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ค าน า 

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2557 เล่ม
นี  เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึงได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 
2557 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้แนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษาและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 6 
องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี  

ผลจากการรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท าให้ทราบการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือได้น ามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน หรือกิจกรรมของ
สาขาวิชา ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

     (นายวันประชา นวนสร้อย) 
   ประธานหลักสูตร  อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต 
          สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

    22   กรกฎาคม 2558 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน  

   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดสอนครั งแรกระดับ
ปริญญาตรี ใน ปีการศึกษา 2555 ภายใต้การจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยใช้ช่ือเรียกทั่วไปว่า หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเร่ือยมา จนถึงปัจจุบัน ทั งนี การจัดการศึกษาของ
หลักสูตรเน้นทางด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ และค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
และพัฒนาการต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทุกรูปแบบ ทั งของภาครัฐ และองค์กรเอกชน 

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
                การด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตามกรอบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประเมินตนเอง และมีผลการด าเนินงานโดยสรุปภาพรวมตามเกณฑ์
การประเมินตนเองระดับหลักสูตรปริญญาตรี ทั งนี การประเมินตนเองในเชิงปริมาณจ านวน 14 ตัวบ่งชี  คิด
ค านวณค่าเฉล่ียผลการด าเนินงานจาก 13 ตัวบ่งชี  พบว่าการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ที่ระดับ 2.63 อยู่ใน
ระดับปานกลาง  การด าเนินการประเมินตัวบ่งชี ที่เป็นคุณภาพ โดยภาพรวมของหลักสูตรด าเนินการโดยมีระบบ
และกลไกใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีขั นตอนการท างานที่สามารถตรวจสอบและประเมินได้
ง่าย รวมทั งสามารถปรับปรุงผลการด าเนินงานให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น โดยมีรายละเอียดแต่ละตัว
บ่งชี ดังต่อไปนี  

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน : ผ่าน 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซ่ึงทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน ระดับปริญญาโท 4 คน และด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานครบตามตัวบ่งชี  TQF ข้อ 1-5 เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต  
          ไม่มีผลการด าเนินงาน เน่ืองจากหลักสูตรเปิดการเรียนการสอนในปี 2555 ซ่ึงในปีการศึกษา 2557 ไม่
มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา  
ผลการประเมิน :  2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี  3.1 การรับนักศึกษาในระดับ 2  
ตัวบ่งชี  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับ 3 และตัวบ่งชี  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาในระดับ 2 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 
ผลการประเมิน :  2.๖๓ ระดับคุณภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ใน
ระดับ ๒  ตัวบ่งชี  4.2 คุณภาพอาจารย์  มีคะแนนเฉล่ีย ๓.89 โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกร้อยละ 20  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 20 มีผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรร้อยละ 32 และตัวบ่งชี  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ในระดับ 2 
    
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน :  2.75 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรใน
ระดับ 2  ตัวบ่งชี  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ 2  ตัวบ่งชี  5.3 การ
ประเมินผู้เรียนในระดับ 2  และตัวบ่งชี  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร้อยละ 100 

 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน :  3 ระดับคุณภาพปานกลาง 
  ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ระดับ 3 

แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 
 1. ระยะสั น (1-2 ปี) พัฒนาหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 2. ระยะกลาง (3-5 ปี) พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 3. ระยะยาว (5 ปี ขึ นไป) พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจ า 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 
                หลักสูตรมีกลไกการด าเนินงานเป็นระบบตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไป
ตามกรอบการประเมิน และหลักสูตรด าเนินการตามกรอบการประเมินคุณภาพครบถ้วนทุกองค์ประกอบเพ่ือให้
หลักสูตรผ่านมาตรฐานเพื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานสามารถสรุปเป็นจุดแข็งและจุดที่
ควรพัฒนาดังนี  

สรุป 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
               ตามผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พบว่า หลักสูตรมีจุดแข็งในส่วน
ของการก ากับหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานในส่วนของการบริหารหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ในการจัดท า มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ. 7  การส่งเสริม
จุดแข็งที่หลักสูตรควรด าเนินการ คือ การจัดท า รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้มีความเป็น
มาตรฐานมากยิ่งขึ น ทั งรูปแบบ และกรอบระยะเวลา  
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
               จุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ทั งในส่วน
ของระบบและกลไกให้ได้มาตรฐานในการสรรหา  การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ตลอดจนผลที่เกิดกับอาจารย์เพ่ือ
เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ น 
 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน 3 – 5 ข้อ  
                  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

   1. การพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีขั นตอนของการปรับปรุง
ระบบและกลไกถึงขั นสามารถเป็นต้นแบบได้ 
   2. การพัฒนาคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สูงขึ น 
   3. การเร่งรัดและสร้างวิธีการเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรอุตาสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ 2558 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2558 

 

หมวดที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25551971103148 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1 , 1.1-2) 
มคอ. 2 ปัจจุบัน 

(ปีการศึกษา 2557) 
หมายเหตุ 

(ระบุครั งที่/วันที่ผ่านสภา
มหาวิทยาลัย) 

1. นายวันประชา นวนสร้อย 1. นายวันประชา นวนสร้อย  
2. นางสาวน  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ 2. นางสาวน  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์  
3. นายอรุณรักษ์ ตันพาณิช 3. นางสาวสุภาวดี มากอ้น มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั งที่ 

4/2557 วันที่  10 กรกฏาคม 
2557 

4. นายสมมารถ ข าเกลี ยง 4. ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั งที่ 
4/2557 วันที่  10 กรกฏาคม 
2557 

5 .นายศิวดล นวลนภดล 5 .นายศิวดล นวลนภดล  
 

อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3) 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
1 นายวันประชา นวนสร้อย วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ 
2. นางสาวสุภาวดี  มากอ้น วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ 
3. นางสาวน  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ วท.ม วิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ 
4. นายศิวดล  นวลนภดล คอ.ม. ไฟฟ้า อาจารย์ 
5. ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.  นายพิเชฐ สุวรรณโณ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์ 
7.  นางวันดี นวนสร้อย สต.ม. สถิตื อาจารย์ 
๘.  นางสุพัตรา  เพ็งเกลี ยง วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา อาจารย์ 
๙.  นายอารีย์  เต๊ะหละ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ อาจารย์ 
๑๐. นายอัมรินทร์  สันตินิยมภักดี ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา อาจารย์ 
๑๑. นายทักษ์สุริยา  หมาดสะ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ อาจารย์ 
๑๒. นายสมชาย   ตุละ กศ.ม. พลศึกษา อาจารย์ 
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษภายนอกสถาบัน) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4) 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

