กาวทันเทคโนโลย ีเพ่ือยกระดับ 
ชุมชนและสังคม ดวยงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ และนวัตกรรมสูการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมั่งค่ังและยั่งยืน 
 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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พันธกิจ 
1. ผลตินักปฏิบัติดานวิชาชีพท่ีเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีสมรรถนะพรอมเขาสูอาชีพ  

          2. ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับท้ังในระดับชาตแิละนานาชาติ หรือ

นําไปสูเชิงพาณิชย  

          3. บริการวิชาการเพื่อยกระดับชุมชนและสงัคมใหมั่นคงและยั่งยืน  

          4. สืบทอดวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานวิถีชีวิตแบบพอเพยีง 

  
เปาประสงค 

1. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี  

2. สาํเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ  

3. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะที่เหมาะสม 

4. งานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม นําไปสูการใชประโยชนตอสังคม  

5. ชมุชนและสังคมไดรับการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาอาชีพอยางย่ังยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาดานการเรียนการสอนสูความเปนเลิศทางดานวิชาการและทักษะปฏิบัติ มีความสามารถพรอม

เขาสูอาชีพ 

2. บริหารจัดการวิทยาลัยเชิงรุกอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ยกระดบัขีดความสามารถดานการวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพระดับสากล 

4. พัฒนาศักยภาพดานการบริการวิชาการแกชุมชนใหมีความเขมแข็ง  และเปนท่ียอมรับของชมุชนและ

สงัคม 

5. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืนใหแกบุคลากรและ

นกัศึกษา 
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ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับหลักสตูร 
 

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประเภท วิชาการ  

1. รหัส (14 หลัก) และช่ือหลักสูตร    
รหัสหลักสูตร 25551971103148  
ชื่อภาษาไทย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in Computer Engineering 

2. ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
 ชื่อยอภาษาไทย อส.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology (Computer Engneering) 
 ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.lnd.Tech (Computer Engneering) 
3. วิชาเอก 
 ไมมี 
4. จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสตูร 

ไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป   
 5.2 ประเภทของหลักสตูร หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 30   
   ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
 5.4 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติ ที่เขาใจภาษาไทยเปนอยางด ี
 5.5 ความรวมมือกับสถาบนัอ่ืน เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. ปรัชญาของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู ความชํานาญ ทั้งทฤษฎี และทักษะในงานดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
สามารถพัฒนานวัตกรรมจากการบูรณาการองคความรูท่ีเชื่อมโยงทางดานคอมพิวเตอร ทั้งในสวนฮารดแวร 
ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร 
 7. ความสําคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการพัฒนาทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรของประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
มีเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชเพื่อทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ การแขงขันดาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรเปนหลักสูตรที่ผลิตนักปฏิบัติการดาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหาความขาดแคลนบุคลากรดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรที่สามารถชวยพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดเปนอยางดี 
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8. วัตถปุระสงคของหลักสูตร  
เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผดิชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ
ประเทศชาติ ทําหนาท่ีเปนพลเมืองดีประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 
 1.3.2 มีความรูความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติสามารถ
ประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 1.3.3 มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เซ็นเซอร ระบบเครือขาย และอุปกรณส่ือสารไร
สาย มาประยุกตใชงานดานอินเทอรเนต็ในทุกสิ่งเพื่อใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือบคุคลตามขอกําหนด ได
อยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางาน 
 1.3.4 มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการ
ติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 1.3.5 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง และพฒันาสังคมอยาง
ตอเน่ืองใหทันตอความกาวหนา และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
9. ผลการเรียนรูที่คาดหวงั (Expected Learning Outcome: ELO) 
 1.สามารถอธิบายความแตกตางของเทคโลยีใหมกับเทคโนโลยีเดิมได 
 2.สามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได 
 3.สามารถแสดงการนําเสนอไดอยางเชี่ยวชาญ 
 4.สามารถสาธิตการใชเคร่ืองมือ และนวัตกรรมได 
 5.สามารถสรางโปรแกรมตามความตองการของผูใชได 
 6.สามารถสรางโปรแกรมตามความตองการของผูใชได 
 7.สามารถวางแผนการทาํงานไดอยางเปนระบบ 
 8.สามารถสรางนวัตกรรมทางดานสมารทฟารมได 
 9.สามารถสาธิตเทคโนโลยียุค 4.0 ได 
10. โครงสรางหลักสูตร 
 1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา   32  หนวยกิต 
  1.1 กลุมวิชาภาษา      12  หนวยกิต 
  1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       6  หนวยกิต 
  1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    3  หนวยกิต 
  1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร       3  หนวยกิต 
  1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ    2  หนวยกิต 
  1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)     6  หนวยกิต 
 2. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา   93 หนวยกิต 
  2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    30 หนวยกิต 
  2.2  กลุมวิชาชพีบังคบั    48 หนวยกิต 
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  2.3  กลุมวิชาชพีเลือก    15 หนวยกิต 
 3. หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
 
11. อาชีพท่ีสามารถประกอบได  
 11.1) ผูติดตั้งและดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11.2) นักพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารไรสาย 
 11.3) นักพัฒนาทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร และเครือขายคอมพิวเตอร 
 11.4) ผูชวยนักวิจัยทางดานคอมพิวเตอร 
 11.5) นักวิชาการเทคนิคทางดานคอมพิวเตอร 
 11.6) อาชพีอิสระทางดานคอมพิวเตอร 
 11.7) ผูสอนทางดานคอมพิวเตอร 
 
12. ขอมูลสถิติของหลักสูตร 

12.1  จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน    9  คน   

        จํานวนนกัศึกษาที่ประกาศรับ           30 คน  

        จํานวนนกัศึกษามารายงานตัวเขาเรียน           9  คน 

12.2  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศกึษาในปที่รายงาน         17 คน 

        จํานวนนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร          0  คน 

        จํานวนนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร          14  คน 

        จํานวนนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร          1  คน 

        จํานวนนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ) 

สาขา/สาขาวิชา               - จํานวน……… คน 

สาขา/สาขาวิชา  -  จํานวน……… คน 

12.3  รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

  รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     รอยละ 94 
 

12.4  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 

ชั้นปที่ 
จํานวนนักศกึษา 

ในแตละชั้นป 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานตาม

แผนการศึกษาของหลักสูตร 

รอยละของนักศึกษาที่สอบ

ผาน ตามแผนการศึกษาของ

หลักสูตร 

1 9 7 77 

2 14 13 92 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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3 13 12 92 

4 5 4 80 

5 3 3 100 

 
หมายเหตุ นักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตร หมายถึง นักศึกษาที่สอบผาน และยังคงศึกษาอยู 

12.5  อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

สดัสวนของนักศกึษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสตูร

เปรียบเทียบกับจาํนวนนักศกึษาทั้งหมดของรุนในปท่ีผานมา 

นกัศึกษาชั้นปที่ 1 ( 9 คน)  ที่เรียนตอชั้นปที่ 2 ( 9 คน)  รอยละ 100 

นกัศึกษาชั้นปที่ 2 ( 14 คน) ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 3  ( 14 คน)  รอยละ 100 

นกัศึกษาชั้นปที่ 3 ( 13 คน) ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 4 ( 13 คน)  รอยละ 100 

นกัศึกษาชั้นปที่ 4 ( 5 คน)   ที่จบการศึกษา      ( 4 คน)  รอยละ 80 
 

12.6  ปจจยั/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

ชั้นปที่ 4 ลดลง 1 คน เนื่องจาก   - ตกออก  1 คน 

                 - ยายสาขา ........คน 

                  - ลาออก ........คน 

  12.7  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1  ป หลังสําเร็จการศึกษา 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  14 คน  รอยละ 100                
 

การกระจายภาวการณ์ได้งานทาํเทยีบกบัจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

การได

งานทํา 

ไดงานทําแลว ผูประกอบการ

อสิระ 

ไมประสงคจะทํางาน  

ยังไมไดงาน ตรงสาขาท่ี

เรียน 

ไมตรงสาขาที่

เรียน 
ศึกษาตอ ลาบวช อื่นๆ 

(ระบุ) 

จํานวน 5 9 8 1 0 0 0 

รอยละ 35 64 57 7 0 0 0 

 

 
 
 
 
 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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สวนท่ี 2 : ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
 

 องคประกอบท่ี 1 : ผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ. (ตัวบงชี้ 1.1) 
 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1)   

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปจจุบัน 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ปการศึกษา 2560 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังท่ี/วันที่ผาน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผูชวยศาสตราจารยวันประชา     
                                  นวนสรอย 
     วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

1. ผูชวยศาสตราจารยวันประชา  
                                นวนสรอย 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

ผานสภา
มหาวิทยาลัยคร้ังที่ 

149-1/2560 วันที ่
6 มกราคม 2560 

2.  นางสาวสุภาวดี มากอน 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

2. นางสาวสุภาวดี มากอน 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  

 

3. นายศุภชัย มะเด่ือ 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

3. นายศุภชัย มะเด่ือ 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

 

4. นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสทิธ์ิ 
    วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
    วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4. นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ 
    วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
    วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

5. ผูชวยศาสตราจารยศิวดล นวลนภดล 
   คอ.ม. (ไฟฟา) 
   คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

5. ผูชวยศาสตราจารยศิวดล นวลนภดล 
   คอ.ม. (ไฟฟา) 
   คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 
หมายเหตุ :  
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ซํ้าไมได 
    - เฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการ   
    1.1 อยางนอย 2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ 
    1.2 เปนบุคลากรของหนวยงานรวมผลิตไดแตทั้งน้ีตองไมเกิน 2 คน 
 
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ ผศ. 
   - เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต กลุมวิชาชีพ/ปฏิบติัการ อนุโลมใหบุคลากรของสถาบันรวมผลิตที่มวุีฒิปริญญาตรี แตตองมี
ประสบการณไมนอยกวา 6 ป 
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง 1 รายการ   



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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   - เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต กลุมวิชาชีพ/ปฏิบัติ ใชประสบการณไดสําหรับบุคลากรของสถาบันรวมผลิต 
 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรท่ีเปดสอน และทํา
หนาท่ีสอนและคนควา วิจัย ในสาขาดังกลาว  (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางที่ 1.1-1 ถึง 1.1-2) 

อาจารยประจาํหลกัสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปจจุบัน 
อาจารยประจําหลักสูตร  

ปการศึกษา 2560 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังท่ี/วันที่ผาน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผูชวยศาสตราจารยวันประชา     
                                  นวนสรอย 
     วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

1. ผูชวยศาสตราจารยวันประชา  
                                นวนสรอย 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

ผานสภา
มหาวิทยาลัยคร้ังที่ 

149-1/2560 วันที ่
6 มกราคม 2560 

2.  นางสาวสุภาวดี มากอน 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

2. นางสาวสุภาวดี มากอน 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)  

 

3. นายศุภชัย มะเด่ือ 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

3. นายศุภชัย มะเด่ือ 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

 

4. นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสทิธ์ิ 
    วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
    วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4. นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ 
    วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
    วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

5. ผูชวยศาสตราจารยศิวดล นวลนภดล 
   คอ.ม. (ไฟฟา) 
   คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

5. ผูชวยศาสตราจารยศิวดล นวลนภดล 
   คอ.ม. (ไฟฟา) 
   คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา) 

 

 
หมายเหตุ :  
1) อาจารยประจําหลักสูตร ไมจํากัดจํานวน ซํ้าได 
2) อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีวฒิุการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ ผศ. 
   - เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต กลุมวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมใหบุคลากรของสถาบันรวมผลิตที่มีวุฒิปริญญาตรีแตตองมี
ประสบการณไมนอยกวา 6 ป 
3) อาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 1 รายการ  
   - เฉพาะหลักสูตรรวมผลิต กลุมวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใชประสบการณได สําหรับบุคลากรของสถาบันรวมผลิต  

 
 
 
 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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อาจารยผูสอน เปนอาจารยประจําภายในสถาบันที่มีคุณวุฒใินสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (รายละเอียดดังภาคผนวกตารางท่ี 1.1-3) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. นางสาวสุภาวดี  มากอน วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) อาจารย 
2. นายวันประชา  นวนสรอย วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) ผูชวยศาสตราจารย 
3. นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) อาจารย 
4.  ดร.ภาวนา  พุมไสว ปร .ด . ( เทคโน โลยีสา รสน เทศ

คุณภาพ) 
ผูชวยศาสตราจารย 

5.  นายศิวดล นวลนภดล ค.อ.ม. (ไฟฟา) ผูชวยศาสตราจารย 
6.  นายศุภชัย  มะเด่ือ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) อาจารย 
7.  นายพิเชฐ   สุวรรณโณ วท.ม . (ก าร จัดการ เทค โน โล ยี

สารสนเทศ) 
อาจารย 

8.  นางวันดี  นวนสรอย สต.ม. (สถิติ) ผูชวยศาสตราจารย 
9.  นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง วท.ม. (ฟสิกสศึกษา) อาจารย 
10.  นายอารีย  เตะหละ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเปน

ภาษานานาชาติ) 
อาจารย 

11. นายอัมรินทร สันตินยิมภกัดี ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) อาจารย 
12. นายทักษสุริยา หมาดสะ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) อาจารย 
13. นายสมชาย ตุละ คบ.ม. (พลศึกษา) อาจารย 

 
การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐานหลกัสูตร (ตัวบงช้ี 1.1) เกณฑ 5 ขอ 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-ไมนอยกวา 5 คน และ 
-เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เกนิกวา 1 หลักสูตรไมได และ 
-ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

หลักสูตรปรับปรุงปการศึกษา2560 ไม
มีการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรทั้ง 5 คน ซึ่งอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน เปนไป
ตามเกณฑการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
และอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน 
ไมเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน 
อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนปฏิบัติ
หนาที่ประจําหลกัสูตรตลอดระยะเวลา
การจัดการศึกษาของหลักสูตร 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทยีบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน 
-มผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทยีบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน 
-มผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
จํานวน 2 ใน 5 คน ตองมี
ประสบการณในดานการปฏิบัติการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มี
คุณวุฒิปริญญาโทตรงตามสาขาวิชาของ
หลักสูตร จํานวน 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร จํานวน 2 คน และดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร จํานวน 2 คน 
โดยอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรทุกคน
มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร
ในรอบ 5 ปยอนหลังดังนี้ 
1.อาจารยสุภาวดี มากอน มีผลงาน
เผยแพรเร่ือง : “ระบบรดน้ําตนไมส่ัง
การผานแอปพลิเคชัน” 
“การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ฐานขอมูล MariaDB ดวย Disk I/O 
Scheduler บน Docker Container” 
2.อาจารยวันประชา นวนสรอย มี
ผลงานเผยแพรเร่ือง: “Durable 
Articles and Building Repairing 
Informing System: A Case Study of 
RMUTSV  Rattaphum College” 
”การใชหลักการลีนในการพัฒนาระบบ
รับสมัครโควตาออนไลนเพื่อลดขั้นตอน
กาทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบโดยใชการพัฒนาโปรแกรมแบบ 
Agile กรณีศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลยั
รัตภูมิ” 
3.อาจารยศุภชยั มะเด่ือ มีผลงาน
เผยแพรเร่ือง:  
“Image Processing Techniques for 
Line Following Robot on Android 
Application” 

ตารางที่ 1.1-2 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

“การสรางแผนที่และระบบนาทางสา
หรับหุนยนตอัตโนมัติบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด” 
 4.อาจารยน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธ มี
ผลงานเผยแพรเร่ือง:  
“แอปพลิเคชันแนะนําการดูแลสุขภาพ
สําหรับผูสงูอายุบนสมารทโฟนแอน
ดรอยด” 
5.อาจารยศิวดล นวลนภดล มผีลงาน
เผยแพรเร่ือง: “Development of 
Research-Based RRSDI Learning 
Modek for Telecomunication 
Engineering Education” 

3 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทยีบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน 
-มผีลงานทางวิชาการอยางนอย 1 
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
-ไมจํากัดจํานวนและประจําได
มากกวาหนึ่งหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทตรงตามสาขาวิชาของ
หลักสูตร จํานวน 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร จํานวน 2 คน และดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตรงกับ
สาขาวิชา 2 คน และสัมพันธกับ
สาขาวิชา 2 คน 

 

4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน 
ประเภทวิชาการ 
-อาจารยประจํา 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทยีบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชา
ท่ีสอน 

เปนอาจารยประจําภายในวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิตรงและสัมพันธกับรายวิชาที่
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

-หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้
ประกาศใชอนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปรญิญาตรีได 
 
 
-อาจารยพิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิ
ปรญิญาตรีหรือเทียบเทาและ 
-มปีระสบการณทํางานท่ีเกี่ยวของกับ
วิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป 
-ทั้งนี้มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 
ของรายวิชา โดยมอีาจารยประจํา
เปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

5 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 
ประเภทวิชาการ 
-ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตรหรืออยางนอยทุก ๆ 5 
ป 

มีการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังลาสุดเมื่อป 
พ.ศ. 2560 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน 
(แสดงเคร่ืองหมาย  ใหตรงกับผลการประเมินขางตน) 

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผาน 
 ผาน 

 ไมผาน 

 หลกัสูตรไดมาตรฐาน 

 หลกัสูตรไมไดมาตรฐาน 
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องคประกอบท่ี 2 : ผลการดําเนินตามเกณฑ AUN-QA 
 

เกณฑคุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1 .1 .  The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately 

formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and 
mission of the university, and are known to all stakeholders. 

1 . 2 .  The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are 
appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. 

1.3. The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic 
outcomes ( related to written and oral communication, problemsolving, information technology, 
teambuilding skills, etc)  and subject specific outcomes ( related to knowledge and skills of the 
study discipline). 

1 . 4 .  The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the 
external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning 
outcomes. 

1 . 5 .  The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the 
students by the time they graduate. 

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 1.1 การกาํหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังไดรับการจัดทําขึ้นอยางเหมาะสม
ตามหลักผลการเรียนรู (learning taxonomy) โดยผลการเรียนรูท่ีกําหนดข้ึน
สอดคลองกบัวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีการส่ือสารไปยังผูมี
สวนไดสวนเสียทั้งหมด 

        หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรูเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2558 
โดยการปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังนั้นยังไมไดดําเนินการกําหนดผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง(ELOs)ไว เพียงแตมีการกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธิกจของมหาวิทยาลัย ในสวนของการกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวังในตารางที่ 2.1 ไดถูกจัดทําขึ้นเมื่อตนป พ.ศ. 2564 เพ่ือใหตอบรับกับ
การประเมินในระบบ AUN-QA โดยอาจารยผู รับผิดชอบไดเขารวมอบรม
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ AUN QA” เมื่อวันท่ี 5-6 พฤศจิกายน 2563 และโครงการ
อบรม OBE เม่ือวันที่ 18-19 กุมภาพันธ 2564 โดยในการจัดทําผลการเรียนรู
ที่คาดหวังในตารางที่ 2.1 นั้นไดนําเอาความตองการของผูมีสวนไดเสียที่
ประกอบดวยขอมูลที่ไดจากสถานประกอบการตอนไปนิเทศสหกิจนักศึกษา 

- แบบสอบถาม

ออนไลนของผูมี

สวนไดเสีย 

- ตารางที่ 2.1 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนท่ีสงไปยังศิษยเกาและสถานประกอบการ
รวมถึงขอมูลจากการประเมนิผลการสอนของศิษยปจจุบัน 

 1.2. หลักสูตรแสดงผลผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยถูกออกแบบมาและไดรับ
การจัดรูปแบบอยางเหมาะสมตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
การออกแบบผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับรายวิชายังไมไดถูกจัดทําขึ้นตาม
หลักการของ AUN-QA ซ่ึงใน มคอ.3 ปจจุบัน การออกแบบผลการเรียนรูใน
ระดับรายวิชาเปนการทาํตาราง Mapping จุดขาว จุดดาํ กับมาตราฐานผลการ
เรียนรูตาม TQF ทั้ง 5 ดาน 

- มคอ.3 

 1.3. ผลการเรียนรูที่คาดหวังประกอบดวยทั้งผลลัพธการเรียนรูทั่วไป  
(ที่เก่ียวของกับสื่อสารตางๆ ทั้ง การเขียน การพูด การแกไขปญหา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการทํางานเปนทีม ฯลฯ ) และผลลัพธการเรียนรูเฉพาะทาง 
(ที่เก่ียวของกับความรูและทักษะของสาขาวิชา) 
มีผลการเรียนรูที่คาดหวังประกอบดวยผลลัพธการเรียนรูท่ัวไป คือ ผลการเรียนรู
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และผลลัพธการเรียนรูเฉพาะทางคือ ผลการเรียนรู
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

- เลม มคอ.2  

 1.4. มีการรวบรวมขอกําหนดหรือความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ครบถวน โดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกและสะทอนใหเห็นในผลการ
เรียนรูที่คาดหวังตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ในการออกแบบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอรปรับปรุง พ.ศ.2560 ในกระบวนการรางและวิพากษหลักสูตรไดนํา
ความตองการของผูมีสวนไดท่ีประกอบดวยขอมูลจากสถานประกอบการผูใชงาน
บัณฑิต ขอมูลจากการสัมภาษณศิษยเกา ขอมูลจากอาจารยและผูทรงคุณวุฒทิี่มี
ความเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  

- คําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร

และวิพากษ

หลักสูตร 

 1.5. ผลการเรียนรูที่คาดหวังจะสามารถบรรลุผลกบัผูเรียนเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 
ทางมหาวิทยาลัยไดมีระเบียบกําหนดวากอนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาจะมี
กระบวนการทดสอบสมรรถนะตามผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางนอย 3 ดาน
ประกอบดวย 1.การทดสอบสมรรถนะทางดานภาษาอังกฤษ  2.การสอบ
สมรรถนะดานสารสนเทศ(IC3) และ 3.การสอบสมรรถนะวิชาชีพซ่ึงในสวนของ

- ผลการสอบ

สมรรถนะทางดาน

ภาษาอังกฤษ 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การสอบสมรรถนะวิชาชีพนี้ทางหลักสูตรจะเปนผูออกขอสอบโดยเนื้อหาในการ
สอบจะประกอบไปดวยเนื้อหาในรายวิชาตาง ๆ ในหมวดวิชาชีพ ที่นักศึกษาได
เรียนมาท้ังหมด โดยใชวิธีการสอนผานระบบออนไลน ขอสอบเปนแบบเลือกตอบ
ซึ่งนักศกึษาจะตองไดผลการสอบมากกวา 50 เปอรเซ็นตถึงจะผานการทดสอบ 

- ผลการสอบ

สมรรถนะทางดาน

สารสนเทศ 

- ผลการสอบ

สมรรถนะวิชาชีพ 

 
ตารางท่ี 2.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ความรูและทกัษะทั่วไป/ความรูและทกัษะเฉพาะทาง) 

ขอที่ ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
ความรูและ
ทักษะทั่วไป 

ความรูและทักษะ
เฉพาะทาง 

1 สามารถอธิบายความแตกตางของเทคโลยีใหมกับเทคโนโลยีเดิม
ได 

 ⁄ 

2 สามารถฟง พดู อาน เขียนภาษาอังกฤษได ⁄  

3 สามารถแสดงการนําเสนอไดอยางเชี่ยวชาญ ⁄  

4 สามารถสาธิตการใชเคร่ืองมือ และนวัตกรรมได  ⁄ 

5 สามารถสรางโปรแกรมตามความตองการของผูใชได  ⁄ 

6 สามารถสรางโปรแกรมตามความตองการของผูใชได  ⁄ 

7 สามารถวางแผนการทาํงานไดอยางเปนระบบ ⁄  

8 สามารถสรางนวัตกรรมทางดานสมารทฟารมได  ⁄ 

9 สามารถสาธิตเทคโนโลยียุค 4.0 ได  ⁄ 

เปาหมายของปนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ระดับ 2 
ผลการดําเนินงาน     บรรลเุปาหมาย          ไมบรรลุเปาหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเปาหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  
ระดับ 1  คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน  

ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไมเพียงพออยาง 
   ชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 
ระดับ 2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิมดําเนินการ เน่ืองจากมีขอมูล เอกสารและหลักฐานไมเพียงพอในการดําเนินการ จึงจําเปนตอง
มีการปรับปรุง แกไขหรือพฒันา 

ระดับ 3 คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 
มีเอกสารแตยังไมเชื่อมโยงตอการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบาง  
มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดําเนินงานยังไมสมบูรณในบางผลลัพธ 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ระดับ 4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดข้ึนตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา เกณฑสงผลใหเกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการท่ีดีและมีแนวโนมผลการ
ดําเนินการในเชงิบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันนํา 
มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวกใหเปนอยางชัดเจน ซ่ึง
ผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏบิัติช้ันนาํได 

 
เกณฑคุณภาพที่ 2 โครงสรางโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 

2. 1.  The specifications of the programme and all its courses are shown to be 
comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 

2.2. The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the 
expected learning outcomes. 

2. 3.  The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. 