1 นายศุภชัย มะเด่ือ วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  
อาคาร ๙ อาคารมงคลศรีวิขัย วิทยาลัยรัตภูมิ   
อาคาร ๑๐ อาคารประชีพชูพันธ์ วิทยาลัยรัตภูมิ 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งช้ี 1.1) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ตารางอ้างอิง 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ในรอบปีผลการศึกษา 2557 หลักสูตร
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน
อยู่ประจ าหลักสูตรและดูแลบริหาร
จัดการการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรตลอดปี โดยมีการปรับเปล่ียน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน 
ได้แก่  
1. นายอรุณรักษ์  ดันพาณิช ได้ลาศึกษา
ต่อ จึ งได้แต่งตั งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาวนา  พุ่มไสวมาแทน ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั งที่ 4/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 
2. นายสมมารถ  ข าเกลี ยง ได้ลาออก
จากอาจารย์ประจ าวิทยาลัย จึ งได้
แต่งตั ง นางสาวสุภาวดี มากอ้น มาแทน 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ครั งที่ 4/2557 ลงวันที่ 
10 กรกฎาคม 2557 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั ง 5 คน ไม่
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน  

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คนมีคุณวุฒิ
ป ริญ ญ าเอกจ านวน 1  คน  คุณ วุ ฒิ
ปริญญาโท จ านวน 4 คน โดยมีต าแหน่ง
ท า งวิ ช าก ารด า ร งต า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์จ านวน 1 คน ทั งนี มี
อาจารย์คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาจ านวน 
2 คน และมีคุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร 
จ านวน 3 คน  

ตารางที่ 1.1-2 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ตารางอ้างอิง 
 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้ รับอนุมั ติจากสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากมติการประชุม
สภาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2554และได้น าเสนอ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบเมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 
2556 อนุมั ติให้เร่ิมใช้จัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 
2555 ซ่ึงไม่ครบรอบปรับปรุง 

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี 
ผลการด าเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรมีผลการด าเนินงานตลอดปี
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี งการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรครบถ้วนทั ง 5 ข้อ 

ตารางที่ 1.1-11 

 12.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1. ในปีการศึกษาประธานหลักสูตรได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานและการติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านทราบว่า หลักสูตรจะมีการ
ประชุมร่วมกันอย่างน้อยภาคการศึกษา ละ 4 ครั ง คือ
ประชุมก่อนการเปิดภาคการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั ง 
และประชุมปิดภาคการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั ง แต่
กรณีมีเหตุต้องหารือร่วมกันประธานหลักสูตรจะนัดประชุม
เป็นคราว ๆ ไป  ทั งนี ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีการ
ประชุมเพ่ือการวางแผนติดตาม ทบทวนการด าเนินงานของ
หลักสูตรทั งสิ น จ านวน 7 ครั ง และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั ง 5 คน เข้าร่วมการประชุมครบ 5 คน ทุกครั ง คิดเป็นร้อย
ละ 100 มีรายละเอียดการประชุมเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ตามรายละเอียดดังนี  
       1) การประชุมครั งที่  1 ประชุมวันที่  3 กรกฎาคม 
2557  ณ ห้องประชุมโกศล มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระส าคัญ
ของการประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดท า มคอ. 3 ภาค
การศึกษาที่ 1/2557 มติที่ประชุมเห็นชอบมคอ. 3 ทั งหมด 
18 รายวิชา และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการการประชุม
จัดท าแบบสรุปผลการพิจารณา มคอ. 3 ส่งฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
น าเสนอสภาวิชาการตามล าดับ เพ่ือให้ได้รับการรับรองการ
น ามาใช้จัดการเรียนการสอน 
       2)  การประชุมครั งที่ 2 วันที่ 11 ธันวาคม 2557  ณ 
ห้องประชุมโกศล มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระส าคัญของการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาค
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ตารางอ้างอิง 
การศึกษาที่ 2/2557 มติที่ประชุมเห็นชอบมคอ. 3 ทั งหมด 
17 รายวิชา และมคอ. 4 จ านวน 1 รายวิชา ซ่ึงประธาน
หลักสูตรได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการการประชุมจัดท า
แบบสรุปผลการพิจารณา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ส่งฝ่าย
วิชาการ เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการตามล าดับ เพ่ือให้ได้รับการ
รับรองการน ามาใช้จัดการเรียนการสอน 
       3) การประชุมครั งที่ 3 วันที่ 27 มกราคม 2558  ณ 
ห้องประชุมโกศล มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระส าคัญของการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาจากการจัดท า มคอ 5  ของรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 18 รายวิชาทั งนี 
ในที่ประชุมมีการหารือ และมีมติที่ประชุมเพ่ือสรุปรายวิชาที่
ต้องทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาและได้ข้อสรุปว่าใน
ภาคการศึกษาที่  1/2557 มีการทวนสอบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน 5 รายวิชา  
      4) การประชุมครั งที่ 4 วันที่ ๒3 มิถุนายน 2558  ณ 
ห้องประชุมโกศล  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 สาระส าคัญของการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาจากการจัดท า มคอ 5  ของรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน 17 รายวิชาทั งนี 
ในที่ประชุมมีการหารือ และมีมติที่ประชุมเพ่ือสรุปรายวิชาที่
ต้องทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาและได้ข้อสรุปว่าใน
ภาคการศึกษาที่  2/2557 มีการทวนสอบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน 5 รายวิชา 
      5) การประชุมครั งที่ 5 ประชุมวันที่ 23 กรกฎาคม 
2558  ณ ห้องประชุมโกศล มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุมจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระส าคัญ
ของการประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณา และจัดท า มคอ.7 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
2557 ทั งนี ที่ประชุมสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปด้วยความครบถ้วน สมบูรณ์ และประธานมอบหมาย
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ติดตามประเด็นต่าง ๆ ที่
ต้องติดตาม และปรับปรุง รวมทั งมอบหมายให้เลขานุการ
จัดท ารายงาน มคอ. 7 ส่งให้ฝ่ายวิชาการ เพ่ือจัดส่งรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
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            มติที่ประชุมเพ่ือการด าเนินการต่อในแต่ละครั งจะมี
การน าผลการการด าเนินการมารายงานหรือปรึกษาหารือในที่
ประชุมคราวต่อไปเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติการของหลักสูตร
หรือก าหนดแนวทางการปรับแก้การด าเนินงานของหลักสูตร
ต่อไป 

 12.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

    หลักสูตรไม่มี มคอ. 1 และด าเนินการจัดท าเล่มหลักสูตร
ที่มีรายละเอียดภายในเล่มครบถ้วนตามแบบ มอค.๒ ของการ
จัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 5 กรกฎษาคม 2556 

 12.3 มีรายละเอียดของกระบวน
วิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

    ในการเต รียมการจั ดการเรียนการสอนแต่ละภาค
การศึกษาของหลักสูตร ประธานจะแจ้งแผนการเรียน 
อัตราก าลัง และรายวิชาที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านรับผิดชอบก่อนเปิดภาคการศึกษา 
อย่างน้อย 45 – 60 วัน เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ด าเนินการจัดท า มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ส่งให้หลักสูตร
น าเสนอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ แล้ว
เสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 
หลักสูตรติดตามการจัดท ารายละเอียดของกระบวนวิชาตาม
แผนการเรียนทั งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ(ประสบการณ์
ภาคสนาม ) และอัตราก าลังที่ประธานแจ้งการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา ตามรูปแบบ มอค.๓ 
และ มอค.๔ ครบถ้วนทุกรายวิชา โดยมีจ านวนทั งสิ น 36 
รายวิชา ตามรายละเอียดดังนี  
      1) ภาคการศึกษาที่ 1/2557 มหาวิทยาลัยก าหนด
เปิดภาคการศึกษาวันที่  16  สิงหาคม 2557 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาของหลักสูตรด าเนินการ
จัดท า มอค.3 18 รายวิชา จ าแนกเป็นรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไปจ านวน  7 รายวิชา และ รายวิชาเฉพาะ จ านวน 11 
รายวิชา ทั งนี หลักสูตรน า มคอ.๓ ทุกรายวิชาเข้าที่ประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
และสรุปเสนอสภาวิชาการพิจารณาในการประชุมสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราว
ประชุม วันที่ 4  สิงหาคม 2557 

      2) ภาคการศึกษาที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยก าหนด
เปิดภาคการศึกษาวันที่  12 มกราคม 2558อาจารย์
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ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชาของหลักสูตรด าเนินการจัดท า
มอค. 3 จ านวน 17 รายวิชา จ าแนกเป็นรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไปจ านวน  6 รายวิชา และ รายวิชาเฉพาะ จ านวน 
11 รายวิชา จัดท า มคอ.4 จ านวน 1 รายวิชา (วิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) ทั งนี 
หลักสูตรน า มคอ.๓ และมคอ.4 ทุกรายวิชาเข้าที่ประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาวันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๕๗ 
และสรุปเสนอสภาวิชาการพิจารณาในการประชุมสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในคราว
ประชุม วันที่ 5  มกราคม 2558 
   การจัดท า และการใช้มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในการจัดการ
เรียนการสอนตลอดปีการศึกษา หลักสูตรประเมินผลการใช้
ทุกรายวิชาจากรายงานที่ปรากฏใน มคอ.5 และ มคอ. 6 แต่
ละภาคการศึกษา โดยการน าข้อแนะน าและหมาวดที่ต้อง
ปรับปรุงก าหนดการสอนหัวข้อที่ใช้เวลาเสนอไม่ครบตาม
ก าหนดร้อยละ 25 เพ่ือปรับปรุงการจัดท ามคอ. 3 และ 
มคอ. 4 ในการจัดการเรียนการสอนครั ง 

 12.4 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของกระบวนวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกกระบวนวิชา 

 ตามแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่ตกลงร่วมกัน
ก าหนดว่ าห ลัก สูตรด า เนินการจั ดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามรายวิชา และการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
หลังการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาตาม
รูปแบบ มอค.๕ และ มอค.๖ ครบถ้วนทุกรายวิชา หลังจาก
ปิดภาคการศึกษา 30 วัน เพ่ือน าเข้าที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณา  โดยตลอดปีการศึกษา 2557 หลักสูตร มีการ
ด าเนินการจัดท า มอค.๕ และ มอค.๖ จ านวนทั งสิ น 36 
รายวิชา ตามรายละเอียดดังนี  
      1) ภาคเรียนที่  1 /2557 มหาวิทยาลัยปิดภาค
การศึกษาวันที่ 28 ธันวาคม  2557 ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้
จัดท า มอค.๕จ านวน 18 วิชา เป็นรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
7 รายวิชา และ หมวดวิชาเฉพาะ 11 รายวิชา ทั งนี หลักสูตร
ได้น า มคอ.๕ ทุกรายวิชาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาใน วันที่ 27 มกราคม  2558 และส่งให้
ประธานหลักสูตรลงนามวันที่  29  มกราคม 2558 จากนั น
ส่งให้หัวหน้าสาขาลงนามรับรองวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 
      2) ภาคเรียนที่  2 /2557 มหาวิทยาลัยปิดภาค
การศึกษาวันที่ 24 พฤษภาคม  2558 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
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ได้จัดท า มอค.๕  จ านวน 17 รายวิชา เป็นรายวิชาหมวด
ศึกษาทั่วไป  6 รายวิชา และ หมวดวิชาเฉพาะ 11 รายวิชา 
จัดท ามคอ. 6 จ านวน 1 รายวิชา ทั งนี หลักสูตรได้น า มคอ.๕ 
มคอ.6 ทุกรายวิชาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
พิจารณาใน วันที่ 23 มิถุนายน  2558 และส่งให้ประธาน
หลักสูตรลงนามวันที่  25 มิถุนายน  2558 จากนั นส่งให้
หัวหน้าสาขาลงนามรับรองวันที่ 29 มิถุนายน  2558 