2.4.  The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes 
is shown to be clear. 

2.5. The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 

2. 6.  The curriculum to have option( s)  for students to pursue major and/ or minor 
specialisations. 

2.7.  The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an 
established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 2.1. ขอกําหนดของโปรแกรมและหลักสูตรท้ังหมด มีความครอบคลุม
ทนัสมัยและพรอมใชงานและมีการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด 
หลักสูตรที่ใชในปจจุบันเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีการปรับปรุงใน
กรอบระยะเวลา 5 ป โดยในการปรับปรุงหลักสูตรไดมีการทําความตองการของผู
มีสวนไดเสียมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร และมีการส่ือสารขอมูลของหลักสูตร
ไปยังผูมีสวนไดเสียในชองทางตาง ๆ ประกอบดวย เว็บไซตของวิทยาลัย 
Fackebook fan page ของหลักสูตร แผนพับประชาสมัพันธ และเลมคูมือ
นักศึกษาใหม และจากการสํารวจนักศึกษาใหมถึงชองทางในการเขามาศึกษาตอ

-เลม มคอ.2 
-เว็บไซตวิทยาลยั 
-คูมือนักศึกษาใหม 
-Facebook fan page 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ปการศึกษา ๒๕๖๓                  -26-  

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ในหลักสตูรพบวามีนักศึกษาสวนหนึ่งไดรับทราบขอมูลของหลักสูตรผานทาง
เว็บไซตจึงตดัสินใจมาสมัครเรียนเปนนักศึกษาใหมในหลักสูตร  

 2.2. การออกแบบหลักสูตรสอดคลองอยางสรางสรรคและเหมาะสมกับการ
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
การออกแบบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ยังไมไดมกีารนําหลักการของ OBE 
มาใชในการออกแบบหลักสูตร  
 

 

 2.3. ในการออกแบบหลักสูตรมีการคํานึงถึงและนําขอเสนอแนะจากผูมีสวน
ไดสวนเสียโดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกมาออกแบบหลักสตูร 
ในกระบวนการรางหลักสูตรไดมีการเชิญตัวแทนจากสถานประกอบการเขามามี
สวนรวมในกระบวนการรางหลักสูตร โดยมีการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากสถานประกอบการณรวมถึงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากศิษยเกามีใชใน
การกําหนดรายวิชาและปรับปรุงเนื้อหาสาระของแตละรายวิชาใหมีความ
สอดคลองและทันสมัย 
 

 

 2.4. การดําเนินการของหลักสูตรที่เนนการมีสวนรวมเพื่อใหเห็นถึงการ
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน 
มีการทํา Mapping รายวิชาที่ผลักดันผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละดานตาม
มาตรฐานการเรียนรู TQF ทั้ง 5 ดานซ่ึงในการทํา Mapping จุดขาว จุดดํา เกิด
จากการพิจารณาของอาจารยผูสอนและผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
รายวิชานั้น ๆวาตองมจีดุขาว และจุดดําในหัวขอใดบาง 

-ตารางแสดงการ
กระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวชิา 

 2.5. หลักสูตรมีโครงสรางรายวิชามีการจัดลําดับวิชาอยางเปนระบบและ
เหมาะสมเหมาะสม (ต้ังแต ระดับข้ันพ้ืนฐาน ระดับกลางไปจนถึงรายวิชาเฉพาะ
ทาง) และมกีารบรูณาการ (ซึ่งกันและกัน) 
ในแผนการเรียนของหลักสูตรไดมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเหมาะสมโดย
กําหนดใหเรียนรายวิชาพื้นฐานอยูในชั้นปที่ 1 รายวิชาระดับกลางจะอยูในชั้นป
ที่ 2  และรายวิชาระดับสูงข้ึนไปจะเรียนในชั้นปท่ี 3 และ 4 สําหรับรายวิชาที่มี
ความเก่ียวเน่ืองกันก็จะมีการจัดใหเปนรายวิชาบังคับเรียนกอน ซ่ึงนักศึกษา
จําเปนจะตองเรียนรายวิชาพ้ืนฐานกอนถึงจะเรียนรายวิชาในระดับที่สูงกวาได 
และรายวิชาที่เปนการบูรณาการของหลายรายวิชารวมกนัก็จะอยูในชั้นปสุดทาย
เชนรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

แผนการเรียนตลอด
หลักสูตรในเลม มคอ.2 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 2.6. หลักสูตรที่มีตัวเลือกสําหรับผูเรียนในการเรียนวิชาเอก และ/หรือความ
เชี่ยวชาญพิเศษ 
ในหลักสูตรไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาในหมวดตางๆ
ไดตามความสนใจประกอบดวยหมวดศึกษาทั่วไปท่ีมีรายวิชาท่ีหลากหลาย ใน
สวนของกลุมวิชาชีพเลือกนั้น ในการออกแบบหลักสูตรไดมีการจัดทํารายวิชาชีพ
เลือกเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจหรือความเชี่ยวชาญ
จํานวน 15 รายวิชาซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ เหลานี้ไดไม
นอยกวา 5 รายวิชา นอกจากนี้ยังมีกลุมเลือกเสรีในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 
หนวยกิตและกลุมวิชาเลือกเสรีทั่วไปอกี 6 หนวยกิต 
 

 

 2.7. หลักสูตรไดรับการทบทวนเปนระยะๆ ตามขั้นตอนท่ีกําหนด เพื่อให
มั่นใจวาหลักสูตรมีความทันสมัยเปนปจ จุบันและมีความเกี่ ยวของกับ
อตุสาหกรรม 
ในการปรับปรุงหลักสูตรไดมีการทบทวนและปรับปรุงตามกรอบระยะเวลา
ปรับปรุงไมเกิน 5 ป ซ่ึงในปจจุบันกําลังอยูในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565 และในการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาไดมีการ
ปรับเปล่ียนเนื้อหาในแตละรายวิชาใหมีความทั้นสมัยอยูเสมอ ตามเทคโนโลยี
ทางดานคอมพิวเตอรมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วเชน การปรับเปล่ียน
โปรแกรมที่ใชในการเรียนการสอนตามเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป 

 

 

เปาหมายของปนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ระดับ 3 
ผลการดําเนินงาน     บรรลเุปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย 
 
หมายเหตุ ระบุเปาหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  
ระดับ 1  คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน  

ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไมเพียงพออยาง 
   ชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 
ระดับ 2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิมดําเนินการ เน่ืองจากมีขอมูล เอกสารและหลักฐานไมเพียงพอในการดําเนินการ จึงจําเปนตอง
มีการปรับปรุง แกไขหรือพฒันา 

ระดับ 3 คุณภาพไมเพยีงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 
มีเอกสารแตยังไมเชื่อมโยงตอการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบาง  
มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดําเนินงานยังไมสมบูรณในบางผลลัพธ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดข้ึนตามที่คาดหวัง 
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ระดับ 5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา เกณฑสงผลใหเกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการท่ีดีและมีแนวโนมผลการ
ดําเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันนํา 
มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวกใหเปนอยางชัดเจน ซ่ึง
ผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏบิัติช้ันนาํได 

เกณฑคุณภาพที่ 3 แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3.1.  The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all 

stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
3. 2.  The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 

responsibly in the learning process. 
3. 3.  The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the 

students. 
3.4.  The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to 

learn, and instilling in students a commitment for life- long learning ( e. g. , commitment to critical 
inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). 

3.5.  The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, 
creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 

3.6. The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure 
their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 

 
ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 3.1. ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการส่ือสารถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งหมด นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

ในปจจุบันปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไมไดมีการประกาศออกมาอยาง
เปนทางการที่ชัดเจน แตเปนท่ีเขาใจกันโดยทั่วไปวาปรัชญาทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะเนนไปทางดานการผลิตบัญฑิตนักปฏิบัติ ซ่ึงเปนจุดเดนของ
มหาวิทยาลัย ในกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรจึงเนนไปทางดานของ
การฝกทักษะปฏิบัติ โดยเนื้อหาในรายวิชาสวนใหญของหลักสูตรจะเปนรายวิชา
ที่ เปน ทฤษฏี + ปฏิบัติ เพ่ือฝกทักษะปฎิบัติใหกับนักศึกษา และจากการ
สัมภาษณสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝกสหกิจศึกษาก็ไดรับการยืนยันจาก
สถานประกอบการวานักศึกษามีทักษะปฏิบัติที่ดี 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 3.2. มกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู 
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ
จัดการเรียนรูเชนในรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรนักศึกษา
สามารถเลือกทําหัวขอโครงงานไดตามความสนใจของตัวเอง ในการฝกสหกิจ
ศึกษานักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการไดดวยตนเอง ในสวนของ
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนทั่วไปก็จะมีการเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวน
ในการใหคะแนนเพ่ือน ๆ เชนในการนําเสนอผลงานนักศึกษามีสวนรวมในการให
คะแนนและวิจารณผล 

 

 3.3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยึดหยุนสอดคลองกับ
ผูเรียน  
มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายเชน การศึกษา
คนควาดวยตนเอง เนื่องจากเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วดังนั้นทักษะทางดานการเรียนรูดวยตนเองจึงเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับนักศึกษาในอนาคต การมอบหมายงานกลุมใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการทํางานรวมกัน เพ่ือใหรูจักการวางแผนการทํางานเปนทีม การทําแลป
ปฏิบัติการโดยมีอาจารยผูสอนคอยเปนพ่ีเล้ียงใหคําแนะนํา การนํานักศึกษา
ออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ 
สภาพการทํางานจริงที่นอกเหนือจากชั้นเรียน เปนตน 

 

 3.4. มกีิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อชวยสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนเกดิการ
เรียนรู รูจักวิธีแสวงหาความรูและปลูกฝงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (เชน 
การต้ังคําถามอยางสรางสรรคและมีมีวิจารณญาณ ทักษะในการรับและ
ประมวลผลขอมูล การนําเสนอแนวความคิดใหมๆ และแนวทางปฏบิัติใหมๆ  ) 
ทกัษะการเรียนรูตลอดชีวิตที่ทางหลักสูตรกาํหนดและถายทอดไปยงันักศึกษาคือ
ทกัษะทางดานการศึกษาและคนควาขอมูลใหม ๆ ไดดวยตนเอง ซ่ึงทางหลักสูตร
มองวาความรูตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว เทคโนโลยีที่ทันสมัยในตอนน้ีอีก 2 ปขางหนาอาจจะลาสมัยไปแลว
นักศึกษาทุกคนจึงควรมีทักษะทางดานน้ี ดังนั้นในแตละรายวิชาก็จะมีการ
มอบหมายงานใหนักศึกษาไดทําการศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ ดวยตนเองแลว
นํามาทําเปนรายงานหรือออกมานําเสนอใหเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนไดรับฟง 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 3.5. มกีารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงผูเรียน มีความคิดใหมๆ 
มีความคดิสรางสรรค การคิดคนนวัตกรรมและความคิดของการเปน
ผูประกอบการ 
ในการจัดการเรียนการสอนมีการปลูกฝงใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีการ
คิดคนนวัตกรรมโดยในแตละรายวิชามีการมอบหมายงานใหนักศึกษาทําการ
สรางชิ้นงานขึ้นมาอยางนอย 1 ชิ้นงานซ่ึงในชิ้นงานนี้นักศึกษาสามารถใช
ความคิดสรางสรรคใหม ๆ ในการออกแบบชิ้นงานซ่ึงชิ้นงานสวนใหญก็จะเปน
การคิดคนนวัตกรรมไปในตัว เพราะเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ในสวนของการสรางความคิดของการเปนผูประกอบการก็
จะมีการสอดแทรกเนื้อหาสวนน้ีไปในการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ และใน
แตปก็จะมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการอบรมและแขงขัน startup ซ่ึงเปน
เวทีการประกวดแขงขันสําหรับการเปนผูประกอบการรุนใหมอยูเปนประจํา และ
มีการเชญิวิทยากรจากภายนอกเขามาใหความรูทางดานการเปนผูประกอบการ 
 

 

 3.6. กระบวนการและกลยทุธการจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหแนใจวามีความสอดคลองกบัความตองการของอุตสาหกรรมและ
สอดคลองกบัผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ทางหลักสูตรไดมีปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธการจัดการเรียนการสอน
อยางตอเน่ือง โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาและการพัฒนาตนเอง
ของอาจารยผูสอน การสอบถามความคิดเห็นจากสถานประกอบการและศิษย
เการวมถึงผลการประเมินการสอนของอาจารยท่ีนักศึกษาทุกคนตองทําการ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มาใชในการปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธ
ในการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เชน การปรับเปลี่ยน
เนื้อหา, โปรแกรม, ภาษารวมถึงเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ความทันสมัยอยูเสมอ 
 

 

 

เปาหมายของปนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ระดับ 3 
ผลการดําเนินงาน     บรรลเุปาหมาย          ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
หมายเหตุ ระบุเปาหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  
ระดับ 1  คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน  
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ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไมเพียงพออยาง 
   ชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 
ระดับ 2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิมดําเนินการ เน่ืองจากมีขอมูล เอกสารและหลักฐานไมเพียงพอในการดําเนินการ จึงจําเปนตอง
มีการปรับปรุง แกไขหรือพฒันา 

ระดับ 3 คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 
มีเอกสารแตยังไมเชื่อมโยงตอการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบาง  
มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดําเนินงานยังไมสมบูรณในบางผลลัพธ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดข้ึนตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสูตรดีกวาเกณฑ 
มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา เกณฑสงผลใหเกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 
มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการท่ีดีและมีแนวโนมผลการ
ดําเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏิบัติช้ันนํา 
มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวกใหเปนอยางชัดเจน ซ่ึง
ผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏบิัติช้ันนาํได 

 

เกณฑคณุภาพที่ 4 การประเมินผูเรยีน (Student Assessment)  

4. 1.  A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 

constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning 

objectives. 

4. 2.  The assessment and assessment- appeal policies are shown to be explicit, 

communicated to students, and applied consistently. 

4. 3.  The assessment standards and procedures for student progression and degree 

completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 

4. 4.  The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, 

and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 

4. 5.  The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected 

learning outcomes of the programme and its courses. 

4.6. Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
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4.7. The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and 

improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected 

learning outcomes.  

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

 4.1. มีวิธีการประเมินผูเรียนที่หลากหลายและสอดคลองกนัอยางสรางสรรค

เพื่อใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังและวัตถุประสงคการเรียนการสอน 

 หลักสูตรฯ มีการประเมินผูเรียนอยางตอเนื่อง  ต้ังแตแรกเขามาศึกษา  

และการทดสอบกอนจบการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูทั้ง 5 

ดาน ในการรับผู เรียนในแตละปการศึกษา เปดรับสมัครตามเกณฑของ

มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร ซ่ึงมีทั้งรอบรับตรงและโควตา มกีารประเมิน

ผูเรียนโดยการสัมภาษณผูเรียนตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยคณาจารยของ

หลักสูตรสาขาวิชา เพ่ือทราบขอมูลผูเรียน มีการสอบประเมินผลเบื้องตนเพื่อ

เตรียมความพรอมโดยมีการปรับพ้ืนฐานโดยใหมีการเรียนในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมเบื้องตนและ/หรือภาษาอังกฤษกอนเปดภาคการศึกษา  

 ในสวนของการประเมินผูเรียนระหวางเรียนใชการวัดผลในหลายวิธี

ขึ้นกับความเหมาะสมของแตละรายวิชาทั้งการทดสอบขอเขียนในภาคทฤษฎี  

การทดสอบทักษะการปฏิบัติ การทํากรณีศึกษาฯ  และการปฏิบัติกับขอมูลจริง 

โดยมี มคอ.3 ระบไุวอยางชัดเจนถึงเนื้อหาบทเรียนเปนลําดบั วิธีการเรียน วิธกีาร

วัดผล ที่สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่ไดระบุไวใน Curriculum Mapping 

ของ มคอ.2 เปนตน ทั้งนี้อาจารยผูสอนทุกทานจะชี้แจงผูเรียนในคาบแรกของ

การจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา และดําเนินการจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลตามเกณฑวดัและประเมินผลการเรียนรู 

 สําหรับการประเมินผลผูเรียนกอนจบการศึกษา ใชการไปทํางานจริงใน

สถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาฝกประสบการ ซ่ึงมี

ผูประกอบการเปนผูประเมินโดยสาขาวิชามีสวนรวมดวย มีการกําหนด

กระบวนการ เกณฑและพิจารณาผลรวมกันของอาจารยที่ เขารวม เปน

คณะกรรมการสอบปองกันปริญญานิพนธ อีกทั้งกอนการสําเร็จการศึกษาผูเรียน

ทุกคนจะตองทดสอบภาษาอังกฤษท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด RMUTSV Test 

และ ทดสอบ IC3 ซ่ึงจะตองมีระดับคะแนนที่ผานเกณฑตามที่มหาวิทยาลัย

กาํหนด จึงจะสามารถสาํเร็จการศึกษาได 

มอค 2 

มคอ 3- มคอ 4 

ผลการสอบ IC3 

ผลการสอบ RUMUTS 

TEST 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

 4.2. มีนโยบายการประเมินผลและการอุทธรณผลการประเมินที่ชดัเจน มีการ

สื่อสารไปยังผูเรียนและนาํไปใชอยางสมํ่าเสมอ 

หลักสูตร ไดมีการดําเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัยมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอดุมศึกษาแหงชาติ ซ่ึงในการจัดเรียนการสอนในปการศึกษา 2563 ปฏิทิน

การศึกษาประจําป 2563 โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูบริหารและสภา

วิชาการ โดยทางหลักวิทยาลัยไดแจงการดําเนินการตามแผนในปฏิทินการศึกษา 

ในการจัดทํา มอค.3 และ มอค.4 โดยเร่ิมต้ังแตใหหลักสูตรสาขาวิชารวมกับ

อาจารยประจําวิชาจัดทํา มอค.3 และ มอค.4 จากน้ันฝายวิชาการและ

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนใหสอดคลองกับ Curriculum Mapping ใน 

มอค.2 ซึ่งไดกําหนดใหเสนอคณะกรรมการประจําวิทยาลัยรับทราบกอนถึงวัน

เปดภาคเรียนของภาคเรียนนั้น ๆ โดยในการจัดทํา มคอ.3 ตองใหมีรายละเอียด

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 

5 ดาน แตในสวนของการอุธรณผลการประเมินนั้นนักศึกษาสามารถอุธรณผล

การประเมินตออาจารยผูสอนได แตทางหลักสูตรยังไมไดมกีารกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการอุธรณที่มีคนกลางในการรับเร่ืองของผูเรียนไวเปนที่ชัดเจน  

มอค 2 

มคอ 3- มคอ 4 

 

 4.3. มีมาตรฐานและข้ันตอนการประเมินผลผูเรียนที่ชัดเจน สําหรับติดตาม

ความกาวหนาของผูเรียนและการสําเร็จการศึกษาของผูเรียน มีการส่ือสารไปยัง

ผูเรียนและนําไปใชอยางสม่ําเสมอ 

หลักสูตรการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน อาจารยผูสอนทุกทานได

มีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูไวใน มคอ.3 และใหผูเรียนมีสวน

รวมโดยอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาชี้แจงเกณฑการประเมินและสอบถาม

เพื่อใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติมได ซ่ึงการประเมินผลการ

เรียนรูจะใชการประเมินตามสภาพจริง เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน งาน

ที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน วัดทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือสะทอน

การปฏิบัติงานจริงของผู เรียน โดยผูเรียนจะมีประเมินตนเองในระบบของ

มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้อาจารยผูสอนก็ยังเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถขอดู

สมุดคําตอบของขอสอบกลางภาคได ในกรณีที่สงสัยวาคะแนนที่อาจารยผูสอน

มอค 2 

มคอ 3- มคอ 4 

รายงานการระชมุ 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

ประกาศไมถูกตองและมีสิทธิโตแยงไดถาคิดวาเฉลยคาํตอบของอาจารยผูสอนไม

ถูกตอง  สําหรับกจิกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ก็เชนเดียวกัน ผูเรียนสามารถมา

ขอดูคะแนนไดและโตแยงไดถาคิดวาการใหคะแนนนั้นไมยุติธรรม ดังนั้นจึง

พิจารณาวาวิธีการปฏิบัติปจจุบันนี้นาจะมีความยตุิธรรมเพียงพอสําหรับผูเรียน 

 4.4. มีวิธีการประเมินผลท่ีคลอบคลุมวิธีการแบบรูบิค ระยะเวลาการประเมิน 

การกําหนดเกณฑการประเมิน การกระจายคาน้ําหนักการประเมิน ไปจนถึง

เกณฑการใหคะแนนและการตัดเกรดท่ีมีความถูกตองเชื่อถือไดและเปนธรรมใน

การประเมิน 

 กระบวนการประเมินในทางปฏิบัติในปจจุบันดังนี ้

 1) มีการประเมินหลังการสอบยอยในหองเรียน  

 2) มีการประเมินจากการสอนจากการสอบกลางภาค  

 3) มีการประเมินจากการสอบปลายภาค (การประเมินบอกคะแนนหลัง

การสอบประมาณ 1 สัปดาห) จะมีการสรุปขอผิดพลาดของผูเรียนบางเปนบาง

กรณี 

 การทดสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรูมีทั้งขอสอบท่ีเปนอัตนัยและ

ปรนัย และการทํา Lab ขึ้นอยูกับรายวิชา มีการระบุสัดสวนคะแนนที่ใชในการ

วัดผล (เปน rubrics ที่กําหนดขึ้นเองแบบคราวๆ ) มีการระบุวิธีการตัดเกรด และ

กอนที่จะมีการประกาศผลการเรียนใหผูเรียนทราบจะตองนําผลการเรียนทั้งหมด

ของผูเรียนเขาท่ีประชุมคณะกรรมการอนุมัติเกรดเพ่ือตรวจสอบความถูกตองโดย

ผูสอนทุกทานจะตองดําเนินการสงผลการประเมินและผลการเก็บคะแนนตางๆ 

ของรายวิชาท้ังหมดใหกับงานทะเบียนและวัดผลโดยทางงานทะเบียนและวัดผล

ของทางวิทยาลัยจะเปนผูรวบรวมนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติเกรด

ตอไป 

มอค 2 

มคอ 3- มคอ 4 

รายงานการระชมุ 

 4.5. มีวิธีการประเมินเพ่ือวัดผลสําเร็จของผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตรที่มีความชัดเจน 

 วิธีการประเมินเพื่อวัดผลสําเร็จของผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา

ไดถูกกําหนดไวใน มคอ.3  ทุกรายวิชาไมวาจะเปน ผลการเรียนรูท่ีกระจายคา

น้ําหนักตามกิจกรรมที่กําหนด (Weight Distribution) และอ่ืนๆ  กอนเปดภาค

การศึกษาเพ่ือใชเปนเกณฑใหคะแนนโดยวิธีการและขั้นตอนในการประเมินที่

มอค 2 

มคอ 3- มคอ 4 

มคอ 5- มคอ 6 

รายงานการระชมุ 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ปการศึกษา ๒๕๖๓                  -35-  