       ทั งนี มคอ. 5 และ มคอ. 6 ทุกรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาห ลักสูตรมีการประเมินและติดตามผลการ
ด าเนินงาน จาก ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับการด าเนินการ
และพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพ่ือ
น าไปปรับการจัดท ารายละเอียด มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ใน
ภาคการศึกษา หรือปีการศึกษา ถัดไป 

 12.5 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ นสุดปี
การศึกษา 

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดปิดภาคการศึกษาที
2/2557 วันที่ 24 พฤษภาคม  2558 ประธานหลักสูตรได้
มอบหมายให้งานประกันของหลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบมคอ.๗ โดยพิจารณา
รายละเอียดเพ่ือประกอบการจัดท าจาก มคอ. 3  มคอ. 4  
มคอ. 5  มคอ. 6  รายงานผลการเรียนรู้ และการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 แล้วเสร็จ  งานประกันน าเสนอ
ต่อประธานหลักสูตรเพ่ือน าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาร่วมกันในคราวการประชุมครั งที่ 5/2557 
วันที่ 23 กรกฏาคม  2558 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับแก้ร่วมกัน และสรุปเป็นมติที่ประชุมในการจัดท ามคอ. 7 
ฉบับสมบูรณ์ สงให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยลงนามรับรองวันที่ 
27 กรกฎาคม  2558 

หมายเหตุ   1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2  ข้อ 11 และ ข้อ 12  
         2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ถึง ข้อ 12  
            3. เกณฑ์การประเมินข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9 กรณีท่ีคุณสมบัติ/ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยด้วย 

หมวดที่ 2 
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อาจารย์ 
 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปน้ี 
ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.1) 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ตามการวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้
ได้อาจารย์ที่มี คุณสมบั ติ ทั งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งขึ นด้วยการวางแผนและการลงทุนด้วยงบประมาณและ
ทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชา
ของหลักสูตรและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อน
จากวุฒิทางการศึกษาต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองประกอบด้วยขอบเขตการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี   

 
 
         ตามขอบเขตการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยก าหนดเป็น
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตามรายละเอียดดังแผนภูมิ
ต่อไปนี  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
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ระบบการรับและการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการตามระบบ
การรับและแต่งตั งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี  
1 การวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย 
    1.1)  สาขาวิชาส ารวจจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    1.2)  สาขาวิชาจัดท าแผนอัตราก าลังเสนอต่อคณะ/วิทยาลัย 
    1.3) คณะ/วิทยาลัย เสนอขออัตราก าลังเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ  
 2. วิเคราะห์คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย 
     2.1)  สาขาวิชาก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ า เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
     2.2) มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วงานบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัคร  
สอบคัดเลือก ประกาศผล และรับรายงานตัว  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
3. มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภายใต้การ
จัดท าแผนการบริหารก าลังคน ตามขั นตอน คือ 
      3.1) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
      3.2) แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรา 
      3.3) แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตราแก่คณะ/วิทยาลัย 
      3.4) สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ตามอัตราที่ได้รับจัดสรร 
4. การพิจารณาและแต่งตั งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย 
      4.1)  สาขาวิชาร่วมกับหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้
สอดคล้องกับคุณสมบัติกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ก าหนดโดย สกอ. 
      4.2) สาขาวิชาก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ในปี 2557 หลักสูตรด าเนินการรับและแต่งตั งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ดังต่อไปนี  
(P) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือส ารวจและวิเคราะห์จ านวน และ
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ส าหรับจัดท า
แผนอัตราก าลังในการบริหารจัดการหลักสูตร มติที่ประชุมสรุปให้มีการเสนอ
ขอเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเน่ืองจากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ลาออก และลาศึกษาต่อ ระหว่างปี 2557 โดยให้มีการสรรหาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเติมให้ครบตามเกณฑ์ ทั งนี ในการสรรหาอาจารย์ให้มีการ
ด าเนินการ ตามหลักการคือ ขั นต้นให้ขออัตตราใหม่ทั ง 2 คน เพ่ือให้ได้
อาจารย์วุฒิตรงตามหลักสูตร แต่ในกรณีที่ไม่ได้อัตราตามแผนที่วางไว้ให้
พิจารณาจากอาจารย์ภายในของวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตร 
(D) หลักสูตรได้ประชุมร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิจัย เพ่ือวิเคราะห์และ
ทบทวนความต้องการในการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดย
น าเสนอมติที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบั ติถูกต้องตามเกณฑ์ทดแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน 2 คน เน่ืองจากนายสมมารถ  ข าเกลี ยง ลาออกจาก
วิทยาลัย และนายอรุณรักษ์  ตันพานิช ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มติที่
ประชุมสรุปให้มีการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเติมจ านวน 2 คน 
โดยให้สรรหาอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน และ
ด าเนินการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั งตามระบบของมหาวิทยาลัย  และผล
การด าเนินการสอบคัดเลือกได้ น.ส.สุภาวดี  มากอ้น อาจารย์จ้างรายเดือน 
และสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากอาจารย์ประจ าของวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรจ านวน 1 ท่าน ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  
พุ่มไสว  
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(C) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมทบทวนคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั ง 5 คน ให้มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครบถ้วนถูกต้อง เสนอรายช่ือให้
วิทยาลัยพิจารณาน าเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั งที่ 
5/2557 (วันที่ 10 กรกฎาคม  2557)  รวมทั งการส ารวจความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ  พบว่าอาจารย์มีระดับความพึงพอใจมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 3.74 
(A) จากการทวนสอบคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ เสนอผ่านสภา
วิชาการ ไปยังสภามหาวิทยาลัย ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทย่าลัยใน
คราวการประชุมครั งที่ 7/2557 (วันที่ 29  สิงหาคม  2557)  
ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ด าเนินการภายใต้ระบบการ
บริหารอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยดังต่อไปนี  
1. การจัดท าแผนด้านอัตราก าลัง การบริหารอาจารย์ การหาต าแหน่ง
ทดแทนการเลิกจ้างและการเกษียณอายุ 
2. การด าเนินการบริหารอาจารย์ใหม่ โดย 
    2.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านเข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดโดย กอง
บ ริหารงานบุ คคล เพ่ื อให้ มีความ รู้ เกี่ ยวกับ เทคนิคและวิธีการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
เร่ืองเกี่ยวกับจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 แต่งตั งอาจารย์พ่ีเลี ยงเพ่ือให้ค าแนะน ากับอาจารย์ใหม่ 
     2.3 พัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพครูโดยการจัดอบรมกลุ่ม
ย่อยด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง    
3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพหรือด้านงานที่เกี่ยวข้อง 
4. รักษาและคงไว้ซ่ึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยการส ารวจความต้องการ 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรเพ่ือจัดกิจกรรม และ
โครงการของมหาวิทยาลัย 
           ในปี 2557 หลักสูตรได้ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารอาจารย์ตาม
ระบบดังต่อไปนี  
(P) หลักสูตรน าปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 มาจัดท า
แผนการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือการจัดท าแผนอัตราก าลัง การ
บริหารอาจารย์โดยก าหนดเป็นแผนการประชุมประจ าปี จ านวน 4 ครั ง ดังนี  
 1.  ประชุมครั งที่ 1  เดือนกรกฎาคม เพ่ือเตรียมการสอนภาคการศึกษาที่ 1 
 2.  ประชุมครั งที่ 2  เดือนธันวาคม เพ่ือเตรียมการสอนภาคการศึกษาที่ 2 
 3.  ประชุมครั งที่ 3  เดือนตุลาคม  เพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงาน 
 4.  ประชุมครั งที่ 4   เดือนมกราคม เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 
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(D) หลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั งที่  1  เมื่อวันที่  3 
กรกฎาคม  2557 เพ่ือจัดท าอัตราก าลังของหลักสูตรจากแผนการเรียน 
รายวิชาที่เปิด และจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละชั นปี โดยจัดรายวิชา  
คาบสอนตามคุณวุฒิวิชาชีพของอาจารย์ภายใต้กรอบความรับผิดชอบอย่าง
น้อย 3 วิชา ไม่น้อยกว่า 20 คาบ การแต่งตั งอาจารย์พ่ีเลี ยง การปฐมนิเทศ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ และก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน
ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั งโดยใช้งบพัฒนา
ตนเองของวิทยาลัย มีมติที่ประชุมแต่งตั งหัวหน้าหลักสูตรเป็นอาจารย์พ่ีเลี ยง
ให้กับอาจารย์ใหม่ นอกจากนี หลักสูตรได้ตามค าส่ังมอบหมายหน้าที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั ง 5 ท่านดังนี  
          2.1) อาจารย์วันประชา   นวนสร้อย สอนจ านวน 3 รายวิชา และ
ท าหน้าที่ประธานหลักสูตร ดูแลแผนการเรียนและตารางสอนของนักศึกษาใน
หลักสูตร สอนงานแก่อาจารย์ใหม่ 2 ท่าน 
          2.2) อาจารย์สุภาวดี   มากอ้น สอนจ านวน 3 รายวิชา ดูแลงาน
ประกัน และงานพัสดุของหลักสูตร 
          2.3) อาจารย์น  าเพ็ญ   พรหมประสิทธิ์ สอนจ านวน 1 รายวิชา ดูแล
งานเลขาและการประชุมของหลักสูตร 
         2.4) อาจารย์ศิวดล  นวลนภดล สอนจ านวน 2 รายวิชา ดูแลงาน
กิจกรรมและวินัยนักศึกษาของหลักสูตร 
         2.5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  พุ่มไสว สอนจ านวน 2 รายวิชา 
ดูแลงานวิชาการ และการเทียบโอนของหลักสูตร 
         ทั งนี อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั ง 5 คนจะท างานทั่วไปอันเป็นการ
ตอบสนองพันธกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
   ทั งนี ที่ประชุมก าหนดการติดตามผลการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมครั งที่  2 เดือน 
มกราคม 2558 
(C)  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือติดตามผลการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาด้วยการพิจารณา มคอ. 5 และติดตามการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการประชุมครั งที่ 2/2557  
วันที่ 27  มกราคม  2558 มติที่ประชุมมีการจัดท า มคอ. 5 ครบถ้วนทุก
รายวิชา อาจารย์ใหม่เข้าใจและท าตามการบริหารหลักสูตรได้ ส่วนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าอบรมพัฒนาตนเอง จ านวน 2 ท่าน ยังไม่ได้พัฒนาตนเอง 
3 ท่าน  
(A) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนการจัด
อัตราก าลังและช่ัวโมงสอนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีเวลาในการท า
ภารกิจด้านอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม ซ่ึงอาจจะต้องเพ่ิมการจ้างอาจารย์ราย
ช่ัวโมงเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน รวมทั งการวาง
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
มาตรการช่วยเหลืออาจารย์ประจ าหลักสูตรในการพัฒนาตนเองในการ
ประชุมครั งที่ 4/2557  วันที่ 23  มิถุนายน  2558  
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ด าเนินการภายใต้ระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังนี  
1. การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ประจ า โดย 
    1.1) ส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีความต้องการไปศึกษาต่อของ
หน่วยงาน 
    1.2) ด าเนินการตามขั นตอนการขอไปศึกษาต่อตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    1.3) ติดตามผู้รับทุนการศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตรที่ก าหนด 
    1.4) ด าเนินการจัดท าข้อมูลอาจารย์ประจ าศึกษาต่อ 
2. การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า โดย 
    2.1) ส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าที่ประสงค์จะท าผลงานทางวิชาการ 
    2.2) ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการให้กับอาจารย์ประจ า 
    2.3) ส ารวจความต้องการพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
    2.4) ส่งเสริมการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ โดยเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
ขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัย การจัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองตาม
เป้าหมาย 
    2.5) ติดตามการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
การธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยส ารวจความต้องการ 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรเพ่ือมาจัดท ากิจกรรม    
             ในปี 2557  หลักสูตรด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี  
(P) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 3 ประจ าปีการศึกษา 2556 พบว่า
คุณภาพอาจารย์ของหลักสูตร(วิทยาลัย) อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง และจาก
การประเมินดังกล่าววิทยาลัยมีนโยบายมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเร่งรัดให้
หลักสูตรจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ และ
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ นเพ่ือส่งผลดีต่อการจัดการคุณภาพการศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตโดย
การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาตนเอง รวมทั งการให้รางวัลแก่บุคลากรที่ได้
ต าแหน่งทางวิชาการตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
(D) หลักสูตรท าการส ารวจความต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา และการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ได้ผล
การส ารวจดังนี  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
    1. อาจารย์วันประชา   นวนสร้อย แจ้งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการปี 
2558 และขอศึกษาต่อ ปี 2561 
    2. อาจารย์สุภาวดี  มากอ้น แจ้งขอศึกษาต่อ ปี 2560 
    3. อาจารย์น  าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ แจ้งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการปี 
2560  
    4. อาจารย์ศิวดล  นวลนภดล แจ้งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการปี 
2560 และขอศึกษาต่อ ปี 2562 
    5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  พุ่มไสว แจ้งขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิม 
ปี 2561  
(C) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันติดตามผลการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในคราวการประชุมครั งที่ 4/2557  
วันที่ 23 มิถุนายน  2558 ได้รับรายงานว่าขณะนี  อ. วันประชา  นวนสร้อย  
อ. น  าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ อ. ศิวดล  นวลนภดล และผศ. ภาวนา  พุ่มไสว 
อยู่ระหว่างการเขียนเอกสารประกอบการสอน และเตรียมท าการวิจัยและ
เผยแพร่งานวิจัยไปพร้อม ๆ กัน ส่วน อ. สุภาวดี  มากอ้น อยู่ระหว่างการ
เตรียมภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนของการพัฒนาตนเองอ. วัน
ประชา  นวนสร้อย อ. ศิวดล  นวลนภดล และผศ. ภาวนา  พุ่มไสว ได้เข้า
ร่วมการศึกษาดูงานในสาขาวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ และสถาบันไทย-เยอรมันระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน  2558 ในส่วน
ของงานวิจัยและการบริหารวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั ง 5 คน มี
งานวิจัยในความรับผิดชอบของตนเองทุกคน และร่วมกันจัดโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือสังคมในโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรสร้างชุมชน กิจกรรมที่ 2 
ส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ยังคงได้รับการพัฒนาตนเอง 2 คน  
(A) หลักสูตรน าข้อแนะน าของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยเป็นแนวทางท างานร่วมกับฝ่ายวิชาการเพ่ือประเมินกระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตาม
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยตามวงจร PDCA เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติใน
ปีถัดไป 
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ตัวบ่งชี้  ผลการ
ด าเนินงาน  
(ร้อยละ) 