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

นํามาใชตองมีความนาเชื่อถือได เพราะอาจารยผูสอนในหลักสูตรฯ ตางก็มี

ประสบการณสอนมากกวา 5 ปขึ้นไป หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและ

การประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนแลวทุกรายวิชาตองจัดทํา มคอ.5 เพื่อ

สรุปผลการเรียนรู ปญหาที่ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไวและแนว

ทางแกไข ซึ่งในกรณีที่การประเมินผลการเรียนรูไมเหมาะสมเน่ืองจากคุณสมบัติ

ของผูเรียนรับเขาไมเหมาะสมก็อาจวางแผนการปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป

ได มคอ.5 ทุกรายวิชาจะสงตอใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดทํา

ภาพรวมของผลการเรียนรูทุกชั้นปหรือ มคอ.7 เพื่อวางแผนและปรับปรุงการ

บริหารงานในหลกัสูตรตอไป 

 4.6. มีการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการประเมินผูเรียนท่ีเหมาะสมแกเวลา

และชวยพัฒนาการเรียนรู 

 ในการเรียนการสอนในแตละรายวิชาจะมีการแจงเกณฑการประเมินใน

รายวิชาน้ัน ๆ ใหนักศึกษาไดทราบลวงหนาและเมื่อมีการสอบประเมินผล

การศึกษาในแตละหัวขอแลวจะมีการแจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบ

หลังจากสอบประเมินผลประมาณ 1-2 สัปดาห โดยเฉพาะการสอบกลางภาคจะ

มีการแจงผลการประเมินประมาณ 1 สัปดาหหลังจากการสอบประเมินพรอมทั้ง

ใหคําแนะนําและขอคิดเห็นเก่ียวกับคะแนนที่นักศึกษาไดรับเพ่ือใหนักศึกษา

สามารถวางแผนการปรับปรุงและดําเนินการตอไดทันเวลา 

 

มคอ 2 

 

 4.7. การประเมนิผลผูเรียนและกระบวนการตางๆ มีการทบทวนและปรับปรุง

อยางตอเนื่อง เพื่อ ใหมั่ นใจวามีความสอดคลองกับความตองการของ

อตุสาหกรรมและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 อาจารยผูสอนรวมกับหลักสูตรฯ รวมกันจัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ.4 

และ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ในการจัดการเรียน-การสอน ในการประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียน รวมถึงทางหลกัสูตรมีทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนรูใน

รายวิชาที่มีการทวนสอบใหมีการปรับปรุงรายวิชาที่มีปญหาในปการศึกษาถัดไป 

เพื่อใหหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูท่ีทันสมัยตอความตองการสถาน

ประกอบการ เชน รายวิชาการออกแบบและการกําหนดขนาดเครือขาย มี

นักศึกษาติด F จํานวน 4 คนจากนักศึกษา 18 คน ซ่ึงเปนวิชาชีพขั้นสูงทางดาน

มอค 2 

มคอ 3- มคอ 4 

มคอ 5- มคอ 6 

รายงานการระชมุ 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

เครือขายและสามารถนําไปใชในการฝกงานไดตรงสายวิชาชีพ วิธีแกปญหาคือ

อาจารยใหตัวอยางในการทําปฏิบัติเพิ่มขึ้นเพ่ือใหนักศึกษามีความเขาใจมากข้ึน 

ในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อเปนการกระตุนผูเรียนและใหผูเรียนสามารถสอบผาน

ตามกําหนดระยะเวลาของหลักสูตร ประเมินผลการปฏิบัติงานจากโครงงานยอย

ในรายวิชาตาง ๆ ของผูเรียน เชน การเขียนโปรแกรมอุปกรณไรสาย การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร และการคนหาเสนทางและการสวิตซสัญญาณระหวาง

เครือขายเปนตน รวมถึงใหทุกรายวิชาที่มีการทวนสอบผลการเรียนรูของผูเรียน 

รายงานผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) และพบวาการใชผูเรียนไดทํา

โครงงานยอยในรายวิชาตาง ๆ สามารถเพิ่มทักษะเชิงปฏิบัติและความรับผิดชอบ

ใหกับผูเรียนได ปรากฏดังผลงานของผูเรียนที่ออกมา นอกจากนี้ยังมีการนํา

ขอมูลที่ ไดจากการนิเทศสหกิจศึกษามาทําการปรับปรุงเน้ือหาและวิธีการ

ประเมินผลนักศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับภาคสถานประกอบการมากขึ้น 

 

ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 2.2 ตารางสรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา 

                 (ระบุทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ตามแผนการศกึษา) 
 

ภาค

การศึกษา/ 

ปการศึกษา 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 

ลง 

ทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

A B
+ 

B C+ C D+ D F I S U W 

ภาค1/2563 จริยธรรม

สาํหรับมนุษย 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 พลเมืองกับ

จิตสํานึกตอ

สงัคม 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ภาค

การศึกษา/ 

ปการศึกษา 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 

ลง 

ทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

A B
+ 

B C+ C D+ D F I S U W 

 การเขียน

โปรแกรมเชิง

วัตถุ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 โครงงาน

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 4 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ภาษาไทยเพ่ือ

การส่ือสาร 

8 8 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 จริยธรรม

สาํหรับมนุษย 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 คุณธรรม

จริยธรรม 12 12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 พลเมืองกับ

จิตสํานึกตอ

สงัคม 12 11 1 6 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

 ตะกรอ 9 9 0 0 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0 

 ทักษะการ

สื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 10 10 1 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 

 คณิตศาสตร

สาํหรับธุรกิจ 5 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 การจัดการ

ระบบ

ฐานขอมูล 8 8 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ภาค

การศึกษา/ 

ปการศึกษา 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 

ลง 

ทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

A B
+ 

B C+ C D+ D F I S U W 

 เทคโนโลยี

เว็บและการ

ประยุกตใช

งาน 6 6 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 การเขียน

โปรแกรม

คอมพิวเตอร

ขั้นสูง 15 15 1 2 2 1 2 3 4 0 0 0 0 0 

 จริยธรรม 

และกฎหมาย

วิชาชีพ

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

 การพัฒนา

แอปพลิเคชนั

สาํหรับ

อปุกรณ

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

 คณิตศาสตร

คอมพิวเตอร 9 9 2 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 

 เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

เบื้องตน 18 17 4 3 5 1 3 1 0 1 0 0 0 0 

 เครือขาย

คอมพิวเตอร

เบื้องตน 7 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ภาค

การศึกษา/ 

ปการศึกษา 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 

ลง 

ทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

A B
+ 

B C+ C D+ D F I S U W 

 โครงสราง

ขอมูลและ

ขั้นตอนวิธี 18 17 2 1 2 3 1 4 4 1 0 0 0 0 

 ระบบปฏิบัติ

การแมขาย 11 11 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

 การออกแบบ

และการ

กาํหนดขนาด

เครือขาย 18 13 4 5 0 1 2 0 1 5 0 0 0 0 

 ความ

ปลอดภัย

คอมพิวเตอร

และเครือขาย 5 5 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 

 วงจรไฟฟา

พื้นฐาน 9 9 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 การออกแบบ

ระบบดิจิทัล 7 7 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 การเรียนรู

ของเคร่ือง 12 8 2 2 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 

 หวัขอพิเศษ

ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 6 6 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

 โครงงาน

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร 11 8 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ภาค

การศึกษา/ 

ปการศึกษา 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 

ลง 

ทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

A B
+ 

B C+ C D+ D F I S U W 

ภาค2/2564 โครงงาน

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

 สหกิจศึกษา

ทาง

เทคโนโลยี

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

 ภาวะผูนํา

และการ

ทํางานเปน

ทีม 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 จิตวิทยา

ทั่วไป 9 8 3 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 

 วัฒนธรรม

และ

ขนบประเพณี

ของภาคใต 5 5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 

 อาเซียน

ศึกษา 9 9 0 0 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 

 วัฒนธรรม

และ

ขนบประเพณี

ของภาคใต 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 สารสนเทศ

เพ่ือ

การศึกษา 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ภาค

การศึกษา/ 

ปการศึกษา 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 

ลง 

ทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

A B
+ 

B C+ C D+ D F I S U W 

 ฟุตซอล 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 สนทนา

ภาษาอังกฤษ 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 แหลง

พลังงาน

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

 ระบบปฏิบัติ

การ 8 8 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

 วิศวกรรม

ซอฟตแวร 10 10 0 0 1 0 1 2 6 0 0 0 0 0 

 อนิเทอรเน็ต

ในทุกสิ่ง 11 10 3 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

 พื้นฐานการ

ประมวลผล

แบบกลุมเมฆ 13 13 1 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 

 การเขียน

โปรแกรม

อปุกรณไร

สาย 18 16 6 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 

 การเขียน

โปรแกรม

คอมพิวเตอร 8 7 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

 การคนหา

เสนทางและ

การสวิตซ

สญัญาณ 10 10 5 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ภาค

การศึกษา/ 

ปการศึกษา 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 

ลง 

ทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

A B
+ 

B C+ C D+ D F I S U W 

ระหวาง

เครือขาย 

 สถาปตยกรร

ม

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

 เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิก

ส 14 14 5 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 ระบบ

คอมพิวเตอร

ควบคุมแบบ

ฝงตัว 8 8 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 

 เทคโนโลยี

เซน็เซอรและ

การ

ประยุกตใช

งาน 11 11 1 1 0 1 2 4 2 0 0 0 0 0 

 การ

ประมวลผล

สญัญาณภาพ 7 7 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 

 การเตรียม

โครงงาน

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร 14 14 2 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 การเตรียมสห

กจิศึกษาและ 11 11 3 0 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ภาค

การศึกษา/ 

ปการศึกษา 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 

จํานวนนักศึกษา การกระจายระดับคะแนน (คน) 

ลง 

ทะเบีย

น 

สอบ

ผาน 

A B
+ 

B C+ C D+ D F I S U W 

การฝก

ประสบการณ

วิชาชีพ 

 สมัมนา

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร 13 12 1 3 0 2 3 3 0 0 1 0 0 0 

 โครงงาน

วิศวกรรม

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

 สหกิจศึกษา

ทางวิศวกรรม

คอมพิวเตอร 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
ตารางท่ี 2.3 ตารางสรุปผลการวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
 

รหสัและ

ชื่อรายวิชา 

ความไมปกติ 

ที่พบ 

วิธีการตรวจสอบสาเหตุ

ความผิดปกติ 

เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติ

จากขอกําหนดหรือเกณฑที่ต้ังไว 

มาตรการแกไขที่ได

ดําเนินการแลว 

1 3 -2 2 3 -

3 08  ก า ร

ออกแบบ

แ ล ะ ก า ร

กํ า ห น ด

ข น า ด

เครือขาย 

นักศึกษาสอบ

ไมผาน  5 คน 

จากนัก ศึกษา

ทั้งหมด 18 คน 

ผลการเรียนของผูเรียน นกัศึกษาไมสงงาน และสอบได

คะแนนนอย 

ใหนักศึกษาสงงาน

เพิ่มเติมและสอบแก 

แตนักศึกษาไมได

ดําเนินการตาม

ขอกาํหนด 

13-224-

307 การ

นักศึกษาสอบ

ไมผาน  4 คน 

ผลการเรียนของผูเรียน นกัศึกษาไมสงงาน และสอบได

คะแนนนอย 

ใหนักศึกษาสงงาน

เพิ่มเติมและสอบแก 

แตนักศึกษาไมได
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เรียนรูของ

เคร่ือง 

จากนักศึกษา

ทั้งหมด 12 คน 

ดําเนินการตาม

ขอกาํหนด 

1 3 -2 2 2 -

1 0 2 

วิศวกรรม

ซอฟตแวร 

ไมมีนักศึกษาได

เกรด A จาก

นักศึกษาทั้งหมด 

10 คน 

ผลการเรียนของผูเรียน นกัศึกษาไมสงงานตามที่ไดรบั

มอบหมาย 

ใหนักศึกษาสงงาน

เพิ่มเติม 

 

เปาหมายของปนี้  : ระดับ..2..  ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ระดับ..3... 

ผลการดําเนินงาน     บรรลเุปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย 

 

หมายเหตุ ระบุเปาหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  

ระดับ 1  คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน  

ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไมเพียงพออยาง 

   ชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

ระดับ 2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิมดําเนินการ เน่ืองจากมีขอมูล เอกสารและหลักฐานไมเพียงพอในการดําเนินการ จึงจําเปนตอง

มีการปรับปรุง แกไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 

มีเอกสารแตยังไมเชื่อมโยงตอการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบาง  

มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดาํเนินงานยังไมสมบูรณในบางผลลัพธ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสตูรตามเกณฑ 

มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสตูรดีกวาเกณฑ 

มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวา เกณฑสงผลใหเกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 

มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการท่ีดีและมีแนวโนมผลการ

ดําเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏบิัติช้ันนาํ 

มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวกใหเปนอยางชัดเจน ซ่ึง

ผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏิบติัชั้นนําได 

 

เกณฑคณุภาพที่ 5 คณุภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)  
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5.1. The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, 

re-deployment, termination, and retirement plans)  is carried out to ensure that the quality and 

quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 

 5. 2.  The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve 

the quality of education, research, and service. 

 5.3. The programme to show that the competences of the academic staff are determined, 

evaluated, and communicated. 

 5.4. The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate 

to qualifications, experience, and aptitude. 

 5. 5.  The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit 

system which accounts for teaching, research, and service. 

 5.6. The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, 

and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic 

freedom, are well defined and understood. 

 5.7.  The programme to show that the training and developmental needs of the academic 

staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are 

implemented to fulfil the identified needs. 

 5. 8.  The programme to show that performance management including reward and 

recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality. 

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 5.1. มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดตําแหนง การ

เล่ือนตําแหนง การโปรโมทขึ้นทํางานในตําแหนงใหม การเลิกจางและแผนการ

เกษียณอายุ) ดําเนินการเพ่ือใหแนใจวาคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทาง

วิชาการตอบสนองความตองการดานการศึกษา การวิจัยและการบริการทาง

วิชาการ 

ในปจจุบันอาจารยผู รับชอบหลักสูตรท้ัง 5 ทานของสาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรมีอาจารย 2 ทานที่รับผิดชอบนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงทําใหเหลืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่สามารถปฏิบัติงานได

เต็มที่เพียง 3 ทานนั้นแผนการบริหารอัตรากําลังในระยะส้ันถาหากอาจารย

หลักฐานการอบรมของ

อาจารยประจําหลักสตูร 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานมากเกินไป ทางหลักสูตรก็จะเสนอขออัตราจาง

สอนเพื่อมาแบงเบาภาระอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สวนในระยะยาวทาง

หลักสูตรไดเสนอแผนในการขออัตรากําลังเพ่ิมเติมไปยังวิทยาลัยเพื่อสงตอไปยัง

มหาวิทยาลัย ซ่ึงในเบื้องตนไดรับคําตอบกลับมาวายังไมมีตําแหนงอัตรากําลังให

ในขณะนี้ ซึ่งทางหลักสูตรก็จะดําเนินการในการขออัตรากําลังเพิ่มเติมตอไป 

หลักสูตรมีแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว โดยมีการสนับสนุนใหบุคลากร

สายวิชาการเขา รวมการฝกอบรม และออกพื้นท่ีบริการวิชาการแกชุมชน 

หลักสูตรเนนผลิตอาจารยใหทํางานวิจัยทางดานสมารทฟารม หรือเกษตร

อัจฉริยะ จึงใหอาจารยเขารวมการฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

เก่ียวกับงานดานการเกษตร โดยสามารถฝกอบรมไดท้ังออนไลนและออฟไลน 

ฝกอบรมทั้งในจังหวัด และตางจังหวัด สําหรับการพัฒนาตนเองในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ หลักสูตรมีเปาหมายใหบุคลากรสายวิชาการขอตําแหนง

ทางวิชาการ ท้ังบุคลากรที่เปนอาจารยใหขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  และ

บุคลากรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยใหขอตําแหนงรองศาสตราจารยตอไป

นอกจากนี้ไดใหดําเนินการรวบรวมผลงานตามเงื่อนไขและดําเนินการขอ

ตําแหนงทางวิชาการตามขั้นตอน โดยการขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยให

ดําเนินการภายใน 5 ป และการขอตําแหนงรองศาสตราจารยใหดําเนินภายใน 

10 ป โดยในปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับพิจารณาเลื่อน 

ตําแหนงเปนผูชวยศาสตรจารยจํานวน 2 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย สุภาวดี 

มากอน โดยไดยื่นขอกําหนดตําแหนงต้ังแตปการศึกษา 2562 และผูชวย

ศาสตราจารย น้ําเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ  ไดยื่นขอกําหนดตําแหนงตั้ งแตป

การศึกษา 2560 

 

 5.2. มีการวัดและติดตามปริมาณงานของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ดานการศึกษา การวิจัยและการบริการทาง

วิชาการ 

หลักสูตรไดกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดทําขอตกลงภาระงาน (TOR) 

ตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยซึ่งครอบคลุมพันธกิจ 4 ดาน คือ ดานการสอน 

การวิจัยการบริการทาง วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใชเปน

แผนภาระงานของอาจารย

ประจําหลกัสูตร 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

กรอบในการบริหารอาจารย และใหอาจารย กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการ

ปฏิบั ติงานและการพัฒนาตน โดยมีระบบการติดตามและประเมินการ 

ดําเนินงานตามขอตกลงภาระงาน (TOR) ของอาจารยประจําหลักสูตร และนํา

ผลไปใชประกอบในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อการพิจารณาความดี

ความชอบ  เนื่องจากจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรมีจํานวน 46 คนทําใหอาจารย

สดัสวนระหวางอาจารยและนักศึกษาอยูที่ประมาณ อาจารย 1 ทานตอนักศึกษา 

10 คนซ่ึงทําใหอาจารยสามารถดูแลและใหคําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางทั่วถึง 

และอาจารย มีภาระทางดานการเปนที่ป รึกษาโครงงานทาง วิศวกรรม

คอมพิวเตอรที่ไมมาก 

 5.3. มีการกําหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ การ

ประเมินผล และมีการส่ือสารใหทราบ 

ในการรับสมัครอาจารยมหาวิทยาลัยมีขอกาํหนดทางดานสมรรถนะของอาจารย

ไว 2 สวนดวยกันประกอบ 1) สมรรถนะทางดานภาษาองักฤษ ซ่ึงทาง

มหาวิทยาลัยจะเปนผูดําเนินการประเมินผลโดยใชขอสอบกลางของมหาวิทยาลัย 

2) สมรรถนะทางดานวิชาชีพ ซึ่งทางหลักสูตรจะเปนผูดําเนินการในการออก

ขอสอบและประเมินผลในสวนนี้ และหลังจากที่อาจารยผานการสอบสมรรถนะ

เขามาเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยแลว ก็จะมีขอตกลงภาระงานของอาจารย 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งไดกําหนด สมรรถนะของอาจารย

ประกอบดวย สมรรถนะหลกั 1. ความใฝรู 

2. การทํางานเปนทมีและการสรางเครือขาย 3.ความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.

ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ 5.ทักษะดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  สมรรถนะประจํากลุมงาน 1. ทักษะการใหคําปรึกษา 

2. ทักษะการสอน 3. ทักษะดานการวิจัยและนวัตกรรม 4.ความรูความเชี่ยวชาญ

ดานวิชาการ 5.ความกระตือรือรนและการเปนแบบอยางที่ด ี

หลักสูตรจัดทําแบบขอตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ดานภาระ งานการพัฒนาตนเองจะสอดคลองกับการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 

(IDP) ซึ่งวิทยาลัย(คณะ)กําหนดให บุคลากรทุกคนจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ซ่ึง

ประกอบดวย แผนการพัฒนาดานการศึกษา ดานตําแหนง ทางวิชาการและดาน
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

สมรรถนะโดยมีการจัดทําลวงหนาเมื่อเร่ิมตนปงบประมาณและใหมีการรายงาน 

ผลการพัฒนาตนเองปละ 2 คร้ัง (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) เมื่อบุคลากร

จัดสงแผนการพัฒนา ตนเอง ประธานหลักสูตรไดสรุปความตองการในการ

พัฒนา ตนเองของบุคลากร แลวจัดกลุมความตองการพัฒนาที่คณะสามารถ

ดําเนินการไดเสนอโครงการและ กิจกรรมบรรจุแผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัย 

ตลอดจนนําความตองการที่บูรณาการกับ พันธกิจอ่ืน อาทิ ความตองการในการ

เขียนบทความเพื่อตีพิมพเผยแพร ความตองการในการทํางานวิจัย  

 5.4. มีการกําหนดตําแหนงหนาที่และจัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีความ

เหมาะสมกับคุณสมบัต ิความรูความสามารถ ประสบการณและความถนัด 

มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบ/หลักเกณฑการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ อยาง

ชดัเจน โดยหลักสูตร ไดดําเนินการตามกําหนดข้ันตอนการรับสมัครอาจารย เพื่อ

กําหนดคุณสมบัติของอาจารย ไดแก คุณวุฒิและ สาขาวิชา ใหสอดคลองกับ

ความตองการของหลักสูตร นอกจากนี้ การสรรหาอาจารย และบุคลากรอัตรา

ทดแทน กรณีลาออกหรือเกษียณอายุราชการ และบุคลากรอัตราใหม (กรณี

วางแผนระยะยาว) เปนไปตามระเบียบของ มหาวิทยาลัย โดยกองการเจาหนาที่

ของมหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการประกาศรับสมัคร และมีผูอํานวยการวิทยาลัย 

รวมเปน คณะกรรมการสรรหาฯ โดยใชหลักเกณฑในการสรรหาเปนไปตาม

เกณฑของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดขอบังคับเ ก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคล  

ในการมอบหมายงานหรือภาระหนาที่ของอาจารยจะแบงตามความสามารถและ

ความเชี่ยวชาญของอาจารยเชน ผศ.วันประชา นวนสรอย มีความชํานาญ

ทางดานระบบเครือขาย จะเปนอาจารยผูสอนทางดานระบบเครือขาย ผศ.สุภา

วดี มากอน มีความเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ก็จะเปนอาจารย

ผูสอนรายวิชาทางดานการพัฒนาแอปพลิเคชัน เปนตน สวนภาระงานทางดาน

การบริหารหลักสูตรก็จะแบงตามความชํานาญของอาจารยแตละทานเหมือนกนั 

 

ระเบยีบมหาวิทยาลยั 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 5.5. มีการวัดประเมินผล และการเลื่อนตําแหนงของบุคลากรสายวิชาการ ที่มี

ความเหมาะสมตามระบบคุณธรรม ที่สอดคลองกับงานดานการศึกษา การวิจัย

และการบริการทางวิชาการ 

หลักสูตรใชเกณฑประเมินตามวิทยาลัยหรือคณะกําหนดโดยมีการประเมินผล

การทางานอยางยุติธรรม เปนระบบและตอเนื่อง โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีการ

ประเมินผลการทางานตามประเภทของบุคคลากร โดยหากเปนขาราชการจะ

ประเมินผลการปฏิบัติงานปละ 2 คร้ัง (กรณีนี้หลักสูตรไมมบีุคลากรที่ เปน

ขาราชการ) และหากเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะประเมนิผลการปฏิบัติงานปละ 

1 คร้ัง (แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน) และวิทยาลัยหรือคณะ มีการกําหนด

เกณฑการประเมินเพิ่มเติม เชน การสอบผานภาษาอังกฤษ เปนตน และมีการ 

ประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษาเปนผูประเมินเม่ือสิ้นสุดภาค

การศึกษา (ผลการประเมินประสิทธิภาพ การสอนโดยนักศกึษา) 

 

 5.6. มีการกําหนดบทบาท หนาท่ี ความความรับผิดชอบของบุคลากรสาย

วิชาการท่ีชัดเจน โดยคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ

เสรีภาพทางวิชาการ และมีการส่ือสารใหทราบ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณากําหนดบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบของ อาจารยประจาหลักสูตรแตละคนอยางชัดเจน โดยประธาน

อาจารยประจาหลักสูตรจะมอบหมายงาน ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู 

ความสามารถ และประสบการณ เพ่ือใหอาจารยที่มีอยูสามารถ ปฏิบัติงานไดเต็ม

ศักยภาพบนพ้ืนฐานความรูความเชี่ยวชาญของตนเองจากการประเมินภาระงาน

ของ อาจารยในหลักสูตรพบวาอยูในระดับเปนไปตามเกณฑ คือดานการสอน ไม

นอยกวา 15 ชั่วโมง ตอสัปดาห ดานการวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไมนอยกวา 6 

ชั่วโมงตอสัปดาห งานบริการทาง วิชาการ ไมนอยกวา 3 ชั่วโมงตอสัปดาห และ

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวา 1 ชั่วโมงตอสัปดาห จํานวนชั่วโมงที่

เหลืออีก 10 ชั่วโมง สามารถนําไปเพ่ิมเติมในภาระงาน ตามพันธกิจตามท่ีถนดั  

ทั้งนี้ สนับสนุนใหอาจารยขอรับทนุสนับสนนุการวิจยัจากหนวยงาน ภายนอก

และอนุญาต ใหเดินทางไปเก็บขอมลูวิจัยนอกสถานที่และสนับสนุนใหอาจารย

พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางนอย ปละ 1 คร้ัง และยังสนับสนุนใหอาจารย

แผนภาระงานสอนอาจารย 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ประจําหลักสูตรเขารับการอบรมใน กิจกรรม/โครงการที่ มหาวิทยาลัยจัดข้ึน ใน

ปการศึกษา 2563 ดวย 

        ในสวนของสิทธิประโยชน มีการกําหนดสิทธิประโยชนของอาจารยที่พึงได 

และมีการประกาศหรือส่ือสารไปยังอาจารยไดทราบ เชน บานพักอาศัย สิทธิการ

เบกิคาเลาเรียน สิทธิการเบิกจายคารักษาพยาบาล ฯลฯ 

 

 5.7. มีการกาํหนดและวางแผนความตองการดานการฝกอบรมและพัฒนาการ

ของบุคลากรสายวิชาการอยางเปนระบบและมีการดําเนินกิจกรรมดานการ

ฝกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการที่ไดกาํหนดไว 

หลักสูตรมีการกําหนดและการสนับสนุนแกอาจารยไดพัฒนา อบรม ดาน

การศึกษา ดานการวิจัย และดานวิชาชีพ ประกาศวิทยาลัยหรือคณะกําหนด 

เร่ืองเกณฑพัฒนาตนเองดานการเรียนการสอน การวิจัย การ บริการวิชาการและ

วิชาชีพ) โดยกําหนดใหใน 1 ป อาจารยตองมีการพัฒนาตนเองดานที่เกี่ยวของ

กับวิชาชีพ อยางนอย 1 คร้ัง โดยใหใชเงินงบประมาณตนเอง เนื่องจากวิทยาลัย

ไมมีเงินสนับสนุน และนอกจากนี้ ใหมีการอบรม ดานการวิจัย วิชาการ และ

วิชาชีพ ท้ังภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลัย ท้ังใชงบประมาณสวนตัว 

หรืองบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือใหมีการอบรมออนไลน อยาง

นอย 1 คร้ังตอป เชนเดียวกัน  

วางแผนความตองการดาน

การฝกอบรม 

 5.8. มีการบริหารจัดการผลการปฎิบัติงาน รวมถึงการใหรางวัลและการ

ยอมรับ เพื่อประเมินคุณภาพที่สอดคลองกับงานดานการศึกษา การวิจัยและการ

บริการทางวิชาการ 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติราชการ) โดยมีการใหความดี

ความชอบโดยการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และสําหรับอาจารยผูที่มผีลการปฏิบัตงิาน

ยอดเยี่ยมก็จะมีการประกาศรายชื่อเพื่อยกยองเชิศชูเกีรยติ สําหรับอาจารยที่

ตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารเชน วารสาร TCI กลุมที่ 1 ก็จะไดรับรางวัล

ตอนแทนคาตีพิมพจํานวน 5,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการประกาศรางวัล

อาจารยดีเดนประจําป สําหรับอาจารยที่มีความโดดเดนทางดานการสอน 

ผลงานวิจัยอาจารยประจํา

หลักสูตร 
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ตารางท่ี 2.4 ตารางสรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

ประเภท ชาย หญิง รวม รอยละของ

ปริญญาเอก จํานวน FTE 

ศาสตราจารย      

รองศาสตราจารย      

ผูชวยศาสตราจารย 2 2 4   

อาจารย 1  1   

อาจารยพิเศษ      

ผูบรรยายพิเศษ      

อื่นๆ (ระบ)ุ      

 

ตารางท่ี 2.5 ตารางโครงการ/กจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย 

กิจกรรมท่ีจดัหรือเขารวม อาจารยท่ีเขารวม ความรู/ทักษะที่ได 

การเขียนแอปพลิเคชัน Flutter ใช

งานระบบคลาวด Firebase 

ผศ.วันประชา นวนสรอย 

ผศ.สุภาวดี มากอน 

- การเขียนแอปพลิเคชัน Flutter ใช

งานระบบคลาวด Firebase  

- การติดตอฐานขอมูล FireStoreการ

ออกแบบ GUI  

- การสรางแอปพลิเคชันซื้อขายของ

ออนไลน 

อบรมการใชงาน NB IoT ผศ.วันประชา นวนสรอย 

ผศ.สุภาวดี มากอน 

- การเขียนโปรแกรมใชงาน NB IoT 

- การประยุกตใชงาน NB IoT รวมกับ

อุปกรณSensor ตางๆ 

อบรมหลักสตูรผูบังคับอากาศยานไร

คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร 

ผศ.สุภาวดี มากอน - รูและเขาใจกฎหมายการใชงานโดรน 

การขออนุญาตผูบังคับโดรน การขอขึ้น

ทะเบียนกับ กสทช.  

- การผสมสารทางการเกษตรที่

เหมาะสมกับการใชงานโดยโดรน  

- การฝกบังคับโดรนภาคสนาม ท้ังหมด 

3โหมด โหมดใช AB point ModeAuto 

และmode บังคับเอง 
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อบรมเชิงปฏิบัตกิาร เร่ืองระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตรตามเกณฑ AUN QA 

ผศ.วันประชา นวนสรอย 

ผศ.สุภาวดี มากอน 

นายศุภชัย มะเด่ือ 

ไดรับทราบแนวทางและหลักเกณฑการ

ประเมินตามหลักการของ AUN-QA 

โครงการอบรม OBE ผศ.วันประชา นวนสรอย 

ผศ.สุภาวดี มากอน 

นายศุภชัย มะเด่ือ 

ไดแนวทางในการปรับปรุงโครงสราง

หลักสูตรตามหลักการของ OBE 

โครงการอบรมผูประเมิน AUN-QA นายศุภชัย มะเด่ือ ไดรับทราบแนวทางและขอปฏิบัติใน

การเปนผูประเมินตามหลักเกณฑของ 

AUN-QA 
 

เปาหมายของปนี้  : ระดับ...2.  ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ระดับ...3. 

ผลการดําเนินงาน     บรรลเุปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย 

 

หมายเหต ุระบุเปาหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  

ระดับ 1  คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน  

ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไมเพียงพออยาง 

   ชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

ระดับ 2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิมดําเนินการ เน่ืองจากมีขอมูล เอกสารและหลักฐานไมเพียงพอในการดําเนินการ จึงจําเปนตอง

มีการปรับปรุง แกไขหรือพัฒนา 

 

 

ระดับ 3 คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 

มีเอกสารแตยังไมเชื่อมโยงตอการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบาง  

มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดาํเนินงานยังไมสมบูรณในบางผลลัพธ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสตูรตามเกณฑ 

มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสตูรดีกวาเกณฑ 

มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวา เกณฑสงผลใหเกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 

มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการท่ีดีและมีแนวโนมผลการ

ดําเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏบิัติช้ันนาํ 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวกใหเปนอยางชัดเจน ซ่ึง

ผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏิบติัชั้นนําได 

เกณฑคณุภาพที่ 6 การบริการและการชวยเหลือผูเรียน (Student Support Services) 

6. 1.  The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 

programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 

6. 2.  Both short- term and long- term planning of academic and non- academic support 

services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for 

teaching, research, and community service. 

6. 3.  An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, 

and workload monitoring.  Student progress, academic performance, and workload are shown to 

be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made 

where necessary. 

6. 4.  Co- curricular activities, student competition, and other student support services are 

shown to be available to improve learning experience and employability. 

6. 5.  The competences of the support staff rendering student services are shown to be 

identified for recruitment and deployment.  These competences are shown to be evaluated to 

ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be 

well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

6.6. Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and 

enhancement. 

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 6.1. มีการกําหนดและประกาศนโยบายการรับผูเรียน เกณฑการรับเขาและ

ขั้นตอนการรับเขาเรียนในหลักสตูรอยางชัดเจน มีการส่ือสารเผยแพรและเปน

ปจจุบัน 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐาน 
ของความสําเร็จ โดยหลักสูตรมแีนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการ 
กาํหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  
การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับ 
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มเีคร่ืองมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล 

1. http://admission.rm
utsv.ac.th/  

2. รายงานการประชมุ
หลักสูตรคร้ังท่ี 3 

3. รายงานการประชมุคร้ัง
ที่ 7 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ปการศึกษา ๒๕๖๓                  -54-  

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

หรือวิธีการคัดเลือกใหไดนักศึกษาทีม่ีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุงมั่นที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศกึษาได 
ตามระยะเวลาที่หลักสตูรกําหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
การรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและกลไก การรับนักศึกษา
ดังนี ้

 
 

1) ประกาศรับนักศึกษาตามหลักเกณฑและแนวทางการรับสมัคร  
2) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครใหครบถวนตามหลักเกณฑที่

กาํหนด 
3) ประกาศรายชื่อผูสมัครที่ผานการคัดเลือกพรอมสถานที่สอบสัมภาษณ  
4) ดําเนินการสอบสัมภาษณ 

     5) ประกาศรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือก 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

จํานวนนักศึกษาใหมตามปการศึกษา 
ปการศึกษา แผนรับ 4 ป ผลการรับ แผนรับเทียบบโอน ผลการรับ 

2557 30 19 30 4 
2558 30 13 30 19 
2559 30 15 30 7 
2560 30 6 30 12 
2561 30 8 30 7 
2562 30 7 30 8 
2563 30 3 30 6 

      จากผลการรับนักศึกษาในป 2563 มีนักศึกษาใหม 4 ป จํานวน 3 คน
จากแผนรับนักศึกษาใหมจํานวน 30 คน คิดเปนสัดสวน นักศึกษาเขากับแผน
รับนักศึกษารอยละ 10  และ ผลการรับนักศึกษาในป 2563 มีนักศึกษาใหม
เทียบโอน จํานวน 6 คนจากแผนรับนักศึกษาใหมจํานวน 30 คน คิดเปน
สัดสวนนักศึกษาเขากับแผนรับนักศึกษารอยละ 20 ซึ่งคลาดเคลื่อนจาก
เปาหมายการรับคอนขางมากและในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได
ดําเนินการดังนี ้
 (P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดประชุมหลักสูตรคร้ังที่ 3/2563 
เพื่อกําหนดคุณสมบัติ/เกณฑ/ในการรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
ตาม มคอ. 2 เพ่ือนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวทิยาลัยรัตภูมิ และ
สงขอมูลไปยังมหาวิทยาลัย โดยกําหนดรับนักศึกษาเปน 2 รูปแบบท่ีมีจํานวน
และรายละเอียดดังนี้ 
       1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป จํานวน 30 คน โดยรับโควตา
จํานวน 15 คน  และรับตรงจํานวน 15 คน  
       2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ป)  จํานวน 30 คน โดยรับ
โควตาจํานวน 15 คน  และรับตรงจํานวน 15 คน  

โดยที่ประชุมวางแผนการรับและแนะแนวนักศกึษาเพิ่มเติมดังนี ้
1. เพ่ิมขอมูลการประชาสัมพนัธในเว็บไซตและส่ือสัมคมออนไลน โดยจัดทํา

เว็บไซตของหลักสูตรใหมีรายละเอียดคลอบคลุมมากที่สุดและสรางเพจในเฟส
บุค 

2. ในการแนะแนวของหลักสูตร โดยไปแนะแนวตามโรงเรียนเปาหมายโดย
นาํผลงานของนักศึกษาไปแสดงเพ่ือเรียกความสนใจ 
     3. มีโครงการคายหุนยนตรบันักศึกษา ม.6 ในพ้ืนที่ เพื่อประชาสัมพันธ
หลักสูตร 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

     4. ประชาสัมพันธจุดเดนของหลักสูตรปรับปรุงคือ Internet of Thinks 
(IoT)  
     5. สรางชื่อเสียงใหหลักสูตร และวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับ โดยการสง
นักศึกษาเขารวมประกวด แขงขัน ดานวิชาการตางๆ 
     6. จัดโครงการใหมีการเขาคายหุนยนตเพื่อดึงนักศึกษา ม.ปลายที่เปน
เปาหมายมาใชสถานที่ อุปกรณ และทําความรูจักกับรุนพ่ี และอาจารย เพ่ือ
โอกาสที่จะเขามาศึกษาตอเพิ่มสงูขึ้น 
     7.เพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
         -สงนักศึกษาเขาแขงขัน ประกวด ในเวทีตางๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 
สงเสริมใหนักศึกษามีขีดความสามารถที่สูงขึ้น และเปนผลงานเชิงประจักที่ใช
ประชาสัมพันธตอไป 
        -เพ่ิมชองทางโฆษณาโดยการ การแจงขาวการรับสมัครในกลุมไลนแนะ
แนวของโรงเรียนมัธยม และการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความรูคูกบั
ความสุขเพ่ือที่จะใหนักศึกษาปจจุบันเปนปากเสียงในการพูดตอในสิ่งที่ดีๆ ตอไป 
 (D)  ในการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ดําเนินการ
แนะแนวตามแนวทางที่กําหนดและวางแผนไว โดยในการแนะแนวไดเนนจุดเดน
ของหลักสูตรคือ Internet of Things (IoT) โดยในการแนะแนวไดนํานักศึกษา
รุนพ่ี พรอมโครงงาน IoT ไปแสดง เพ่ือใหนักศึกษามองเห็นภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ไดรับการตอบรับเปนอยางดี พรอมทั้งแสดงส่ือวีดีโอประชาสัมพันธหลักสูตรที่
จัดทําโดยรุนพ่ีเอง และจัดโครงการใหมีการเขาคายหุนยนตเพ่ือดึงนักศึกษา ม.
ปลายท่ีเปนเปาหมายมาใชสถานที่ อุปกรณ และทําความรูจักกับรุนพ่ี และ
อาจารย เพ่ือโอกาสที่จะเขามาศึกษาตอเพ่ิมสูงขึ้น และเนนเจาะนักศึกษากลุม 
ปวส. เปนหลัก โดยไดทําการแนะแนวที่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยเทคนิค
สตูล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประทานราษนิกร และ
วิทยาลยัการอาชีพนาทวี 
         (C) ผลการดําเนินการรับนักศึกษาตามกระบวนขางตนหลักสูตรได
นักศึกษาปการศึกษา 2563 จํานวน 9 คน จากแผนรับนักศึกษาใหมจํานวน 
60 คน คิดเปนสัดสวนนักศึกษาเขากับแผนรับนักศึกษารอยละ 15 สวนในป
การศึกษา 2562 มีสัดสวนนักศึกษาเขากับแผนรับนักศึกษารอยละ 25  
    จากผลการดําเนินงานรับนักศึกษาพบวา นกัศึกษาใหมมีอตัราลดลง เมื่อ
เทยีบกับนักศึกษาปการศึกษา 2562 และยังไมบรรลุเปาในการรับนักศึกษาใหม  
จํานวนนักศึกษาใหมป 2563 เทยีบกับป 2562 
ปการศึกษา แผนรับ 4 ป ผลการรับ แผนรับเทียบบ

โอน 
ผลการรับ 
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2562 30 7 30 8 
2563 30 3 30 6 

 
         (A) จากปญหาที่หลักสูตรมีนักศึกษาใหมไมบรรลุเปาในการรับนักศึกษา
ใหม ทาํใหหลักสูตรมีการวางแผนการดําเนินงานใหมในปการศกึษา 2564 ดังนี้ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมคร้ังที่ 7 โดยที่
ประชุมไดวิเคราะหปญหาและปรับกระบวนการรับและแนะแนวนักศึกษาใหม
เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายดังนี้ 
 

 วิเคราะหปญหาการรบันักศึกษาใหมไมสําเร็จตามเปาหมายดงัน้ี 
1. ตําแหนงที่ต้ังของวิทยาลัยหางจากพ้ืนที่ในเมือง และมีมหาวิทยาลัย 5 

แหงในจังหวัดสงขลา ทําใหเปนตัวเลือกลําดบัทาย ๆ  
2.วิทยาลัยไมไดทําความรวมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ (MOU) 
3. วิทยาลัยรัตภูมิยังขาดการประชาสัมพันธที่ยังไมทั่วถึง นักเรียนรวมท้ัง

บุคคลสวนใหญยังไมรูจักวิทยาลัย และหลักสูตรที่เปดสอน 
4. โครงสรางประชากรที่มีแนวโนมลดลง 
5. การปรับเปล่ียนของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ปรับกลวิธีการแนะแนวการรับนักศึกษาใหมเพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมาย

ดังน้ี 
1. ปรับนโยบายการรับนักศึกษาใหม เปนนักศึกษาระดับ ปวส. ระดับเดียว 

เนื่องจากนักศึกษาระดับ ปวช หรือ ม.6 ท่ีรับเขามามีนอย และเพ่ือปรับหลักสูตร
ใหเปนหลักสตูรตอเนื่อง เพื่อสรางจุดเดนใหกับหลักสูตร  

2. แนะแนวเจาะกลุม นักศึกษาระดับ ปวส. ทางดานคอมพิวเตอร 

 6.2. มีการวางแผนทั้งระยะส้ันและระยะยาว ของการบริการสนับสนุน

ทางดานวิชาการและที่ไมใชทางวิชาการ เพ่ือใหแนใจวาการบริการสนับสนุนงาน

ดานการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการมีความเพียงพอและมคุีณภาพ 

 

 6.3. มีระบบติดตามความกาวหนา ผลการเรียน และการตรวจสอบภาระการ

เรียนของผูเรียนท่ีเพียงพอ โดยมีการบันทึกไวอยางเปนระบบ โดยมีการใหขอมูล

ยอนกลับ และขอเสนอแนะแกผู เรียนและดําเนินการแกไขขอบกพรองได

ทนัทวงทีหากจําเปน 

1.https://advisor.rmutsv.ac.

th/index.php 

2.https://dip.sis.rmutsv.ac.t

h/ 

3.https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSecHVqv
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หลักสูตรไดใชระบบติดตามผลการเรียน การลงทะเบียนเรียน จํานวนหนวยกิจ

ลงทะเบียน ผานระบบสารสนเทศสําหรับอาจารย มทร.ศรีวิชัย สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน และสวนนักศึกษาติดตามผลการเรียนผานระบบ

สารสนเทศสําหรับนักศึกษา โดยหลักสูตรจะติดตามผานระบบอาจารยท่ีปรึกษา

ซึ่งจะเจอนักศีกษาประจําทุกสัปดาห มีการใหคําปรึกษาดานการเรียน และดาน

ตาง ๆ และมีระบบบันทึกใหคําปรึกษาของฝายวิชาการ วิทยาลัยรัตภูมิ หาก

นักศึกษามีปญหาอาจารยที่ปรึกษาไมสามารถชายเหลือได สามารถสงตอไปยัง

ฝายวิชาการ หรือ ฝายพัฒนานักศึกษา ตามความสมควร ในสวนภาพรวมของ

หลักสูตรไดมีการประชุมหลักสูตรทุกสัปดาห อาจารยประจําหลักสูตรพูดคุย

ปรึกษากับนักศึกษาทุกชั้นปในหลักสูตร สงผลใหไมมีนักศึกษา ลาออก/ส้ินสุด

สภาพฯ ระหวางศึกษา ปริญญาตรี 4 ป สวนนักศึกษาเทียบโอน ลาออก 1 คน 

คิดเปนรอยละ 16 

รอยละนักศึกษา ลาออก/ส้ินสุดสภาพฯ ระหวางศึกษา ปริญญาตรี 4 ป 
ปการศึกษาที่

รับเขา 
ชั้นปที่ 

1 
ชั้นปที่ 

2 
รอยละนักศึกษาลาออก/ส้ินสุด

สภาพฯ 1-2 
2559 15 12 20 
2560 6 5 16.67 
2561 8 5 37.50 
2562 7 7 0 
2563 3 3 0 

รอยละนักศึกษา ลาออก/ส้ินสุดสภาพฯ ระหวางศึกษา นักศึกษาเทียบโอน 

ปการศึกษาที่
รับเขา 

ชั้นปที่ 
1 

ชั้นปที่ 
2 

รอยละนักศึกษาลาออก/ส้ินสุด
สภาพฯ 1-2 

2559 7 4 42.85 
2560 12 12 0 
2561 7 7 0 
2562 8 8 0 
2563 6 5 1 

 

 

NRoOST94J_ktMW4ziF1GIFT

Jc-__1JXpHmDvKc-

dVw/viewform 
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 6.4. มีการใหคําแนะนําทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเขาแขงขัน

ของผูเรียนและการบริการสนับสนุนชวยเหลือผูเรียนดานตางๆ เพื่อปรับปรุง

ประสบการณการเรียนรู ทั้งทางดานความรู ทักษะและความสามารถในการ

ทาํงาน 

ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
         ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือ
การเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการ
เรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ใน
ระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบ
ตางๆ ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปน
พลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหความสามารถสําเร็จการศึกษาได
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดรวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรยีนรูในศตวรรษ 21 ใหไดมาตรฐานสากล โดยมขีอบเขต ดังนี ้
 

 
 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแล
การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

1. คําส่ังแตงต้ังอาจารยที่
ปรึกษา 

2. แบบบันทึกใหคําปรึกษา 
3. หลักฐานการติดตอทาง

ชองทางส่ือออนไลน 
4. รายงานประชมุหลักสูตร

คร้ังที่ 2 
รายงานประชมุหลักสูตร คร้ังที่ 
7 
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    1. คณะ/วิทยาลัยแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา โดยควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษา
ตออาจารยที่ปรึกษา เปนตามเกณฑที่กําหนด 
    2. จัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับให
จํานวนนกัศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑ 
    3. อาจารยท่ีปรึกษาพบนักศึกษาในคาบ Home Room หรือเวลาที่ใหการ
ดูแลนักศึกษาในโอกาสอ่ืนๆตามความเหมาะสม  
    4. กรณีนักศึกษาไมมีปญหา อาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลและคําแนะนําในดาน
วิชาการ เชน การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ผลการเรียน ลักษณะของ
นักศึกษารายบุคคล ติดตามความสําเร็จของนักศึกษา และดานอื่นๆที่เก่ียวของ 
    5. กรณีนักศึกษามีปญหา อาจารยท่ีปรึกษาวิเคราะหและหาทางชวยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอ่ืนๆ  โดย
จัดการความเส่ียงของนักศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาผลการเรียนตํ่า ออกกลางคัน 
หรือจบชา  
    6. จัดระบบชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
ซึ่งอาจดําเนินการรวมกับผูปกครองของนักศึกษา เจาหนาที่ฝายแนะแนว และ
จิตวิทยา กรณีที่อาจารยที่ปรึกษาหรือหลักสูตรไมสามารถดําเนินการได ให
รายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือหาแนวทางแกปญหาตอไป 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ปการศึกษา ๒๕๖๓                  -61-  