ตารางอ้างอิง 

คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.2) 

- ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  20 ตารางที่ 1.1-2 

 - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ  

20 ตารางที่ 1.1-2 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์  
 

32 ตารางที่ 4.2-1 
- 

ตารางที่ 4.2-6 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี      คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 ตารางที่  
1.1-2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่  
1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ  0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20  

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

ศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

รองศาสตราจารย์     คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 4 ตารางที่ 1.1-2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ ( ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 20  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 20  
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น  าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น  าหนัก 

ตาราง
อ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ ตี พิมพ์ ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
- - ตารางที่  

4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 3 0.60 
ตารางที่  
4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 1 0.40 
ตารางที่  
4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
- - ตารางที่ 

4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

- - ตารางที่ 
4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

- - ตารางที่ 
4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 
4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1 0.60 
ตารางที่ 
4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
- - ตารางที่ 

4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ ตี พิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

- - ตารางที่ 
4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมั ติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้  กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
 

0.80 

- - ตารางที ่
4.2.4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น  าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น  าหนัก 

ตาราง
อ้างอิง 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
- - ตารางที่ 

4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
- - ตารางที่ 

4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ ตี พิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก .พ .อ . ห รือระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 

- - ตารางที่ 
4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก .พ .อ . ห รือระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 

- - ตารางที่ 
4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 
4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
- - ตารางที่ 

4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

1.00 
- - ตารางที่ 

4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 
- - ตารางที่ 

4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
- - ตารางที่ 

4.2.5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
- - ตารางที่ 

4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
- - ตารางที่ 

4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 
4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

0.60 

- - ตารางที่ 
4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

น  าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น  าหนัก 

ตาราง
อ้างอิง 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 
- - ตารางที่ 

4.2.6 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

1.00 
- - ตารางที่ 

4.2.6 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั งหมด 5 

จ านวนผลงานวิชาการทั งหมด 5 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั งหมด - 

ผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1.6 

ผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

32 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งช้ี 4.3) 