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

    7. อาจารยท่ีปรึกษาตดิตามพฤติกรรมและผลการเรียนของนักศึกษาหลังจาก
ใหคําปรึกษา 

       จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 ยังคงมีนักศึกษาอยู
สถานะวิกฤต รอพินิจ และออกกลางคัน ยังมีอยู ซึ่งในปการศึกษา 2563 นี้ 
หลักสูตรฯ ดําเนินการควบคุม ดูแลใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษาตาม
ระบบและกลไกการสงเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 (P)  วิทยาลัยรัตภูมิกําหนดเกณฑ และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโดยใช
หลักการควบคุมกาํกับจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาตามเกณฑที่กําหนด  

 กรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ และติดตามใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บ
ขอมูลประวัติการใหคําปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือขอมูลการใหคําปรึกษาไว
เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับรวมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

 ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร (4 ป) หลักสูตรรวมกันพิจารณาแนวโนมหรือปจจัยที่ทํา
ใหนักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พบวาปจจัยที่สําคัญคือ ปญหาใน
วิชาโครงงานฯ ดังนั้นหลักสูตรฯ ไดกําหนดแนวทางในการติดตามการดําเนิน
โครงงานท้ังในสวนของอาจารยประจําวิชา และอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และมี
นโยบายใหติดตามการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยต้ังเปาหมายใหนักศึกษาทุก
คน (ทุกกลุม) ดําเนินโครงงานฯ เสร็จส้ินและจบการศึกษาตามหลักสูตร 
          ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 2 เพื่อวาง
แผนการดําเนนิการดําเนินการควบคุม ดูแลใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษาตาม
ระบบ และกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมในปการศึกษาถัดไป
ดังนี ้ 
     1. หลักสูตรเปดชองทางใหคําปรึกษาชองอ่ืนๆ ในสังคมออนไลน เชน LINE, 
Facebook โทรศัพทมือถอื และ E-mail 
     2. อาจารยที่ปรึกษาดูเกรดนักศึกษาภายใตความดูแลของตัวเอง เพ่ือที่จะ
วางแผนการเรียน 
     3. มีการประชุมนักศึกษาภาพรวมทั้งหลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตร 
เพื่อพูดคุยประเด็นปญหาตางๆ ทุกเดือน  
     4. มีการพบนักศึกษาที่มีสถานะการศึกษาท่ีไมปกติ หรือ นกัศึกษาที่มีเกรด
เฉล่ียไมถึง 2.00 เพื่อวางแผนการเรียนรวมกับผูปกครองในโครงการวิทยาลัยรัต
ภูมิพบผูปกครอง ซ่ึงจะจัดขึ้นปละ 2 คร้ัง 
     5. เพ่ิมการติดตามรายงานความกาวหนาวิชาโครงงานภาพรวมของหลักสูตร
เปน 2 คร้ังตอภาคเรียน 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

     6. ใหนักศึกษาเขารวม ประกวด และแขงขัน ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
     7. สงเสริมใหนักศึกษาท่ีเรียนดีสอนนักศึกษาที่เรียนไมเขาใจรวมทั้งการจับคู
ทาํชิ้นงานในรายวิชา   
 (D) หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนการที่วางไวดังนี้ 
     1. อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาในคาบ Home Room หองพักอาจารย 
หรือโอกาสอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
     2. หลักสูตรจัดต้ังกลุมในสังคมออนไลน คือ LINE และ Facebook เพ่ือให
คําปรึกษา 
     3. ใหเบอรโทรศัพท และ E-mail เพื่อเปนชองทางในการใหคําปรึกษา 
     4. อาจารยที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาที่มีปญหา เพื่อแกไขปญหา หรือสงตอ
ปญหาไปใหฝายตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือแกปญหาตอไป 
      5. กรณีนักศึกษาไมมีปญหา อาจารยที่ปรึกษาใหขอมูลและคําแนะนําในดาน
วิชาการ เชน การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ผลการเรียน ลักษณะของ 
นักศึกษารายบุคคล ติดตามความสําเร็จของนักศึกษาและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

      6. กรณีนักศึกษามีปญหา อาจารยที่ปรึกษาวิเคราะหและหาทางชวยเหลือ
นักศึกษาท่ีมีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอ่ืนๆ  โดย
จัดการความเส่ียงของนักศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาผลการเรียนต่ํา ออกกลางคัน จบ
ชา และจัดระบบชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
ซ่ึงดาํเนินการรวมกับผูปกครองของนักศึกษา  
      7. มีการพบนักศึกษาที่มีสถานะการศึกษาที่ไมปกติ หรือ นักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยไมถึง 2.00 เพ่ือวางแผนการเรียน หลักสูตรไดพบปะพูดคุยกับผูปกครอง
และนักศึกษาเพ่ือชี้แจงเหตุที่ผลการเรียนไมปกติ และทําความเขาใจกับผูปกครอง  
     8. หลักสูตรกําหนดใหในรายวิชาโครงงานฯ ในปการศึกษา 2562 มีการ
ติดตามรายงานความกาวหนาวิชาโครงงานภาพรวมของหลักสูตรเปน 2 คร้ังตอ
ภาคเรียน ใหอาจารยท่ีปรึกษาติดตามอยางใกลชิด 
 
(C) ผลจากดําเนินงานการควบคุมและดูแลการใหคําปรึกษาและแนะแนว
นักศึกษาตามแผนที่วางไวพบวา นักศกึษา มีสถานะวิกฤต รอพินิจ และพนสภาพ 
ลดลง และท่ีสําคัญคือไมมีนักศึกษาพนสภาพ ดังตาราง แสดงจํานวนนักศึกษาใน
แตละปการศึกษากับสถานะการศึกษา 
 
   ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศกึษากบัสถานะการศึกษา 

ป
การศึกษา
ที่รับเขา 

นักศึกษา สถานะ
ปกติ 

สถานะ
วิกฤต 

สถานะ
รอพินิจ  

สถานะ
พน

สภาพ 

ถอนชื่อ 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

1/2559 71 61 2 6 2 0 
2/2559 70 63 3 4 1 0 
1/2560 76 69 1 5 1 0 
2/2560 69 64 1 4 0 0 
1/2561 45 42 0 2 1 3 
2/2561 47 46 0 1 0 0 
1/2562 33 33 0 2 0 0 
2/2562 33 29 3 1 0 0 
1/2563 46 39 2 5 0 0 

      
(A) ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 7 เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินการควบคุม ดูแลใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษาตามระบบ และกลไก
การสงเสริมพัฒนานักศึกษาเพิ่มเติมในปการศึกษาถัดไปดังนี ้
     1. มีการประชุมนักศึกษาภาพรวมทั้งหลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตร 
เพื่อพูดคุยประเด็นปญหาตางๆ ทุกเดือน  
     2. มีการพบนักศึกษาที่มีสถานะการศึกษาที่ไมปกติ หรือ นักศึกษาที่มีเกรด
เฉล่ียไมถึง 2.00 และนักศึกษาที่มีไมเขาเรียน เขาเรียนสาย ไมสงงาน เพื่อวาง
แผนการเรียน พูดคุยสภาพปญหา ตลอดปการศึกษา 
     3. เพ่ิมการติดตามรายงานความกาวหนาวิชาโครงงานภาพรวมของหลักสูตร
เปน 2 คร้ังตอภาคเรียน และใหอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเรียกนักศึกษารายงาน
ความกาวหนาทุกเดือน 
     4. สงเสริมใหนักศึกษาที่เรียนดีสอนนักศึกษาท่ีเรียนไมเขาใจรวมทั้งการจับคู
ทาํชิ้นงานในรายวิชา 
 

         ผลท่ีไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดงัน้ี 
        สถานะนักศึกษา วิกฤต รอพินิจ และพนสภาพ ลดลง 
          มีแนวปฏิบัติที่ดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังน้ี 
       1. มีการประชุมนักศึกษาภาพรวมทั้งหลักสูตร โดยอาจารยประจําหลักสูตร 
เพื่อพูดคุยประเด็นปญหาตางๆ ทุกเดือน  
       2. มีการพบนักศึกษาที่มีสถานะการศึกษาที่ไมปกติ หรือ นักศึกษาท่ีมีเกรด
เฉล่ียไมถึง 2.00 และนักศึกษาที่มีไมเขาเรียน เขาเรียนสาย ไมสงงาน เพื่อวาง
แผนการเรียน พูดคุยสภาพปญหา ตลอดปการศึกษา 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ปการศึกษา ๒๕๖๓                  -64-  

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

       3. เพิ่มการติดตามรายงานความกาวหนาวิชาโครงงานภาพรวมของ
หลักสูตรเปน 2 คร้ังตอภาคเรียน และใหอาจารยที่ปรึกษาโครงงานเรียก
นักศึกษารายงานความกาวหนาทุกเดือน 
ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษากบัสถานะการศึกษา 
 
 6.5. มีการกําหนดสมรรถนะ ความสามารถของเจาหนาทีส่ายสนับสนนุที่

ชดัเจน เก่ียวของกับความสามารถในการใหบริการผูเรียน มีการกําหนดวิธีการ

ประเมินผลที่มีความชัดเจน เพื่อใหมั่นใจวา สามารถใหบริการไดอยางราบร่ืน มี

ประสิทธิภาพแกผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูมารับบริการไดอยางมีราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 

หลักสูตรไมมีเจาหนาสายสนับสนุน แตจะใชบริการเจาหนาที่ของวิทยาลัย เชน 

เจาหนาท่ีสารสนเทศ เจาหนาที่ทะเบียน หองสมุด งานพฒันานักศึกษา งานพัสดุ 

ซึ่งจะมีการใหบริการกับนักศึกษาทุกหลักสูตร และมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจําปของเจาหนาที่ ที่สําคัญหลักสูตรประชุมนักศึกษาทุกสัปดาห

เพื่อรับทราบปญหาตาง ๆ และมีชองทางออนไลนในการเปดรับเร่ืองรองเรียน

ตาง ๆ เพ่ือปรับปรับการทํางานใหบริการนักศึกษาตอไป 

 

 6.6. มีการประเมินผลการใหการบริการและชวยเหลือผูเรียน โดยมีการ

เทยีบเคยีงสมรรถนะ ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรมีการประเมินผลการใหบริการและชวยเหลอืผูเรียน เพ่ือการพัฒนา

ปรับปรุงการใหบริการแกนักศึกษาในทุก ๆ ดาน 

1.ฟอรมประเมินการใหบริการ 

 

ตารางท่ี 2.6 จํานวนเจาหนาที่สายสนับสนุน 

เจาหนาที่สนับสนุน ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จํานวนท้ังหมด 

บุคลากรหองสมุด  1    

บุคลากร

หองปฏิบัติการ 

 0    

บุคลากรดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1    

บุคลากรดานงาน

บริหารงานบุคคล 

 1    
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บุคลากรดานงาน 

บริการนักศึกษา (ระบุ 

ประเภทงานบริการ) 

 1    

อื่นๆ (ระบ)ุ      

จํานวนท้ังหมด  4    

 

ตารางท่ี 2.7 ปริมาณนักศึกษาปแรก (หาปยอนหลัง) 

 

ปการศึกษา 

ผูสมัคร 

จํานวนที่สมัครเรียน จํานวนที่ประกาศรับ 
จํานวนท่ีรับเขา/จํานวนท่ี

ลงทะเบียน 

2563  60 9 

2562  60 15 

2561  60 15 

2560  60 18 

2559  60 22 

 

ตารางท่ี 2.8 จํานวนนักเรียนทั้งหมด (หาปยอนหลัง) 

ปการศึกษา 
นักศึกษา 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปที่ 3 ปท่ี 4 > ปท่ี 4 รวม 

2563 9 8     

2562 15 15 15    

2561 15 12 12    

2560 18 17 17    

2559 22 18 16 9 3  

หมายเหตุ กรณีท่ีหลักสูตรจัดการศึกษาเปนจํานวนเวลา 5 ป ใหระบุ ปที่ 1- ปที่ 5 และ >ปที่ 5 

เปาหมายของปนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ระดับ 1 

ผลการดําเนินงาน     บรรลเุปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย 
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หมายเหตุ ระบุเปาหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  

ระดับ 1  คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน  

ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไมเพียงพออยาง 

   ชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

ระดับ 2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิมดําเนินการ เน่ืองจากมีขอมูล เอกสารและหลักฐานไมเพียงพอในการดําเนินการ จึงจําเปนตอง

มีการปรับปรุง แกไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 

มีเอกสารแตยังไมเชื่อมโยงตอการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบาง  

มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดาํเนินงานยังไมสมบูรณในบางผลลัพธ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสตูรตามเกณฑ 

มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสตูรดีกวาเกณฑ 

มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวา เกณฑสงผลใหเกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 

มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการที่ดีและมีแนวโนมผลการ

ดําเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏบิัติช้ันนาํ 

มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวกใหเปนอยางชัดเจน ซ่ึง

ผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏิบติัชั้นนําได 

 

เกณฑคณุภาพที่ 7 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 

7 . 1 .  The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 

information technology, are shown to be sufficient. 

7 . 2 .  The laboratories and equipment are shown to be up- to- date, readily available, and 

effectively deployed. 

7 . 3 .  A digital library is shown to be set- up, in keeping with progress in information and 

communication technology. 

7.4. The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff 

and students. 
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7 . 5 .  The university is shown to provide a highly accessible computer and network 

infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for 

teaching, research, service, and administration. 

7 . 6 .  The environmental, health, and safety standards and access for people with special 

needs are shown to be defined and implemented. 

7 . 7 .  The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment 

that is conducive for education, research, and personal wellbeing. 

7.8. The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown 

to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 

7.9. The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to 

be subjected to evaluation and enhancement. 

 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

 7.1. มีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในการ

ดําเนินการหลักสูตรรวมถึงเคร่ืองมือ วัสดุอปุกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 

เพียงพอ 

(P)  หลักสูตรจึงไดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ 2 เพ่ือวางแผนระบบ
การดําเนินงานวิทยาลัย โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู ดงันี ้
        1. ใหอาจารยประจําหลักสูตรสํารวจส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานตางๆ ท่ี
ยังขาดแคลน เชน ครุภัณฑ วัสดุ หองปฏิบัติการ เปนตน หรือมีความจําเปนตอง
แทงจําหนายเพ่ือขอครุภัณฑใหม 
        2. นําผลสํารวจเขาที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
        3. นําส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่ไดรับการจัดลําดับความสําคัญแลวให
อาจารยประจําหลักสูตรเขียนขอครุภัณฑ หรือหองปฏิบัติการตางๆ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก หากมีราคาไมเกินหนึ่งแสนบาท ใหเขียนขอในครุภัณฑเงิน
รายได แตหากเกินหนึ่งแสนบาทใหขอในครุภัณฑเงินแผนดิน และไมใชครุภัณฑ
ใหดําเนินการขอในเงินวัสดุการเรียนการสอนไดตามปกติ แลวสงมายังหัวหนา
หลักสูตร 
       4. หัวหนาหลักสูตรบันทึกขอความขอครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางขอไปยัง
วิทยาลยัผานหัวหนาสาขาอุตสาหกรรมตามกรอบการขอครุภัณฑ 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

       5. เมื่อรายการครุภัณฑผานการพิจารณาหัวหนาหลักสูตรแจงในท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร และมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรที่เก่ียวของ
ดําเนินการออกคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑเพื่อดําเนินการตามระเบียบพัสดุใน
การจัดซื้อตอไป 
       6. เมื่อไดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาแลวหัวหนาหลักสูตรแจงในที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร และมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรแจงตอ
นักศึกษาเพ่ือใชงานตอไป 
       7. เมื่อไดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาแลวหัวหนาหลักสูตรแจงในท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร และมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรแจงตอ
นักศึกษาเพ่ือใชงานตอไป 
(D) หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนที่วางไวโดยใหอาจารยสํารวจส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู และนําผลสํารวจขอครุภัณฑเขาที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรคร้ังที่ 
3 เพ่ือดําเนินการเขียนขอครุภัณฑดังน้ี 
สวนรายการขอครุภัณฑเงินแผนดินหลักสูตรไดขอดังนี ้
1. โดรน จํานวน 2 เคร่ือง 
และไดส่ังซ้ือวัสดุที่ใชในการเรียนการสอน เชน เซนเซอรตางๆ โหนด MCU 
บอรด Arduino และอุปกรณอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง เปนตน 
(C)  หลักสูตรไดรับอนุมัติครุภัณฑเงินแผนดินคือ หองปฏิบัติการเรียนรูของ
เคร่ืองจักร ซึ่งไดติดต้ังและเปดใชงานในการเรียนการสอนเรียบรอยแลว 

(A)  จากผลการดําเนินงานที่ผานมาครุภณัฑเงินประมาณแผนดินไมไดรับการ
อนุมัติทั้งหมด จึงไดประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรในประชุมคร้ังที่ 7 
เพื่อปรับปรุงแผนระบบการดําเนินงานวิทยาลัย โดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจําหลักสูตรและนักศึกษาเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 
        1. ใหอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับนักศึกษาสํารวจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท่ียังขาดแคลน หรือมคีวามจําเปนตองแทงจําหนายเพ่ือขอครุภัณฑใหม 
        2. นําผลสํารวจเขาที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
        3. นําส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่ไดรับการจัดลําดับความสําคัญแลวให
อาจารยประจําหลักสูตรเขียนขอครุภัณฑ หรือหองปฏิบัติการตางๆ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวก หากมีราคาไมเกินหนึ่งแสนบาท ใหเขียนขอในครุภัณฑเงิน
รายได แตหากเกินหนึ่งแสนบาทใหขอในครุภัณฑเงินแผนดิน และไมใชครุภัณฑ
ใหดําเนินการขอในเงินวัสดุการเรียนการสอนไดตามปกติ แลวสงมายังหัวหนา
หลักสูตร 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

       4. ใหอาจารยประจําหลักสูตรเขยีนคําขอครุภัณฑใหชัดเจนมีรายละเอียด
ในสวนของ ความสําคัญ รายละเอียดครุภัณฑ และรายวิชาที่รองรับ 
       5. หัวหนาหลักสูตรบันทึกขอความขอครุภัณฑหรือส่ิงกอสรางขอไปยัง
วิทยาลยัผานหัวหนาสาขาอุตสาหกรรมตามกรอบการขอครุภัณฑ 
       6. เม่ือรายการครุภัณฑผานการพิจารณาหัวหนาหลักสตูรแจงในที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสตูร และมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสตูรท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการออกคณุลักษณะเฉพาะครุภัณฑเพ่ือดําเนินการตามระเบยีบพัสดุใน
การจัดซ้ือตอไป 
      7. เมื่อไดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาแลวหัวหนาหลักสูตรแจงในที่ประชมุ
กรรมการบริหารหลักสูตร และมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรแจงตอ
นักศึกษาเพื่อใชงานตอไป 
 

 7.2. มีหองปฏิบัติการ เคร่ืองมือและอุปกรณที่มีความทันสมัยพรอมใชงาน

และสามารถปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(P) ในปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรจึงไดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
คร้ังท่ี 2 เพ่ือวางแผนการมีจํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
     1. สํารวจความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู 
     2. นําผลสํารวจที่ไดเขาท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
เขียนคําขอครุภัณฑตางๆ 
     3. นําผลสํารวจที่ไดเขาท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณา
เขียนคําขอครุภัณฑตางๆ  
(D) หลักสูตรไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู  และหลักสูตรฯ ดําเนินการจัดซื้อ โดยแบงเปนการจัดซ้ือ
ตามไตรมาส ตางๆ จํานวน 4 ไตรมาส  ตามกําหนดการของวิทยาลัยฯ ในการ
จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง และในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดเขยีนขอครุภัณฑโด
รน จํานวน 2 ตัว เพ่ือรองรับเกษตรอัจฉริยะ 
   หลักสูตรไดมีความพรอมทางกายภาพ เชน 

    หอง 10306 หองปฏบิัติการซอฟแวรอินเทอรเน็ตในทุกส่ิง 
         หอง 10305  หองปฏิบัติการอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง/เตรียมโครงงาน 
         หอง 10301  หองปฏิบัติการเครือขาย 
         หอง 10302 หองปฏิบัติการเรียนรูของเคร่ืองจักร 

  เคร่ืองมินิซีเอ็นซี 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

  เคร่ืองเลเซอรคัทเตอร 

(C) หลักสูตรไดอนุมัติโดรน จํานวน 2 ตัว เตรียมที่จะเขียนคุณลักษณของ

ครุภัณฑ เพื่อดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางตอไป 

(A) หลักสูตรไดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในประชุมคร้ังท่ี 7 เพื่อ

ปรับปรุงการวางแผนจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
     2. อาจารยที่ปรึกษาพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อสอบความตองการส่ิงสนับสนุน
การเรียนรูภาพรวมและนําเสนอในที่ประชุม  
     3. นําผลสํารวจที่ไดเขาที่ประชุมกรรมการบริหารหลกัสูตรเพ่ือพิจารณา
เขียนคําขอครุภัณฑตางๆ 
     4. อาจารยที่ปรึกษาพูดคุยกบันักศึกษาเพ่ือสอบถามเก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
 7.3. มีการจัดเตรียมหองสมุดดิจิทัลเพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หลักสูตรและวิทยาลัยมีหองสมุดดิจิทัลเพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช E Library Srivijaya และมีระบบ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสไวในการสืบคนเพ่ือทําโครงงาน หรือรายวิชาตาง ๆ เชน 

IEEE Thaijo Thailib เปนตน 

1. http://lib.rmutsv.a

c.th/site/rm/basic/
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 7.4. มีการติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตองการของ

บคุลากรและผูเรียน 

หลักสูตรและวิทยาลัยมีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของบุคลากรและผูเรียนดังนี้ 

หองเรียนเสมือน LMS, Google Class Room, Zoom, Google Meet, Google 

Apps 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา 

ระบบสารสนเทศบุคลากร 

วิทยาลัยวางแผนรองรับอินเทอรเน็ตไรสายที่ความเร็ว 1 Gbps เพื่อรองรับการ

เรียนรูออนไลน 

หองสมุดดิจิทัล 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

 7.5. มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรและ

ระบบเครือขายที่สามารถเขาถึงไดในพื้นท่ีในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการเรียนการสอน การวิจัย การ

บริการและการบริหารงานไดอยางเต็มที ่

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยวางแผนและจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานดาน

คอมพิวเตอรและเครือขายดังน้ี  

-มีหองปฏิบัติการท่ีคอมพิวเตอรใหใชงานจํานวน 4 หอง จํานวน 104 เคร่ือง เพื่อ

รองรับการใชงานของนักศึกษา 

-ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตรองรับการใชงาน ทั้งแบบไรสาย และมีสาย พรอม

รองรับการความกวางของชองสัญญาณ 1 Gbps 

 

 7.6.มีการกําหนดและดําเนินการตามมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม สุขภาพและ

ความปลอดภัย รวมถึงในการเขาถึงสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ 

หลักสูตรไดรวมมือวิทยาลัยสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม ลดใชโฟม ทําฝายน้ํา

ลน ปลูกตนไม ดานสุขภาพสงเสริมใหนักศึกษาออกกําลังกาย ภายในวิทยาลัย 

ทั้งในสนามฟุตบอล หรือบริเวณรอบวิทยาลัย รวมถึงในการเขาถึงสําหรับผูที่มี

ความตองการพิเศษ โดยมีทางลาดสําหรับรถ wheelchair มีศูนยสรางสุขที่

รองรับการทํางานของคนที่มคีวามตองการพิเศษ 

 

 7.7. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมและจิตใจท่ีเอ้ือตอการ

เรียน การวิจัยและคุณภาพชวิีตสวนบคุคล 

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สวยงาม รมร่ืนดวยตนไม 

ผอนคลายกับชายทะเล และภูเขา ที่เงียบสงบ เหมาะสมกับการเรียน การวิจัย 

และสงผลตอจิตใจและสังคมความเปนอยูท่ีดี หลักสูตรเองมีชมรมสมาธิ เพ่ือฝก

สมาธิใหกับนักศึกษาไดมีสุขภาพจิตที่ดี มีพลังจิตท่ีสูงข้ึน 

 

 7.8. มีการกําหนดสมรรถนะของเจาหนาทีส่ายสนับสนนุที่ทาํหนาที่ใหบริการ

ที่เกี่ยวของกับส่ิงอํานวยความสะดวก เพ่ือใหแนใจวาเจาหนาที่สายสนับสนนุมี

ทกัษะที่สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หลักสูตรไมมีเจาหนาท่ีสายสนับสนุน แตมีเจาหนาที่ของวิทยาลัยใหบริการและมี

การกําหนดสมรรถนะของเจาหนาท่ี และมีการประเมิน เพ่ือปรับปรุงการบริการ

ใหดียิ่งข้ึน 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางองิ 

 7.9. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก 

(หองสมดุหองปฏิบัติการไอทีและบริการนักศึกษา)  

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมีการประเมินการใชงานหองสมุด หองปฏิบัติการไอที 

และงานบริการนักศึกษา ประจําทุกป 

 

เปาหมายของปนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ระดับ 1 

ผลการดําเนินงาน     บรรลเุปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย 

 

หมายเหตุ ระบุเปาหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  

ระดับ 1  คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน  

ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไมเพียงพออยาง 

   ชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

 

 

ระดับ 2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิมดําเนินการ เน่ืองจากมีขอมูล เอกสารและหลักฐานไมเพียงพอในการดําเนินการ จึงจําเปนตอง

มีการปรับปรุง แกไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 

มีเอกสารแตยังไมเชื่อมโยงตอการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบาง  

มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดาํเนินงานยังไมสมบูรณในบางผลลัพธ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสตูรตามเกณฑ 

มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสตูรดีกวาเกณฑ 

มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวา เกณฑสงผลใหเกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 

มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการท่ีดีและมีแนวโนมผลการ

ดําเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏบิัติช้ันนาํ 

มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวกใหเปนอยางชัดเจน ซ่ึง

ผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏิบติัชั้นนําได 
 

เกณฑคณุภาพที่ 8 ผลผลิตและผลลัพธ (Output and Outcomes) 
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8.1. The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement. 