 การคงอยู่ของอาจารย์  หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบกลไกการดูแล
และการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ  แก่บุคลากร ดังต่อไปนี  
(P) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักญภาพอาจารย์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ นอันจะส่งปลต่อคุณภาพ
บัณฑิตและการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า เช่น การให้ทุนสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองในการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเพ่ิมศักยภาพ
วิชาชีพแก่อาจารย์ปีละ 7,000 บาทต่อคน การจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
เช่นที่ พัก รวมทั งการให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย การจัดสถานที่
เอื ออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การจัดท าประกาศเพ่ือยก
ย่องและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่นการยกย่องครู
ดีเด่น ในวันครู การยกย่องบุคลากรต่าง ๆ ในกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
รวมทั งการท าประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ทั งด้านการ
สอน การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ ตาม
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เกณฑ์การคัดเลือกและประกาศให้หน่วยงานภายในทั งคณะ และ
วิทยาลัยทราบและเข้าร่วมส่งบุคลากรคัดเลือก 
(D) การด าเนินงานต่าง ๆ ของหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัยท าให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพึงพอใจ เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยไม่มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกษียณอายุราชการ ลาออก โอนย้าย  
(C) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมติดตามการเสนอขอทุนวิจัย
ประจ าปี  2558 ผลงานทางวิชาการ การน าเสนอและการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 1 คน เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 คน และมีผลงานการตีพิมพ์
บทความวิชาการในวารสารจ านวน 1 บทความ ส่วนการขอทุนวิจัยมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการจัดสรรทุนวิจัย จ านวน 4 คน งานวิจัย 
5 เร่ือง ทั งนี อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับสวัสดิการเป็นที่พอใจ  และ
จากการตรวจสอบพบว่าตลอดปีการด าเนินการบริหารหลักสูตรไม่มี
อาจารย์ลาออก โอนย้าย หรือเกษียณอายุราชการ 
(A)  ในการด าเนินงานของหลักสูตรหากมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เกษียณอายุราชการ  ลาออก หรือโอนย้าย หลักสูตรมีแนวทางการ
ด าเนินการแต่ละกรณีดังนี  
    1) กรณีมีอาจารย์เกษียณอายุราชการหลักสูตรบันทึกขออัตราคืน
เสนอต่อวิทยาลัยผ่านต่อไปยังมหาวิทยาลัย 
    2) กรณีลาศึกษาต่อหลักสูตรด าเนินการสรรหาอาจารย์มาสอนแทน
และปฏิบั ติหน้าที่ แทนป่านการอนุมั ติจากสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย 
    3) กรณีลาศึกษาต่อหลักสูตรด าเนินการสรรหาอาจารย์มาสอนแทน
และปฏิบั ติหน้าที่ แทนผ่านการอนุมั ติจากสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย 
       กรณีที่ 2 และ 3 ต้องด าเนินการภายใน 30 วัน 

 
 
 
 
 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
       หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2557  จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั ง 5 
คน ตามระบบการด าเนินการดังนี  
(P)  หลักสูตรได้น าแบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์จากที่ฝ่าย
วิชาการก าหนดมาใช้เพ่ือการประเมินความพึงพอใจ 
(D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามแบบประเมินความพึงพอใจครบถ้วนทุกข้อทั ง 5 คน 
(C) หลักสูตรได้ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
พบว่ามีค่าเฉล่ีย 3.74 
(A) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรน าผลที่ได้จากการประเมินในประเด็น
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ต่าง ๆ รวมทั งข้อเสนอแนะไปใช้เพ่ือการปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักสูตรต่อไป  

 

 
หมวดที่ 3 

นักศึกษาและบัณฑิต 
ข้อมูลนักศึกษา : นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี 
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั งแต่ปีการศึกษาที่

เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั นปีที่ 1 ชั นปีที่ 2 ชั นปีที่ 3 ชั นปีที่ 4 ชั นปีที่ 5 ชั นปีที่ 6 ตกค้าง 

2553        
2554        
2555 34 17 16     
2556 36 23      
2557 19       

 
ข้อมูลนักศึกษา : นักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั งแต่ปีการศึกษาที่

เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั นปีที่ 1 ชั นปีที่ 2 ชั นปีที่ 3 ชั นปีที่ 4 ชั นปีที่ 5 ชั นปีที่ 6 ตกค้าง 

2553        
2554        
2555   2     
2556        
2557        

 
หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 

         หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เร่ิมใช้จัดการเรียนการสอนและรับนักศึกษาเข้าศึกษาปีแรกปีการศึกษา 
2555 โดยเปิดรับนักศึกษาตามแผนรับนักศึกษา มีนักศึกษาใหม่จ านวน 34 คน และคงเหลือในปี 2557 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 47.05 ในปีการศึกษา 2556 รับนักศึกษาใหม่เข้ามา 36 คน และคงเหลือใน
ปี 2557 จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 63.88 ในปี 2557 รับนักศึกษาใหม่หลักสูตร 4 ปี เข้ามาเรียน
จ านวน 19 คน คงเหลือ  15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.94 และรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนจ านวน 2 คน 
คงเหลือในปี 2557 จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา    

1. นักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนระดับอุดมศึกษาไม่ได้ 
2. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบกับกิจกรรมการเรียนและการค้นคว้าวิชาการนอกชั นเรียน 
3. นักศึกษามีความรู้พื นฐานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรน้อยให้น้อยลง  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.1) 

  การรับนักศึกษาหลักสูตรใช้ระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็น
หลักในการด าเนินการตามแผนภูมิดังต่อไปนี  

 
 



31 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 

 
 