8 . 2 .  Employability as well as self- employment, entrepreneurship, and advancement to 

further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 

8.3. Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and 

students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 

8 . 4 .  Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, 

which are established and monitored. 

8.5. Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, 

and benchmarked for improvement. 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางอิง 

 8.1. มีระบบการกํากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการจบการศึกษา 

อตัราการออกกลางคันและเวลาเฉล่ียในการจบการศึกษา เพ่ือใชในการปรับปรุง 

(P) จากปญหาการคงอยูและอัตราการจบการศึกษา ของนักศึกษาในปการศึกษา 
2562 ยังคงมีอยู หลกัสูตรจึงไดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุม
คร้ังที่ 2 และมีมติเสนอแนวทางเพิ่มเติมดังนี้ 

  1. กําหนดนักศึกษาเขารวมโครงการพบปะผูปกครอง กรณีที่นักศึกษาไดเกรดไมถึง 
2.00 และนักศึกษาที่มีแนวโนมการเรียนที่ไมดี 
  2. กําหนดอาจารยที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ใหกับนักศึกษาที่ไดเกรดไมถึง 2.00 
และใหคําปรึกษาดานตางๆ กับนักศึกษาที่มีปญหา และไมมีปญหา 
  3. กําหนดใหพี่ตวินองระหวางเรียน 
  4. มีการจัดหาทุนการศึกษาใหเปลา การกูยืมเพ่ือการศึกษา  

  5. การใหคําปรึกษาโดยการจัดต้ังกลุม facebook และ กลุมไลน เพ่ือเปนชอง
ทางการใหคําปรึกษาของนักศึกษาทั้งกลุมที่มีศิษยเกาที่จะมีรุนพ่ี และอาจารยคอยให
คําปรึกษา  
6. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมกับนักศึกษาทุกสปัดาหเพ่ือรับทราบปญหา 
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ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางอิง 

(D) หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนท่ีวางไวดงันี ้
      1. ใหอาจารยที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ใหกับนักศึกษาที่ไดเกรดไมถึง 2.00 
กอนการเปดภาคเรียนของแตละภาค และใหคําปรึกษาดานตางๆ กับนักศึกษาที่มี
ปญหา ตลอดปการศึกษา 
     2. ใหรุนพี่ติวนองในระหวางเรียนในวิชาตางๆ ท้ังกอนสอบ และระหวางภาค
การศึกษา 
     3. หลักสูตรมีการประชุมนักศึกษาประจําทุกเดือน เพ่ือพดูคุย เร่ืองตาง ๆ ทาํให
อาจารยและนักศึกษาใกลชดิกันมากยิ่งข้ึน 
(C) จากผลการดําเนินการพบวา มีอัตราการลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหวางศึกษาของ
นักศึกษา 4 ป คงที่ สวนนักศึกษาเทียบโอน มีอัตราการลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ลดลง
รอยละ 16.66  

ปการศึกษา
ท่ีรบัเขา 
(ต้ังแตป

การศึกษาท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
ชั้นป
ที่ 1 

ชั้นป
ที่ 2 

ชั้นป
ที่ 3 

ชั้นป
ที่ 4 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหวาง

ศึกษา 

สาํเร็จการศึกษา 

คน รอยละ คน รอยละ 
2555 35 21 16 16 19 54.30 16 45.70 
2556 36 31 20 17 19 44.40 16 44.44 
2557 19 13 13 12 7 36.84 7 36.84 
2558 13 7 7 7 6 46.15 3 42.85 
2559 15 12 12 9 7 46.66 5 33.33 
2560 18 17 17 17 1 5.55 14 77.77 

 
 (A) ทางหลักสูตรจึงไดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชมุคร้ังที่ 7 
ซึ่งมติที่ประชุมใหยังคงใชการดําเนินการเชนเดิมดังนี้ 

  1. กําหนดนักศึกษาเขารวมโครงการพบปะผูปกครอง กรณีที่นักศึกษาไดเกรดไมถึง 
2.00 
  2. กําหนดอาจารยที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ใหกบันักศึกษาท่ีไดเกรดไมถึง 2.00 
และใหคําปรึกษาดานตางๆ กับนักศึกษาที่มีปญหา 
  3. กําหนดใหพี่ตวินองระหวางเรียน  
  4. มีการจัดหาทุนการศึกษาใหเปลา การกูยืมเพ่ือการศึกษา  



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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  5. การใหคําปรึกษาโดยการจัดต้ังกลุม facebook หลายกลุม เพื่อเปนชองทางการ
ใหคําปรึกษาของนักศกึษาท้ังกลุมท่ีมีศษิยเกาท่ีจะมีรุนพ่ี และอาจารยคอยให
คําปรึกษา เปนตน 
  6. อาจารยพบปะพูดคุยกับนักศกึษาใหบอยมากขึ้นเพื่อความไวใจ และการแกปญหา
ตางๆ ไดทันทวงที 

7    กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกตองของ

จํานวนหนวยกิจที่นักศึกษาไดเรียนมาแลววาครบตามจํานวนหนวยกิจในแผนการ

เรียนหรือไม 

8 หากหนวยกิจไมครบตามแผนการเรียนใหอาจารยที่ปรึกษาและประธาน

หลักสูตรวางแผนการเรียนเพ่ือใหไดหนวยกิจครบตามแผนการเรียน 

9 กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแตละบุคคลวา

เขาเงื่อนไงการสําเร็จการศึกษาหรือไม 

10 หากเกรดเฉล่ียไมเขาเกณฑการสําเร็จการศึกษาใหอาจารยที่ปรึกษาวาง

แผนการเรียนเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาได 

กาํหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนวชิาโครงงานมีการรายงานความกาวหนาทกุเดือนตอ
อาจารยที่ปรึกษา และมีการกําหนดการรายงานความกาวหนาของโครงงานอยางนอย 
2 คร้ัง กับคณะกรรมการสอบโครงงาน 
          ผลที่ไดจากการปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 
        สถานะนักศึกษา วิกฤต รอพินิจ และพนสภาพ ลดลง และอัตรากาจบ
การศึกษาเพ่ิมขึ้นสงผลใหสถานะการคงอยูของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
          มีแนวปฏิบัติที่ดีอยางชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ  ดังน้ี 

  1. กําหนดนักศึกษาเขารวมโครงการพบปะผูปกครอง กรณีที่นักศึกษาไดเกรดไมถึง 
2.00 
  2. กําหนดอาจารยที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ใหกบันักศึกษาท่ีไดเกรดไมถึง 2.00 
และใหคําปรึกษาดานตางๆ กับนักศึกษาที่มีปญหา 
  3. กําหนดใหพี่ตวินองระหวางเรียน  
  4. มีการจัดหาทุนการศึกษาใหเปลา การกูยืมเพ่ือการศึกษา  
  5. การใหคําปรึกษาโดยการจัดต้ังกลุม facebook หลายกลุม เพื่อเปนชองทางการ
ใหคําปรึกษาของนักศกึษาท้ังกลุมท่ีมีศษิยเกาท่ีจะมีรุนพ่ี และอาจารยคอยให
คําปรึกษา เปนตน 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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  6. อาจารยพบปะพูดคุยกับนักศกึษาใหบอยมากขึ้นเพื่อความไวใจ และการแกปญหา
ตางๆ ไดทันทวงที 
   7    กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกตองของ
จํานวนหนวยกิจท่ีนักศึกษาไดเรียนมาแลววาครบตามจํานวนหนวยกิจในแผนการเรียน
หรือไม 

8 หากหนวยกิจไมครบตามแผนการเรียนใหอาจารยที่ปรึกษาและประธาน

หลักสูตรวางแผนการเรียนเพ่ือใหไดหนวยกิจครบตามแผนการเรียน 

9 กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแตละบุคคลวา

เขาเงื่อนไงการสําเร็จการศึกษาหรือไมหากเกรดเฉลี่ยไมเขาเกณฑการสําเร็จ

การศึกษาใหอาจารยที่ป รึกษาวางแผนการเรียนเพื่อใหสามารถสําเร็จ

การศึกษาได  

 8.2. มีระบบการกํากับติดตาม และเทียบเคยีงสมรรถนะ อตัราการไดงานทํา การ

เปนผูประกอบการและการศกึษาตอของผูเรียน เพื่อใชในการปรับปรุง 

หลักสูตรมีระบบกาํกับติตตาม อตัราการไดงานทํา การเปนผูประกอบการและ

การศึกษาตอของผูเรียน ผานทางวิทยาลัย ไปยังระบบภาวการณมีงานทําของบัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย ตามตารางดานลาง เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรตอไป 

 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน หลักฐาน/ตารางประกอบ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 17 http://mis.rmutsv.ac.th/ 

admin_mis/graduate.php 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจ
เร่ือง 
การมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา

14  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 
1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

14  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพ
อสิระ 

8  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 14  
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1 ป หลังสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

     ตรงสาขาที่เรียน 5  

     ไมตรงสาขาที่เรียน 9  
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่มีงาน
ทํา 
กอนเขาศึกษา 

2  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับ
บัณฑิต 
ศึกษา 

1  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 0  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร0  
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของ
ตนเอง 
ที่มีรายไดประจําอยูแลว 

0  

รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อสิระภายใน 
1 ป 

      100  

คะแนนรอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

57.14  

 

 8.3. มีระบบการกํากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะในการทํางานวิจัยของ

ผูเรียนที่สอดคลองตรงตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีดําเนินการโดย

เจาหนาท่ีวิชาการเพื่อปรับปรุง  

หลักสูตรมีระบบกาํกับติดตามการทําโครงงานของผูเรียน โดยหัวขอในการทําโครงงาน 

มีที่มาจาก  

1.นักศึกษาเสนอหัวขอโครงงานจากที่เจอปญหาดวยตนเอง 

2.หัวขอโครงงานที่นักศึกษา หรือ อาจารยไดมาจากการไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

พูดคุยกับสถานประกอบการ ถึงปญหาท่ีสถานประกอบการพบเจอ 

3. หัวขอโครงงานท่ีนักศึกษา หรือ อาจารยไดมาจากการไปบริการวิชาการใหกับชุมชน 

ไดพบปะพูดคุยถึงปญหาที่ชุมชนประสบอยู 
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ในการทําโครงงานนักศึกษาจะลงวิชาสัมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอรเพื่อเตรียมความ

พรอมในการเขียนบทความ เขียนเลมรายงาน และนําเสนอ จากนั้นลงวิชาเตรียม

โครงงานสหกิจ เพื่อเสนอโครงรางโครงงาน เสนอทฏษฎี และการออกแบบระบบ 

จากนั้นลงวิชาโครงงาน เพ่ือดําเนินการ ทดลอง และสรุปผล โดยมีอาจารยที่ปรึกษา

หลักและอาจารยที่ปรึกษารวม คอยใหคําปรึกษา คอยติดตามทุกสัปดาห มีการ

รายงานความกาวหนาทั้งวิชาเตรียมโครงงาน และวิชาโครงงาน 2 คร้ังแตภาค

การศึกษา เพื่อติดตาม 

 8.4. มีระบบกํากับติดตามขอมูลเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของหลักสูตรตาม

เปาหมายที่มีการจัดต้ังและกําหนดข้ึน  

หลักสูตรมีการกํากับติดตามความสําเร็จของหลักสูตร โดยการมีการทดสอบ สมรรถนะ

วิชาชีพกอนจะสําเร็จการศึกษา มีการสํารวจการมีงานทําของบัณฑิต สํารวจความพึง

พอใจของผู ใชงานบัณฑิตจากสถานประกอบการ เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 

 

 8.5. มีระบบการกํากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะระดับความพงึพอใจของผู

มีสวนไดสวนเสียตางๆ เพื่อใชในการปรับปรุง 

(P)  จากการที่คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาและสถานประกอบการมีคะแนนยัง
ไมสูงมากนัก จึงตองมีทบทวนกระบวนการดําเนินงานใหม และในปการศึกษา 2563 
นั้น ไมมีขอรองเรียนจากนักศึกษา ทางหลักสูตรจึงไดประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในคราวประชุมคร้ังท่ี 2 เพื่อวางแผนการดําเนินงานเก่ียวกบัแผนการประเมิน

ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาเพ่ิมเติมดังน้ี 
1. ประชุมนักศึกษาทั้งหมดเพื่อรับขอรองเรียนหรือเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

หลักสูตรเดือนละคร้ัง 
2. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก จัดกิจกรรม 5 ส และอาจารยแตละทานกํากับดูแล

ความพรอมของหองเรียน หองนอกเวลา หองน้ํา และอ่ืนๆ 
3. ดานจัดการบริการดานกายภาพ มอบอาจารยแตละทานดูแลเครื่องมือ อุปกรณ

สาํหรับการเรียนการสอนพรอมใชงาน  
 4. ดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต ฯลฯ กิจกรรม

แนะนําหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพวิเตอร 
 5.  ดานการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน ประกาศชองทางการรับขาว

สาผาน Social network และ Line กลุมเฉพาะ นักศึกษาแตละรุน 
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 6. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณทางดานวิชาการ/วิชาชีพแก
นักศึกษา เชน โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ และการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 
     7. กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาพูดคุยกับนักศึกษา และสงเสริมใหทํากิจกรรม
รวมกันเพิ่มข้ึน 

8. สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกนัระหวางนักศึกษาดวยกันและอาจารย 
9. ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพเพ่ือความมีมาตรฐานในความรูความสามารถของ

นักศึกษา 
(D) หลักสูตรไดดําเนินการตามแผนการประเมินความพึงพอใจและการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษาดังนี ้
     การประเมินความพึงพอใจ 
     1. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารยผานระบบของมหาวิทยาลัย เม่ือ
สิ้นภาคการศึกษา  
     2. รับขอรองเรียนจากกลองรับความคิดเห็น รับเร่ืองรองเรียนผาน google form 
และ เว็บไซตของวิทยาลัย โดยจะมีการเปดกลองรับความคิดเห็นทุกเดือนโดยฝาย
พัฒนานักศึกษา หากมีขอรองเรียนที่เก่ียวของกับหลักสูตร ฝายพัฒนานักศึกษาจะ
รายงานใหหลักสูตรทราบ สวนเว็บไซตจะดูแลโดยงานสารสนเทศของวิทยาลยั ซ่ึงงาน
สารสนเทศจะรายงานขอรองเรียนมายังหลกัสูตรทุกๆ เดอืน 
     3. เปดรับขอรองเรียนจากชองทางอ่ืนๆ คือ LINE, Facebook, E-mail และเบอร
โทรศัพท 
     4. ประเมินความพึงพอใจการใชงานบัณฑิตโดยสถานประกอบการโดยวิทยาลัยรัต
ภูมิ 
(C) จากผลการดําเนินงานตามแผนงานที่ไดวางไวพบวา คะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาเฉล่ีย 3.28 ซึ่งเมื่อเทียบกับปการศึกษา 2562 เพ่ิมขึ้นรอยละ 8 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย SD 

1.  มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.42 0.49 
2.  ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.28 0.69 
3.  ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.28 0.88 
4.  คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.28 0.69 
5.  วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.14 0.34 
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ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางอิง 

5. ความพึงพอใจตอหลักสูตรภาพรวม 3.24 0.69 

คาเฉล่ียรวม       3.28 0.66 
 
ตารางแสดงแนวโนมความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

รายการ ป
การศึกษา 
2560 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ป
การศึกษา 
2561 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ป
การศึกษา
2562 

(ป
ประเมิน) 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ป
การศึกษา
2563 

(ป
ประเมิน) 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการขอ
รองเรียนของ
นักศึกษา 

4.4 4.55 3.2 3.28 ลดลง
เน่ืองจาก
นักศึกษามี
ปญหาการ
ทําโครงงาน 

 
(A) จากการที่คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษามีคะแนนลดลงอยางมีนัยยะสําคัญ 
จึงตองมีทบทวนกระบวนการดําเนินงานใหม และในปการศึกษา 2564 นั้น และ
นักศึกษามีขอรองเ รียนเ ก่ียวกับการทําโครงงาน ทางหลักสูตรจึงไดประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมคร้ังที่ 7 เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน

เก่ียวกับแผนการประเมินความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
เพ่ิมเติมดังนี ้

1. ประชุมนักศึกษาทั้งหมดเพื่อรับขอรองเรียนหรือเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

2. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก จัดกิจกรรม 5 ส และอาจารยแตละทานกํากับดูแล
ความพรอมของหองเรียน หองนอกเวลา หองน้ํา และอ่ืนๆ 

3. ดานจัดการบริการดานกายภาพ มอบอาจารยแตละทานดูแลเครื่องมือ อุปกรณ
สาํหรับการเรียนการสอนพรอมใชงาน  

 4. ดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต ฯลฯ  
 5. ดานการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ประกาศชองทางการรับขาว

สาผาน Social network และ Line กลุมเฉพาะ นักศึกษาแตละรุน 
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ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางอิง 

     6. ดานจัดกิจกรรมพัฒนาความรูและประสบการณทางดานวิชาการ/วิชาชีพแก
นักศึกษา เชน โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
และการเสริมทักษะดานการปฏิบัติ 
      7. กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาพดูคุยกับนักศึกษา และสงเสริมใหทํากิจกรรม
รวมกันเพิ่มข้ึน และพดูคุยเร่ืองปญหาในการทําโครงงาน 
      8. สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันระหวางนักศึกษาดวยกนัและอาจารย 

 

ตารางท่ี 2.9 อัตราการจบการศึกษาและอัตราการออกกลางคัน (หาปยอนหลัง)  (กรณีหลักสูตร 4 ป) 

ป

การศึกษา 

จํานวน

นกัศึกษา

แรกเขา 

รอยละของผูเรียนที่จบภายใน รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน 

3 ป 4 ป >4 ป ชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 3 
ชั้นปที่ 4 

ขึ้นไป 

2556 36  16 3 3 11 3  

2557 19  7 8 3 0 1  

2558 13  3 6 6 0 0  

2559 15  5 4 3 0 3  

2560 18  14 3 1 0 0  

 

ตารางท่ี 2.10 ประเภทและจํานวนสิ่งพิมพงานวิจัย 

ป (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพ 

Proceeding 

ระดับชาติ 

Proceeding 

ระดบั

นานาชาติ/ 

อนุสิทธิบัตร 

TCI  

กลุม 2 

TCI  

กลุม 1 

วารสาร

ระดับ

นานาชาติ/

สิทธิบัตร/

ตํารา 

รวม 

จํานวน

ผลงาน

ตีพิมพ

ตอ

บุคลากร 

2563 1   1  2 0.4 

2562 3 1    4 0.8 

2561 6 2    8 1.6 

2560 8 1    9 1.8 

2559 6     6 1.2 
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หมายเหตุ อางอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-1 ถึง 2.1-5 

 

ตารางท่ี 2.11 ประเภทและจํานวนสิ่งพิมพผลงงานสรางสรรค 

ป (ปฏิทิน) 

ประเภทผลงานตีพิมพ 

งานสรางสรรค

ที่มีการเผยแพร

สูสาธารณะใน

ลักษณะใด

ลักษณะหน่ึง

หรอืผานส่ือ

อิเล็กทรอนิกส 

online 

งานสรางสรรค

ที่ไดรับการ

เผยแพรใน

ระดบัสถาบัน 

งาน

สรางสรรคที่

ไดรบัการ

เผยแพรใน

ระดับชาติ 

งาน

สรางสรรคที่

ไดรับการ

เผยแพรใน

ระดับความ

รวมมือ

ระหวาง

ประเทศ 

งาน

สรางสรรคที่

ไดรบัการ

เผยแพรใน

ระดับ

ภูมิภาค

อาเซียน/

นานาชาต ิ

รวม 

จํานวน

ผลงาน

ตีพิมพ

ตอ

บุคลากร 

        

        

        

        

        

หมายเหตุ อางอิงตารางในภาคผนวกที่ 2.1-6 

เปาหมายของปนี้  : ระดับ 2  ผลการประเมินตนเองคร้ังนี้  : ระดับ 1 

ผลการดําเนินงาน     บรรลเุปาหมาย           ไมบรรลุเปาหมาย 

 

หมายเหตุ ระบุเปาหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ ดังน้ี  

ระดับ 1  คุณภาพไมเพียงพออยางชัดเจน  

ไมปรากฏผลการดําเนินการ ไมมีเอกสาร ไมมีแผน หรือไมมีหลักฐานที่สนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพไมเพียงพออยาง 

   ชัดเจน จําเปนตองปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาอยางเรงดวน 

ระดับ 2 คุณภาพไมเพียงพอ จําเปนตองมีการปรับปรุง 

มีการวางแผนแตยังไมไดเร่ิมดําเนินการ เน่ืองจากมีขอมูล เอกสารและหลักฐานไมเพียงพอในการดําเนินการ จึงจําเปนตอง

มีการปรับปรุง แกไขหรือพัฒนา 

ระดับ 3 คุณภาพไมเพียงพอ แตการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาเพียงเล็กนอยสามารถทําใหมีคุณภาพเพียงพอได 

มีเอกสารแตยังไมเชื่อมโยงตอการปฏิบัติ หรือมีการดําเนินการตามเกณฑประกันคุณภาพ พบแนวทางการพัฒนาบาง  

มีหลักฐาน เอกสารบาง แตขาดความชัดเจน ผลการดาํเนินงานยังไมสมบูรณในบางผลลัพธ 

ระดับ 4 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสตูรตามเกณฑ 
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มีเอกสารและหลักฐานการดําเนินการตามเกณฑ ผลลัพธเกิดขึ้นตามที่คาดหวัง 

ระดับ 5 มีคุณภาพของการดําเนินการของหลักสตูรดีกวาเกณฑ 

มีเอกสารและหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึงการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดีกวา เกณฑสงผลใหเกิดผลดีในการพัฒนาระบบ 

ระดับ 6 เปนตัวอยางของแนวปฏิบัติที่ดี 

มีเอกสาร หลักฐานสนับสนุนที่ดีตามเกณฑอยางมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธการดําเนินการท่ีดีและมีแนวโนมผลการ

ดําเนินการในเชิงบวก 

ระดับ 7 ระดับดีเย่ียม เปนแนวปฏิบัติในระดับโลกหรือแนวปฏบิัติช้ันนาํ 

มีการดําเนินการตามเกณฑอยางมีนวัตกรรม มีผลลัพธท่ีโดดเดนในระดับโลก มีแนวโนมเชิงบวกใหเปนอยางชัดเจน ซ่ึง

ผลงานการดําเนินงานสามารถนําไปเปนแนวปฏิบติัชั้นนําได 

 

 
 

สวนที่ 3 : สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA  (เปาหมายและผลการประเมินตนเองตาม Rating Scale 7 ระดับ) 

เกณฑ รายละเอียด เปาหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the expected learning 

outcomes are appropriately formulated in 
accordance with an established learning taxonomy, 
are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders. 

2 2  

1.2 The programme to show that the expected learning 
outcomes for all courses are appropriately 
formulated and are aligned to the expected learning 
outcomes of the programme. 

2 1  

1.3 The programme to show that the expected learning 
outcomes consist of both generic outcomes (related 
to written and oral communication, problemsolving, 
information technology, teambuilding skills, etc) and 
subject specific outcomes (related to knowledge 
and skills of the study discipline). 

2 4  

1.4 The programme to show that the requirements of 
the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are 
reflected in the expected learning outcomes. 

2 3  
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เกณฑ รายละเอียด เปาหมาย 
คะแนนประเมนิ

ตนเอง 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

1.5 The programme to show that the expected learning 
outcomes are achieved by the students by the time 
they graduate. 

2 3  

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 2  
2. โครงสรางโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 
2.1 The specifications of the programme and all its 

courses are shown to be comprehensive, up-to-
date, and made available and communicated to all 
stakeholders. 

2 4  

2.2 The design of the curriculum is shown to be 
constructively aligned with achieving the expected 
learning outcomes. 

2 1  

2.3 The design of the curriculum is shown to include 
feedback from stakeholders, especially external 
stakeholders. 

2 3  

2.4 The contribution made by each course in achieving 
the expected learning outcomes is shown to be 
clear. 

2 2  

2.5 The curriculum to show that all its courses are 
logically structured, properly sequenced 
(progression from basic to intermediate to 
specialised courses), and are integrated. 

2 4  

2.6 The curriculum to have option(s) for students to 
pursue major and/or minor specialisations. 

2 3  

2.7 The programme to show that its curriculum is 
reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and 
relevant to industry. 

2 4  

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 3  
3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3.1 The educational philosophy is shown to be 

articulated and communicated to all stakeholders. It 
is also shown to be reflected in the teaching and 
learning activities. 

2 4  

3.2 The teaching and learning activities are shown to 
allow students to participate responsibly in the 
learning process. 

2 3  
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3.3 The teaching and learning activities are shown to 
involve active learning by the students. 

2 3  

3.4 The teaching and learning activities are shown to 
promote learning, learning how to learn, and 
instilling in students a commitment for life-long 
learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to 
experiment with new ideas and practices). 

2 3  

3.5 The teaching and learning activities are shown to 
inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial mindset. 

2 3  

3.6 The teaching and learning processes are shown to 
be continuously improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and are aligned to the 
expected learning outcomes. 

2 3  

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 3  
4. การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 
4.1 A variety of assessment methods are shown to be 

used and are shown to be constructively aligned to 
achieving the expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. 

2 4  

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are 
shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

2 3  

4.3 The assessment standards and procedures for 
student progression and degree completion, are 
shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

2 3  

4.4 The assessments methods are shown to include 
rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, 
and these are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 
 

2 3  

4.5 The assessment methods are shown to measure the 
achievement of the expected learning outcomes of 
the programme and its courses. 

2 1  
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4.6 Feedback of student assessment is shown to be 
provided in a timely manner. 

2 3  

4.7 The student assessment and its processes are 
shown to be continuously reviewed and improved 
to ensure their relevance to the needs of industry 
and alignment to the expected learning outcomes. 

2 3  

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 3  
5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
5.1 The programme to show that academic staff 

planning (including succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement plans) is 
carried out to ensure that the quality and quantity 
of the academic staff fulfil the needs for education, 
research, and service. 

2 3  

5.2 The programme to show that staff workload is 
measured and monitored to improve the quality of 
education, research, and service. 

2 2  

5.3 The programme to show that the competences of 
the academic staff are determined, evaluated, and 
communicated. 

2 3  

5.4 The programme to show that the duties allocated 
to the academic staff are appropriate to 
qualifications, experience, and aptitude. 

2 3  

5.5 The programme to show that promotion of the 
academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 
 
 

2 4  

5.6 The programme to show that the rights and 
privileges, benefits, roles and relationships, and 
accountability of the academic staff, taking into 
account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 

2 4  

5.7 The programme to show that the training and 
developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate 

2 2  
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training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 

5.8 The programme to show that performance 
management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching and 
research quality. 

2 4  

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 3  
6. การบริการและการชวยเหลือผูเรียน (Student Support Services) 
6.1 The student intake policy, admission criteria, and 

admission procedures to the programme are shown 
to be clearly defined, communicated, published, 
and up-to-date. 

2 4  

6.2 Both short-term and long-term planning of 
academic and non-academic support services are 
shown to be carried out to ensure sufficiency and 
quality of support services for teaching, research, 
and community service. 

2 3  

6.3 An adequate system is shown to exist for student 
progress, academic performance, and workload 
monitoring. Student progress, academic 
performance, and workload are shown to be 
systematically recorded and monitored. Feedback 
to students and corrective actions are made where 
necessary. 

2 4  

6.4 Co-curricular activities, student competition, and 
other student support services are shown to be 
available to improve learning experience and 
employability. 

2 3  

6.5 The competences of the support staff rendering 
student services are shown to be identified for 
recruitment and deployment. These competences 
are shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders needs. Roles 
and relationships are shown to be well-defined to 
ensure smooth delivery of the services. 

2 4  

6.6 Student support services are shown to be subjected 
to evaluation, benchmarking, and enhancement. 

2 4  
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ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
7. คุณภาพบคุลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, 

including equipment, material, and information 
technology, are shown to be sufficient. 

2 4  

7.2 The laboratories and equipment are shown to be 
up-to-date, readily available, and effectively 
deployed. 

2 4  

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping 
with progress in information and communication 
technology. 

2 4  

7.4 The information technology systems are shown to 
be set up to meet the needs of staff and students. 

2 4  

7.5 The university is shown to provide a highly 
accessible computer and network infrastructure that 
enables the campus community to fully exploit 
information technology for teaching, research, 
service, and administration. 

2 4  

7.6 The environmental, health, and safety standards 
and access for people with special needs are shown 
to be defined and implemented. 

2 4  

7.7 The university is shown to provide a physical, social, 
and psychological environment that is conducive for 
education, research, and personal wellbeing. 

2 4  

7.8 The competences of the support staff rendering 
services related to facilities are shown to be 
identified and evaluated to ensure that their skills 
remain relevant to stakeholder needs. 

2 4  

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, 
and student services) are shown to be subjected to 
evaluation and enhancement. 

2 4  

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)    
8. ผลผลิตและผลลัพธ (Output and Outcomes) 
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to 

graduate are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. 

2 4  
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8.2 Employability as well as self- employment, 
entrepreneurship, and advancement to further 
studies, are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 4  

8.3 Research and creative work output and activities 
carried out by the academic staff and students, are 
shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 4  

8.4 Data are provided to show directly the achievement 
of the programme outcomes, which are established 
and monitored. 
 

2 4  

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are 
shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

2 4  

ระดบัคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion) 2 4  
ระดับคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 106 67  

 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และแผนพัฒนา 
เกณฑ รายละเอียด 
1. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in 

accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the 
university, and are known to all stakeholders. 
จุดเดน 

- เร่ิมมีการออกแบบ PLOs สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรใหมพ.ศ. 2565 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมสําหรับหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2565 โดยใชหลักการของ OBE ในการ

ออกแบบ 

แผนพัฒนา 
- ขณะนีhหลักสูตรปรับปรุงกําลังอยูในชวงของการเสนอปรับปรุงหลักสูตร(เสนอกล่ันกรอง CUR02) 

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately 
formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme. 
จุดเดน 
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จุดที่ควรพัฒนา  

- ออกแบบรายวชิาเพ่ือใหสอดรับกับผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

แผนพัฒนา 
- ออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมโดยใชหลักการของ OBE ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes 
(related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding 
skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline). 
จุดเดน – ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรประกอบดวย ผลการเรียนรูทั่วไปและผลการเรียนรูเฉพาะทาง 
 
จุดที่ควรพัฒนา  - 
 

 แผนพัฒนา   -  
 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external 
stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. 
จุดเดน -  มีการนําความตองการของผูมีสวนไดเสียภายนอกมาใชในการออกแบบ PLOs 
 
จุดที่ควรพัฒนา – ขาดกระบวนการในการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสียภายนอกท่ีเปนระบบ 
 
แผนพัฒนา – กําหนดแผนและกระบวนการในการวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางเปนระบบ 
 
 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the 
time they graduate. 
 
จุดเดน -  มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา ประกอบดวยการสอบสมรรถนะทางดาน
ภาษาอังกฤษ การสอบมาตรฐานทางดานสารสนเทศ IC3 และการสอบสมรรถนะวิชาชพี  
 
จุดที่ควรพัฒนา – การประเมินการเรียนรูของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาอาจจะไมครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู
ทั้งหมดของหลักสูตร 
 
แผนพัฒนา – ทบทวนวายังตองมีการประเมินผลลัพธการเรียนรูในดานใดอีกบาง 
 

2. โครงสรางโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content) 
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-

date, and made available and communicated to all stakeholders. 
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จุดเดน – หลักสูตรมีความทันสมัย และมีการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียดวยขอมูลท่ีตรงกัน 
 
 
จุดที่ควรพฒันา - 
 
แผนพัฒนา  - 
 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected 
learning outcomes. 
จุดเดน  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา – ทาํการออกแบบหลักสูตรที่สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรโดยใชหลักการของ 
OBE 
 
แผนพัฒนา – นําหลักการของ OBE มาใชในการออกแบบหลักสูตร 
 
 
 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external 
stakeholders. 
จุดเดน – มีการนําความตองการของผูมีสวนไดเสียภายนอกมาใชในการออกแบบหลักสูตรโดยมีสวนรวมในการกําหนด
รายวิชา และเน้ือหาของรายวิชา 
 
จุดที่ควรพัฒนา – ขาดขอมูลหรือกระบวนการที่สามารถบอกไดวาขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสีย แตละกลุมถูกนํามาใช
ในการออกแบบหรือปรับปรุงหลกัสูตรสวนใด 
 
แผนพัฒนา – สรางกระบวนการในการวิเคราะหขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสีย และบันทึกขอมูลวาขอเสนอแนะ
ดังกลาวถูกนํามาใชในสวนใดบาง ในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be 
clear. 
จุดเดน – มีการสรางตางราง Mapping ของรายวิชากับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังตาม TQF ทั้ง 5 ดาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา – กําหนดผลลัพธการเรียนรูและสรางตารางรายวิชาที่ชวยผลักดันลพัธการเรียนรูน้ัน ๆ 
 
แผนพัฒนา – นําไปใชในออกแบบหลักสูตรใหม 
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2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced ( progression 
from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 
จุดเดน – มีการจดัลําดับรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง และรายวิชาที่มีการบูรณาการความรู 
 
จุดที่ควรพัฒนา - 
 
แผนพัฒนา  - 
 

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations. 
จุดเดน - มีรายวิชามีเลือกใหผูเรียนใหเลือกเรียน ความความสนใจ เพ่ือสรางความเชียวชาญแกผูเรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา – ยังไมมีการจัดโมดูลรายวิชาใหผูเรียนไดเลือกเรียนโดยเฉพาะ 
 
แผนพัฒนา - 
 

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established 
procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
จุดเดน – มีการปรับปรุงหลักสูตรในภายกรอบระยะเวลา 5 ป 

- มีการนําผลการประเมินของนักศึกษา ขอเสนอแนะจากสถานประกอบการ และความรูที่ไดจากการพัฒนา

ตนเองของอาจารยมาปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาอยางสม่ําเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา - 
 
แผนพัฒนา - 
 

3. แนวทางการจัดเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is 

also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
จุดเดน – มีความเขาใจโดยท่ัวกันเกี่ยวกับปรัญชาการศึกษาของมหาวิทยาลัยวาเปนการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 

- มีการนําปรัญชาการศึกษามาใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน และผูมสีวนไดเสยี

รับทราบและเปนที่ยอมรับ 

จุดที่ควรพัฒนา - 
 
แผนพัฒนา - 
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3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the 
learning process. 
จุดเดน – นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและการตัดสินใจในชั้นเรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนา – การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและการตัดสินใจในชั้นเรียนยังไมไดมีการประกาศและ
แจงใหทราบโดยทั่วกัน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวอาจจะไมครอบคลุมทุกรายวิชา 
 
แผนพัฒนา – กําหนดวิธีการท่ีชัดเจนและมีการแจงใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. 
จุดเดน - มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active หรือนักศึกษาไดลงมือทาํ 
 
จุดที่ควรพัฒนา – ยังไมมีการประกาศรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน อาจารยผูสอนตางคนตางทํา ซ่ึงอาจจะไมครอบคลุม
ทุกรายวิชา 
 
แผนพัฒนา – กําหนดวิธีการท่ีชัดเจนและมีการแจงใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and 
instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, 
information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). 
จุดเดน – มีการกําหนดทักษะการเรียนรูตลอดชวีิต 

- มีการจดัการเรียนการสอนที่สงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

จุดที่ควรพัฒนา – ขาดกระบวนการในการประเมิลผลการเรียนรูตลอดชีวิตที่ชัดเชน 
- ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตยังไมครอบคลุมทุกดาน 

แผนพัฒนา – กําหนดทักษะการเรียนรูตลอดชวีิตที่ครอบคลุมทุกดาน 
- กําหนดกระบวนการในการประเมินผลการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial mindset. 
จุดเดน  - การกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหนักศึกษา มีทักษะความคิดใหมๆ มีความคิดสรางสรรค การคิดคน 
นวัตกรรมและการเปนผูประกอบการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา – ขาดการประเมินผลความสําเร็จ และแนวทางปรับปรุง 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
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แผนพัฒนา – กําหนดแนวทางในการประเมินผลความสําเร็จและแนวทางปรับปรุง 
 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance 
to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 
จุดเดน - หลกัสูตรมีการตรวจสอบ ทบทวน และการปรับปรุงการดําเนินงานในสวนของการจัดการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ 
 
จุดที่ควรพัฒนา – ขาดกระบวนการดําเนินการท่ีเปนระบบชัดเจน 
 
แผนพัฒนา – สรางกระบวนการที่เปนระบบ ชัดเจน และมีการแจงใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

4. การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 
4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned 

to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives. 
จุดเดน 

หลักสูตรกําหนดวิธีประเมินผลที่มีความหลากหลาย ไดแก 1. การประเมินแรกเขา 2. การประเมินระหวางเรียน 

และ 3. การ ประเมินสําเร็จการศึกษา สอดคลองกับลักษณะและวัตุประสงคของรายวิชา เชน รายวิชาพื้นฐาน รายวิชา

ปฏิบัติ รายวิชาบรูณาการ รายวิชาเสริมสรางประสบการณ เปนตน 

จุดที่ควรพัฒนา - 
 
แผนพัฒนา - 
 
 
 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 
จุดเดน -- มีรูปแบบและวิธีการวัดผลและการประเมินผลอยาง ชัดเจน ซ่ึงมีการกาํหนดไวใน มคอ.3 

- มีการส่ือสารใหกับนักศึกษาทราบวธิีการวัดและ ประเมินผล อยางสม่ําเสมอ  

 
จุดที่ควรพัฒนา –ยังไมมีกระบวนการอุธรณผลการประเมินที่มีคนกลางอยางชัดเจน   

แผนพัฒนา – สรางกระบวนการอุธรณผลการประเมินอยางชัดเจน มีการประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน และมีการ
ประเมินผลการอุธรณ 
 
 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are 
shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ปการศึกษา ๒๕๖๓                  -95-  

 

เกณฑ รายละเอียด 
จุดเดน - มีการกําหนดมาตรฐาน ข้ันตอน กระบวนการประเมินผลผูเรียนที่ชัดเจน  มีการส่ือสารใหกับนักศึกษาลวงหนา  

- การประเมินผลใชกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน  

จุดที่ควรพัฒนา – ขาดการกํากบัติดตามใหอาจารยผูสอนดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการประเมินอยางสมํ่าเสมอ 
 
แผนพัฒนา – สรางกระบวนการในการกํากับติดตามอาจารยผูสอน 
 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, 
and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 
จุดเดน 
- มีการประเมินผลโดยใชอิงเกณฑเปนหลัก และประกาศใชหรือสื่อสารไปยังผูสอนให รับทราบโดยทั่วกัน ผาน มคอ.3 

- การประเมินใชวิธีการ อยางนอยดวยวิธีการรูบิค (rubrics) และ marking schemes (รูปแบบการเฉลย ใหคะแนนแต

ละสวน ในกรณีประเมินผลแบบอัตนัย)  

- มีการกําหนดระยะการประเมินท่ีชัดเจน 

- การประเมินมีความเที่ยงตรง ถูกตอง นาเชื่อถือได และมีความเปนธรรม  

จุดที่ควรพัฒนา – ยังไมมีการกํากับติดตามที่ชัดเจน แตอาจารยผูสอนสวนใหญจะถือปฏิบัติเปนปกติ 
 
แผนพัฒนา  -  ทําการกํากับติดตามใหอาจารยผูสอนดําเนินการตามแนวปฏิบัติในการประเมินอยางสมํ่าเสมอ 
- มีการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรการ และประเมินความพงึพอใจเพ่ือใชในการพัฒนาปรับปรุง 
 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning 
outcomes of the programme and its courses. 
จุดเดน 
 
จุดที่ควรพัฒนา เปนหลักสูตรเกา ยังไมไดมกีารจัดทํา ELOs ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ELOs ระดบัรายวิชา (CLOs) 

ซ่ึงในปจจุบันยังไมมีการวัดประสิทธผิลของ PLOs แตละตัวอยางชัดเจน 

แผนพัฒนา – จัดทําแผนการวัดประสิทธิผลของ PLOs ในแตละตัว 

หลักสูตรกําหนดวิธีการประเมินผลเพื่อวัด ประสิทธิผลของ ELOs ระดับหลักสูตร (PLOs) แตละตัว และความสอดคลอง

กันของ CLOs และ PLOs 

- นําผลที่ไดไป ทบทวน/พัฒนาปรับปรุง การ ดาเนินการของหลักสูตร 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
จุดเดน 
- มีการใหขอมูลยอนกลับไปยังนักศึกษาหรือผูเรียน เก่ียวกับการประเมิน เพ่ือใหผูนักศึกษาสามารถนําไป ปรับปรุงได

ทันเวลา  

จุดที่ควรพัฒนา – การใหขอมูลปอนกลับยังข้ึนอยูกับอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา ซ่ึงยังไมมีการประกาศกฏเกณฑใน
การแจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบที่ชัดเจน 
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แผนพัฒนา – จดัทําแผนและวิธีการแจงผลการประเมินที่ชัดเจน เพ่ือใหอาจารยผูสอนทุกทานปฏบิัติในรูปแบบที่
เหมือนกัน แลวแจงวิธีการใหอาจารยผูสอนทุกคนทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 

4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to 
ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes. 
จุดเดน - มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับภาคอุตสาหกรรม 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ยังไมมีกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงอยางชัดเจน 

 
แผนพัฒนา สรางกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงอยางชัดเจน 

 
 
 
 

5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-

deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and 
quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีการวางแผนอัตรากําลังของอาจารย ตามความจําเปนของหลักสูตร โดยการจัดวางอัตรากําลัง ทั้งแบบแผน

ระยะสั้น และระยะยาว  

จุดที่ควรพัฒนา – ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of 
education, research, and service. 
จุดเดน  - อัตราสวนอาจารย/นักศึกษา อยูที่ 1/10 
 
จุดที่ควรพัฒนา – ยังไมมีการคํานวณคา FTE ของอาจารยและคาปริมาณงานของนักศึกษา 
 
แผนพัฒนา – ทําการคํานวณคา FTE ของอาจารยและคาปริมาณงานของนักศึกษา พรอมทั้งนําคาที่ไดไปใชปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 
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5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, 
and communicated. 
จุดเดน 
หลักสูตรมีการกําหนดสมรรถนะของอาจารย วิธีการประเมิน สมรรถนะของอาจารย และมีการส่ือสารไปยังบคุลากร 

ตามโครงสรางของการบริหารบุคคลของหนวยงาน และมีการนําผลการประเมินสมรรถนะไปใชประโยชนใน หนวยงาน 

หรือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการ เชน การจัดทาํแผนพัฒนาบุคลากร เปนตน  

 
จุดที่ควรพัฒนา  - กระบวนการทําแผนพัฒนาอาจารยยังไมมีแผนที่ชัดเจน 
 
แผนพัฒนา  - ควรมีกระบวนการในการทําแผนพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน 
 
 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to 
qualifications, experience, and aptitude. 
จุดเดน 
หลักสูตรมีการกําหนดตําแหนงหนาที่ และมอบหมายงานให อาจารยอยางเหมาะสม กับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 

และความเช่ียวชาญ 

จุดที่ควรพัฒนา ยังขาดวิธีในการประเมินผลและปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
 
แผนพัฒนา กําหนดเกณฑและวิธีในการประเมนิผลและการปรับปรุง 
 
 
 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, and service. 
จุดเดน 
- มีการวัดประเมินผล เพ่ือการเล่ือนตําแหนงของ อาจารย เพ่ือความกาวหนา ตามวิทยาลัยกาํหนด 

- ดําเนินการภายใตคุณธรรม และความโปรงใส  

 
จุดที่ควรพัฒนา  
 
แผนพัฒนา 
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5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and 

accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic 
freedom, are well defined and understood. 
จุดเดน 
- มีการกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบแก อาจารยที่ชัดเจน 

- มีการกําหนดสิทธิประโยชนของอาจารยท่ีพึงได และ มีการประกาศหรือส่ือสารไปยังอาจารยไดทราบ เชน บานพัก

อาศัย สิทธิการเบิกคาเลาเรียน สิทธกิาร เบิกจายคารักษาพยาบาล ฯลฯ 

  
 
จุดที่ควรพัฒนา  
แผนพัฒนา  
 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented 
to fulfil the identified needs. 
จุดเดน -อาจารยทุกคนมีการพัฒนาตนเองตามความเช่ียวชาญของตนเอง 
 
จุดที่ควรพัฒนา – ไมมีแผนการพัฒนาตนเองในภาพรวมที่ชัดเจน อาจารยตางคนตางไปพัฒนาตามความสนใจของ
ตนเอง – หนวยงานไมมีเงินสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง 
 
แผนพัฒนา  - ทําการสํารวจความตองการพัฒนาที่เปนระบบเพ่ือดูความตองการที่แทจริง 
 
 
 

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is 
implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
จุดเดน 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (การปฏิบัติราชการ) การใหความดคีวามชอบ (การเล่ือนเงินเดือน) โดยตอง ประเมิน

จากการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ของอาจารย  

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 
 
 

6. การบริการและการชวยเหลือผูเรียน(Student Support Services) 
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เกณฑ รายละเอียด 
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown 

to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
จุดเดน 
- มีการกําหนดนโยบาย เกณฑและขั้นตอนการรับนักศึกษาที่มีความชัดเจน เปนลายลักษณอักษร และมีการส่ือสารไปยัง
กลุมเปาหมายหรือ SHs โดยขอมูลชุดเดียวกัน (up-to-date) 
- มีการแสดงขอมูลการับ และผลการรับนักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
-ชองทางการส่ือสารไปยังเปาหมายยังไมหลากหลาย 

 แผนพัฒนา 
-ควรเพ่ิมชองทางส่ือสารไปนังกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown 
to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and 
community service. 
จุดเดน 
-มีการใหบริการนักศึกษาในดานตางๆ เชน การใหคําปรึกษาทางการเรียน การใหคําปรึกษาอื่นๆ การใหบริการตางๆ 
เชน การใหทุนการศึกษา การกูยืมเงิน การลงทะเบียนเรียน การเขารวมกิจกรรมตางๆ การบริการหองสมุด การบริการ
ระบบสารสนเทศ การบริการหองปฏบิัติการนอกเวลาเรียน ส่ือสารเรียนรู 
ดวยตนเอง หองพัก/หอพัก 
จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมีแผนพัฒนาในระยะสั้นและยาว 
แผนพัฒนา 
ควรจัดทําแผนในระยะส้ันและยาว 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload 
monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically 
recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary. 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีการกําหนดแนวทางการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยางเปนระบบ โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน การการติดตามผลการเรียนเปนระยะๆ ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนตํ่าอาจมีระบบดูแลเปนพิเศษ รวมกับ
ผูปกครอง หรืออ่ืนๆ  
- มีการรายงานผลเก่ียวกับผลการเรียนของนักศึกษาในที่ประชุมของหลักสูตร โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีผล 
การเรียนไมปกติ 
- ประเมินประสทิธิภาพ และความพึงพอใจ เพื่อนํามาทบทวนปรับปรุงการทํางานของหลกัสูตร 
- มีการกํากับติดตามใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแนวทางที่ไดกําหนดไว 
จุดที่ควรพัฒนา 
ยังคงมีนักศึกษาที่ผลการเรียนตํ่า หรือสถานะไมปกติ 
แผนพัฒนา 
เพ่ิมการติดตามและวางแผนในมิติอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be 
available to improve learning experience and employability. 
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เกณฑ รายละเอียด 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การฝกอบรม การเขารวมการแขงขัน การประกวดตางๆ การศึกษาดูงาน  
จุดที่ควรพัฒนา 
ขาดการกํากับติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจ เพ่ือปรังปรุงพัฒนาตอไป 
แผนพัฒนา 
ควรมีการกํากับติดตามประเมินประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจ 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for 
recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their 
continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined 
to ensure smooth delivery of the services. 
จุดเดน 
- วทิยาลัย กําหนดสมรรถนะ หรือคุณสมบัติของบคุลากรสายสนับสนุนที่มคีวามชัดเจน (ที่เก่ียวของกับ 
การบริการนักศึกษา เชน เจาหนาที่หองสมุด หองเรียน/ปฏบิัติการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน 
ทะเบียนและวัดผล งานทุนการศึกษา งานบริการพยาบาล งานใหคําปรึกษา 
- กําหนดคุณสมบัติและกระบวนการรับและดําเนินการ 
ตามที่ไดวางไว 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่วางไว 
- มีการประเมินประสิทธิภาพ และความพึงพอใจเพื่อนํามาปรับปรุงหรือวางแผนการดําเนินงานของหลักสูตร เชน การ
จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ การจัดซอมบํารุงตางๆ การฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดที่ควรพัฒนา 
ยังไมมีเจาหนาที่หองเรียนหรือปฏิบัติการ 
แผนพัฒนา 
ควรเพิ่มเจาหนาท่ีหองเรียนหรือปฏิบัติการ 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement. 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีการกระบวนการทบทวน ประเมินผล และการปรับปรุงการดําเนินงานในสวนของการการบริการนักศึกษา 
- การดําเนินการตองเปนระบบ 
จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมีคูเทียบที่มีลักษณะใกลเคียงกัน และมีผลการดําเนินงานที่ดีกวา และดําเนินการตามกระบวนการ benchmarking 
แผนพัฒนา 
ควรมีคูเทียบตามกระบวนการ benchmarking 

7. คุณภาพบคุลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information 

technology, are shown to be sufficient. 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีทรัพยากรทางกายภาพ เคร่ืองมือ วัสุดอุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับส่ิงอํานวยความสะดวก
ที่ใชในการในการเรียนการสอน เชน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏบิัตกิาร วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน 
ระบบสารสนเทศ อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรที่มีความเพียงพอตอการใชงาน 
- มีการประเมินผลประสิทธิภาพการใชงาน ความพรอมใชงาน และประเมินความพึงพอใจ 
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เกณฑ รายละเอียด 
จุดที่ควรพัฒนา 
อินเทอรเน็ตความเร็วยังไมสูงมากนัก 
แผนพัฒนา 
เพ่ิมความเร็วของอินเทอรเน็ต 

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively 
deployed. 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีหองปฏิบัติการ เคร่ืองมือและอุปกรณ ที่สามารถพรอมใชงานอยูตลอดเวลา มีการใช 
งานอยางสมํ่าเสมอ มรีะบบบํารุงรักษา และซอมแซมเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางเพียงพอ 
- มีการประเมินผลการใชงาน ความพรอมใชงาน และประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
- นําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
วางแผนการขอหองปฏิบติัการใหมๆ เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตร 
แผนพัฒนา 
ขอหองปฏิบัติการใหมๆ เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตร 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication 
technology. 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีหองสมุดดิจิทัล ที่นักศึกษาสามารถใชงานได มีส่ืออิเล็กทรอนิกส ที่สะดวกตอ 
การคาหา เขาไปเรียนรู และมีการสถิติการเขาไปใชงานของนักศึกษา 
- มีการประเมินผลการใชงาน ความพรอมใชงาน และประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ยังขาดการนําผลประมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร เชน การจัดซ้ือส่ืออเิล็กทรอนิกสของหลักสูตร 
แผนพัฒนา 
- นําผลประมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร  

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and 
students. 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีความเพียงพอตอการใชงาน คือ โปรแกรมการใชงานรองรับการเรียนการสอน  
LMS,  Google Classroom, Kahoot 
- มีกระบวนการสํารวจความตองการ การใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําขอมูลมาประกอบการ 
วิเคราะหการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีการประเมินผลการใชงาน ความพรอมใชงาน และประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ยังไมนําผลประมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 

 แผนพัฒนา 
-ควรมีการนําผลประมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 
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เกณฑ รายละเอียด 
7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that 

enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, 
service, and administration. 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีโครงสรางพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร ระบบเครือขายรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี 
ความเพียงพอตอการใชงาน คือ จํานวนคอมพิวเตอร ตัวกระจายสัญญาณไวไฟ ความเร็วอินเทอรเน็ต  
- มีการประเมินผลการใชงาน ความพรอมใชงาน และประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
- นําผลประมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
ความเร็วอินเทอรเน็ตยังไมสูงมาก 
แผนพัฒนา 
เพ่ิมความเร็วอินเทอรเน็ต 

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are 
shown to be defined and implemented. 
จุดเดน 
- วทิยาลัยประกาศมาตรฐานคลอบคลุมดานส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย  
- มีการจัดทําแนวปฏิบัติเพื่อการดําเนินการตามมาตรฐานที่กําหนด 
- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานเพ่ือทราบ และดําเนินการตามที่กําหนด ผานชองทางส่ือสารไปยังผูที่มีสวนไดสวน
เสียทั้งหมด 
- มีการจัดกิจกรรม เพื่อซักซอมทําความเขาใจเก่ียวกบัการดําเนินการที่เก่ียวของดานส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย คือ การแบงแยกขยะเปนประเภท การซอมการหนีไฟและการดบัเพลิงเบื้องตน การตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย
กอนเขาในสถานที่ตางๆ (ในชวงถสานการณโควิตระบาด) การใชเจลลางมือ  
- มีการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
- นําผลประมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
หลักสูตรยังไมไดนําผลประมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
แผนพัฒนา 
-ควรนําผลประมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร 

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive 
for education, research, and personal wellbeing. 
จุดเดน 
- วทิยาลัย การดําเนินการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ดานจิตใจ ที่เอ้ือตอการเรียนรู ของ 
ผูเรียน มีการสนับสนุนดานตางๆ  
==> ดานกายภาพ คือ มีการจัดสถานที่เอ้ือตอการเรียนรูตางๆ มีที่น่ัง มีระบบปล๊ักไฟฟาเอื้อตอการใช 
งาน รานอาหาร รานกาแฟ กลองวงจรปด Coworking space  
- มีผูรับผิดชอบในการดําเนินการ กํากับติดตามการดําเนินงาน  
- มีการประเมินผลการดําเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 
- นําผลประมินมาปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร และวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนา 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ยังไมมีทางดานจิตใจ คือ การมีหองนํ้าเพศท่ี 3 และนักจิตวิทยาใหคําปรึกษาตางๆ 
แผนพัฒนา 
ควรเพิ่มทางดานจิตใจ คือ การมีหองนํ้าเพศที่ 3 และนักจิตวิทยาใหคําปรึกษาตางๆ 

7.8 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be 
identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 
จุดเดน 
- มหาวทิยาลัย วิทยาลัย มีการกําหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน วิธีการคัดเลือก วิธีการประเมิน มีการ 
ส่ือสารไปยังบุคลากรตามโครงสรางของการบริหารบุคคลของหนวยงาน และประชาสัมพันธไปยังผูมีสวนไดสวนเสียผาน
ชองทางตางๆ 
- มีผูรับผิดชอบการดําเนินการดานสมรรถนะ และมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน (ผู 
ใหบริการ) 
- มีการส่ือสารผลการประเมินสมรรถนะไปยังบุคลากรเพื่อทราบ 
- นําผลการประเมนิสมรรถนะไปใชประโยชนในหนวยงาน หรือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการ คือ การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected 
to evaluation and enhancement. 
จุดเดน 
- มหาวทิยาลัย วิทยาลัย มีการกระบวนการทบทวน ประเมินผล และการปรับปรุงการดําเนินงานในสวนของการบริการ
นักศึกษา 
- การดําเนินการตองเปนระบบ 
- มีการกําหนดผูรับผิดชอบ กํากับติดตามการดําเนินงาน ประเมินผล และนํามาปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 
อินเทอรเน็ตความเร็วยังไมสูงมากนัก 
แผนพัฒนา 
เพ่ิมความเร็วอินเทอรเน็ต 

8. ผลผลิตและผลลัพธ (Output and Outcomes) 
8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, 

and benchmarked for improvement. 
จุดเดน 
- หลักสูตร มหาวิทยาลัย วิทยาลัย มีการกําหนดแนวปฏิบตัใินการกํากับติดตาม (1) อัตราการจบการศึกษา (2) อัตรา
การออกกลางคันและ (3) เวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา โดยกําหนดผูรับผิดชอบที่จัดเจน 
- มีการเก็บขอมูลเปนระยะ นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุ/ปญหา แนวทางพัฒนาเพ่ือใหอัตราการ ออกกลางคัน
ลด การจบการศึกษาตามเวลาที่กําหนด  
จุดที่ควรพัฒนา 
-ยังไมมีคูเทียบที่มีผลการดําเนินงานที่ดีกวา ศึกษาแนวปฏิบัติดังกลาว นําผลมาพฒันาปรับปรุงการดําเนินงาน 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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แผนพัฒนา 
หาคูเทียบที่มีผลการดําเนินงานที่ดีกวา 

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are 
shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
จุดเดน 
- หลักสูตร มหาวิทยาลัย วิทยาลัย มีการกําหนดแนวปฏิบตัิในการกํากับติดตาม (1) อัตราการการจางงานตลอดจนการ
ประกอบอาชีพอิสระ การเปนผูประกอบการ และความกาวหนาในการศึกษาตอ โดยกําหนดผูรับผิดชอบทีชั่ดเจน 
- มีการเก็บขอมูลเปนระยะ นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุ/ปญหา แนวทางพัฒนาเพ่ือใหอัตราการการจางงาน
ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระ การเปนผูประกอบการ และความกาวหนาในการศึกษาตอ โดยกําหนดผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are 
shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
จุดเดน 
- หลักสูตร มหาวิทยาลัย วิทยาลัย มีการกําหนดแนวปฏิบตัิในการกํากับติดตาม ผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคและ
กิจกรรมที่ดําเนินการทางวิชาการและนักศึกษา โดยกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
- มีการเก็บขอมูลเปนระยะ นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุ/ปญหา แนวทางพัฒนาเพ่ือใหผลงานวิจัยและผลงาน
สรางสรรคและกิจกรรมที่ดําเนินการทางวิชาการและนักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แผนพัฒนา 
 

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are 
established and monitored. 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีกระบวนการ กํากับติดตามประเมินผล ความสําเร็จของหลักสูตร คือ การสอบประมวลผลความรูรวมยอด
กอนจบการศึกษา และขอมูลการมีงานทํางาน 
จุดที่ควรพัฒนา 
หลักสูตรยังไม PLO ของหลักสูตรเน่ืองจากเปนหลักสูตรเกา 
แผนพัฒนา 
ควรปรับปรุงหลักสูตร 

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 
จุดเดน 
- หลักสูตรมีการกําหนด SHs เพ่ือใชในการติดตามความพึงพอใจของหลักสูตร คือ นักศึกษา ผูปกครอง  
คณะ/มหาวิทยาลัย บัณฑิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑติ ผูบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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- มีการเก็บขอมูลเปนระยะ นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือคนหาสาเหตุ/ปญหา แนวทางพัฒนา 
จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมีคูเทียบที่มีผลการดําเนนิงานท่ีดีกวา ศึกษาแนวปฏิบัติดังกลาว นําผลมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
แผนพัฒนา 
ควรหาคูเทียบที่มีผลการดําเนินงานท่ีดีกวา 
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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สวนที่ 4 : ภาคผนวก 
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 ตารางประกอบการเก็บขอมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทกุระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
 ตรง/สัมพนัธ
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปที่สาํเร็จ 

1 นายวนัประชา  นวนสรอย 

 

ผูชวย

ศาสตราจา

รย 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

/ ม.สงขลานครินทร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2552 

2549 

 

2 นางสาวสุภาวดี มากอน - วศ.ม.  

วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

/ ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

2556 

2552 

3 นายศุภชัย มะเด่ือ - วศ.ม.  

วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

/ ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

2553 

2550 

4 นางสาวน้ําเพ็ญ  พรหมประสิทธ์ิ 

 

- วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/ ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

2552 

2549 

5 นายศิวดล นวลนภดล 

 

ผูชวย

ศาสตราจา

รย 

ค.อ.ม. 

ค.อ.บ. 
ไฟฟา 

วิศวกรรมไฟฟา 

/ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2551 

2547 

 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางที่ 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปล่ียนแปลงจาก มคอ. 2) 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1        
2        
3        
4        
5        

 

ตารางท่ี 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒิ 

(ทุกระดับ

การศกึษา) 

สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ี

สําเร็จ 

1 นางสาวสุภาวดี มากอน - วศ.ม.  

วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

2556 

2552 

2 นายวันประชา  นวนสรอย ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วศ.ม.  

วศ.บ.  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ม.สงขลานครินทร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 

2552 

2549 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒิ 

(ทุกระดับ

การศกึษา) 

สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ี

สําเร็จ 

3 นางสาวน้ําเพ็ญ  พรหมประสิทธ์ิ - วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

2552 

2549 

4 นายศิวดล นวลนภดล ผูชวย 

ศาสตราจารย 

คอ.ม.  

คอ.บ.  

ไฟฟา 

วิศวกรรมไฟฟา 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2551 

2547 

5 ดร.ภาวนา พุมไสว ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. 

ศศ.ม.  

ค.บ.  

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

บรรณารักษศาสตร 

ม.ราชภัฎเพชรบุรี 

ม.สงขลานครินทร 

วิทยาลัยครูธนบุรี 

2556 

2546 

2535 

6 นายศุภชัย มะเด่ือ - วศ.ม.  

วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร 

ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

2553 

2550 

7 นายพิเชฐ สุวรรณโณ - วท.ม.  

คอ.บ.  

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ม.สงขลานครินทร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2556 

2540 

8 นางวันดี นวนสรอย ผูชวย 

ศาสตราจารย 

สต.ม.  

วท.บ. 

สถิติ 

คณิตศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ม.สงขลานครินทร 

2550 

2544 

9 นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง - วท.ม. 

กศ.บ. 

ฟสิกสศึกษา 

วิทยาศาสตร-ฟสิกส 

ม.บูรพา 

ม.ทักษิณ 

2555 

2546 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวชิาการ 

คุณวุฒิ 

(ทุกระดับ

การศกึษา) 

สาขาวชิา 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ี

สําเร็จ 

10 นายอารีย เตะหละ - ศศ.บ. 

ศศ.ม. 

การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ม.สงขลานครินทร 

ม.สงขลานครินทร 

2553 

2552 

11 นายอัมรินทร สันตินิยมภักดี - ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ไทยคดีศึกษา 

ภาษาไทย 

ม.ทักษิณ 

ม.ทักษิณ 

2544 

2532 

12 นายทักษสุริยา หมาดสะ - ศศ.ม. 

ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 

ม.ราชภัฎ.นครศรีธรรมราช 

ม.นเรศวร 

2545 

2547 

13 นายสมชาย ตุละ - ค.บ. 

กศ.ม. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

ม.ราชภัฎยะลา 

ม.ทักษิณ 

2558 

2547 

 

ตารางท่ี 1.1-4 จํานวนอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา 2563 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 

หนวยงาน/ตําแหนง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1       
2       
3       



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
หนวยงาน/ตําแหนง 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       

 

 

 

 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางที่ 1.1-5 จํานวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/การคนควาอิสระ ปการศึกษา 2563 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทกุระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณการ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จํานวนคุม
วิทยานิพนธ/ 
คนควาอิสระ 

(ระบุชื่อนกัศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ/
การคนควา

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ 

การ
คนควา
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    

2        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    

3        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางที่ 1.1-6 จํานวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม ปการศึกษา 2563 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทกุระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณการ

วิจัย 

ที่ปรึกษา จํานวนคุม
วิทยานิพนธ/ 
คนควาอิสระ 

(ระบุชื่อนกัศึกษา) 

รหัส
นักศึกษา 

ชื่อ
วิทยานิพนธ/
การคนควา

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ 

การ
คนควา
อิสระ 

1        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    

2        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    

3        1.    
        2.    
        3.    
        4.    
        5.    



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางที่ 1.1-7 จํานวนอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ปการศึกษา 2563 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทกุระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประสบการณการ

วิจัย 

ท่ีปรึกษา 
จํานวนคุมวิทยานิพนธ/ 

คนควาอิสระ 
(ระบชุื่อนกัศึกษา) 

ชื่อ
วิทยานิพนธ/
การคนควา

อิสระ 

หมายเหตุ 
(การอนุมัติ
จากสภา

มหาวิทยาลัย) 

วิทยานิ
พนธ 

การ
คนควา
อิสระ 

1        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   

2        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   

3        1.   
        2.   
        3.   
        4.   
        5.   

 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางที่ 1.1-8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2563 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อวิทยานพินธ 

/การคนควาอิสระ 

ชื่อวารสารวิชาการที่ไดรับการตีพิมพป
ท่ี/ฉบับที่ วัน-เดือน-ป ที่ตีพิมพและ

เลขหนา) 

วารสารหรือสื่อส่ิงพิมพวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกรวมกลนกรอง 

การจดทะเบียนสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      

ตารางที่ 1.1-9 ผลงานวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ นับรวมผลงาน 5 ปยอนหลัง 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาทําวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหลงทุน 

ภายใน ภายนอก 
1       
2       
2       



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ชื่องานวิจัย 
ระยะเวลาทําวิจัย  

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ แหลงทุน 

ภายใน ภายนอก 
3       
4       
 
 

ตารางที่ 1.1-10 ผลงานวิจัยของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร นับรวมผลงาน 5 ปยอนหลัง 
ลําดับ

ที ่
ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่ไดรับการ
ตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชุมวิชาการ วนั-เดือน-ป สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
     

 

 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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องคประกอบท่ี 2 ตัวช้ีวัดตามเกณฑ AUN-QA (ผลงานอาจารย) 

 
ตารางท่ี 2.1-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ ปปฏิทิน พ.ศ.2563 
(คานํ้าหนัก 0.20) 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจยัฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 ตูล็อกเกอรแบบสแกนลายนิ้วมือและมีการแจงเตือน

ผานแอปพลิเคชันไลน 
ศุภชัย มะเด่ือ, วันประชา นวนสรอย, 
ภาวนา พุมไสว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 4 ดาน
นวัตกรรมเพื่อการเรียนรูและส่ิงประดิษฐ 
ประจําป 2563 วันพฤหัสบดี ท่ี 17 ธันวาคม 
2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธาน ี

 

     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     

 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางท่ี 2.1-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ และผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตรปปฏิทินพ.ศ. 2563 (คานํ้าหนัก 0.40) 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจยัฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิจยัฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
     
     
     



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมติัและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป
และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 
     
     
     
ผลงานที่ไดรับการจดอนสุิทธิบัตร 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ที่กรมทรัพยสินทางปญญาออกให
เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

 
 
 
 
 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางท่ี 2.1-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2 ปปฏทิิน พ.ศ. 2563 
(คานํ้าหนัก 0.60) 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวชิาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางท่ี 2.1-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ปปฏิทิน พ.ศ. 2563 
(คานํ้าหนัก 0.80) 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจยัท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 
     
     
บทความวิจยัท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 1 
 แอปพลิเคชันสงเสริมการออกกําลังกายสําหรับผูสูง

อายุผานสมารทโฟนแอนดรอยด 
น้ําเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ, สุภาวดีมากอ
น, สมชาย ตุละ 

วารสารศรีปทุมปริทัศน ฉบับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีปที่12 มกราคม -ธันวาคม 2563 

 

     
บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1 
     



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
 
ตารางที่ 2.1-5 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และไดรับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
ปปฏิทิน พ.ศ. 2563 (คานํ้าหนัก 1.00) 

ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจยัท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
     
ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร    
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคที่ไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ทั้งในประเทศและตางประเทศ) 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ที่กรมทรัพยสินทางปญญาออกให

เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรบัการประเมินผานการประเมนิตําแหนงทางวิชาการแลว 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ที่ผานประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจาของผลงานและผูรวม หนวยงานที่วาจาง หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     

     
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
ลําดับท่ี ผลงานคนพบพันธุพืช พนัธุสัตว ที่คนพบใหมและ

ไดรับการจดทะเบยีน 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ที่กรมทรัพยสินทางปญญาออกให

เพ่ือรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ลําดับท่ี ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ที่
ไดรับการตีพิมพสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ชื่อการประชมุวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/
จังหวัด/ประเทศท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า 
แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายคร้ังก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ที่ผานประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ที่ผานประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     

 
 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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ตารางท่ี 2.1-6 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพร ปปฏิทิน พ.ศ. 2563 
ลําดับที่ ชื่องานสรางสรรค ชื่อเจาของผลงานและผูรวม แหลงเผยแพร หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online (คานํ้าหนัก 0.20) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คานํ้าหนัก 0.40) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คานํ้าหนัก 0.60) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คานํ้าหนัก 0.80) 
     
     

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (คานํ้าหนัก 1.00) 
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สวนที่ 5 : ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน 

 
นํานักศึกษารวมพิธีกรรมทางศาสนา 
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ออกแนะแนวประชาสัมพันธหลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาใหม 
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จัดโครงการคายโรโบติกแคมปโดยรับนอง ๆ ระดับมัธยมและระดับปวส. 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ปการศึกษา2563                 -130-  

 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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กิจกรรมมอบเสื้อช็อปนักศึกษา 
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ออกบริการซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียน 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร  ปการศึกษา2563                 -133-  

 

 
งานวิจัยของอาจารยในหลักสูตร 



 