ระบบการรับนักศึกษา ด าเนินการตามขั นตอนดังนี  
 1. ก าหนดแผนการรับนักศึกษา โดย 
     1.1) การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั งปัจจัย
ภายนอก เช่นตลาดแรงงาน ภาวการณ์แข่งขัน และปัจจัยภายใน เช่นความ
พร้อมของอาจารย์ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน
รวมทั งปัจจัยเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ 
     1.2) ก าหนดเป้าหมายและจัดท าแผนในการรับนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา โดยการพิจารณาความพร้อมของหลักสูตรเพื่อก าหนดเป็นแผน
รับนักศึกษาประจ าปี 
     1.3) การพิจารณษก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
     1.4) ก าหนดแนวทางและวิธีการรัยนักศึกษา ซ่ึงมี 2 วิธี ได้แก่ 
            1.4.1) การรับสมัคร 
            1.4.2) การคัดเลือก 
2. ประกาศและด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 
3. ด าเนินการรับสมัครโดยประกาศคุณสมบัติ  ระยะเวลา รวมทั งการ
พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามประกาศทุกฉบับ 
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4. ประกาศรายช่ือผู้ที่มีสิทธืสอบคัดเลือก 
5. ด าเนินการสอบตามประกาศ รับสมคร 
6. ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 
7. นักศึกษารายงานตัว   
1.  การรับนักศึกษา 
   หลักสูตรด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดทั งในการรับสมัครเชิงปริมาณด้วยการก าหนดจ านวนนักศึกษา และ
เชิงคุณภาพ ด้วยการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาประจ าหลักสูตรตาม
วิธีด าเนินการ 2 ขั นตอน 
       1.1 ก าหนดแผนการรับนักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นส่วน
หน่ึงของคณะกรรรมการก าหนดแผนการรับนักศึกษา ของวิทยาลัยในส่วน
ของการระบุจ านวน และคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครเรียนโดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน และ
แนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือก าหนดเป้าหมาย และเกณฑ์การ
รับนักศึกษาของปีการศึกษา 2557  
          1.1.1  การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีการคัดเลือกด้วยระบบ
โควต้าเรียนดี โควตากีฬา และโควตากิจกรรม  
          1.1.2  การรับสมัครเพ่ือการสอบคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบตรง 
และสอบผ่านระบบ Addmision 
       ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การรับนักศึกษาตามระบบและกลไกดังต่อไปนี  
(P) หลักสูตรได้วางแผนการรับนักศึกษาโดยน าผลการสมัครเรียนในปี
การศึกษา 2556 มาประกอบการก าหนดแผนรับนักศึกษาเน่ืองจากในปี
การศึกษา 2556 นักศึกษาของหลักสูตรมีจ านวนน้อยกว่าเป้าเน่ืองจาก
ก าหนดคุณสมบัติด้านผลการเรียนไว้ที่ 2.75 ดังนั นในการวางแผนการรับ
นักศึกษาจึงน าประเด็นดังกล่าวเพ่ือเป็นปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาก าหนด
เป้าหมายการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรก าหนดแผนการ
รับนักศึกษาทั งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน (2ปี) โดยวางแผนใน
การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าเรียนให้มีรายละเอียดเอื อต่อการ
ตัดสินใจเลือกเรียนของนักเรีนร นักศึกษามากขึ น รวมทั งวางแผนเกี่ยวกับ
การเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษา มติที่ประชุมสรุปเกี่ยวกับแผนการรับ
นักศึกษาของหลักสูตรก าหนดรับนักศึกษาปี 2557 เป็น 2 ระบบ คือ
ระบบนักศึกษาโควตา และการรับสมัครสอบตรง ทั งนี ในการรับจะมีการรับ
นักศึกษาเป็นรอบ ๆ ตามกรอบระยะเวลาของวิทยาลัย วางแผนรับ
นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 30 คน นักศึกษาเทียบโอน 
จ านวน 20 คน  และรับนักศึกษาจากผู้ที่จบ ม. 6 หรือเทียบเท่า มีผลการ
เรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 ส่วนคุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศรับสมัคร
นักศึกษาของวิทยาลัยรัตภูมิ 
(D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันในการท าประกาศรับสมัคร
นักศึกษาตามแผน และส่งประกาศให้กับฝ่ายวิชาการเสนอไปยังวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยเพ่ือการรับสมัคร ในส่วนของการด าเนินการเกี่ยวกับการ
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการด าเนินการดังนี  
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    1. ขั นการรับสมัคร อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ประจ าวันตลอดระยะเวลาการรับสมัครโดย 
         1.1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบั ติ
นักศึกษาที่ยื่นใบสมัครทั งระบบโควต้า และระบบการสอบตรง การรับ
นักศึกษาโควตา   
          1.2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปรายช่ือและจ านวนนักศึกษาที่
สมัครพร้อมกับหลักฐานประกอบการสมัครส่งให้วิทยาลัยประกาศรายช่ือ
นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ 
   2. ขั นการสอบคัดเลือก  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าข้อสอบ คุมสอบ 
และสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องได้รับสิทธิ์เข้า
สอบพร้อมสรุปผลการสอบส่งให้กับวิทยาลัย 
   3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาที่ผ่านการสอบเพ่ือ
จัดกลุ่มเรียนและแผนการเรียนล่วงหน้า 
   4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับรายงานตัวอนักศึกษาใหม่ด้วยการแนะน า
ข้อปฏิบัติต่าง ๆ  
   5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิทยาลัยในการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร และร่วมประชุมผู้ปกครอง พบ
ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 
(C) หลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินการรับนักศึกษาจากการตรวจสอบ
คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครถูกต้องตามเกณฑ์ และพบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่มาจากนักเรียนที่จบม. 6 แต่นักศึกษาทั งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
และนักศึกษาหลักสูตร เทียบโอน 2 ปี ไม่เป็นไปตามแผนรับ เน่ืองจากในปี 
2557 แผนรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี จ านวน 30 คน และหลักสูตรเทียบ
โอนจ านวน 30 คน นักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มีจ านวน  19 
คน หลักสุตรเทียบโอน 2 ปี จ านวน 2 คน เน่ืองจากนักเรียนไม่ทราบการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเป็นส่วนใหญ่ ที่มาสมัครเรียนในปี 2557 
เน่ืองจากได้รับข่าวสารจากเพ่ือนซ่ึงมีภูมิล าเนาอยู่ใกล้วิทยาลัย และการ
รับทราบข่าวจากรุ่นพี่โดยตรง 
(A) หลักสูตรติดตามประชุมร่วมกันในการประเมินการรับนักศึกษาใหม่
ประจ าปี 2557 ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับ
แผนการรับนักศึกษา ปี 2558 ด้วยการทบทวนประเด็นต่อไปนี  
          1. วิธีการรับข่าวสารของนักศึกษา 
          2. เหตุผลในการเลือกเรียนในหลักสูตร 
          3. ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะของการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าเรียน 
          4. ปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และการแนะแนว 

  

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
        หลักสูตรมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่



34 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
ตามแผนภูมิและกระบวนการดังแผนภูมิต่อไปนี  

 
        มหาวิทยาลัยมอบนโยบาย มายังวิทยาลัยในการด าเนินการตาม
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาตาม
ขั นตอน คือ 
1. การจัดการปฐมนิเทศใหม่ให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเรียนใน
มหาวิทยาลัย 
2. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่เพ่ือให้มีความ
พร้อมต่อการเข้าศึกษา ตามจุดมุงหมายได้แก่ 
     2.1 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ 
     2.2 การเตรียมความพร้อมด้านสังคม 
3. ประเมินผลสัมฤทธ์การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนศึกษา 
ในปี 2557 หลักสูตรด าเนินการตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม
ของมหาวิทยาลัยดังนี  
(P) หลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือการวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาใหม่ตามนโยบายและระบบของวิทยาลัยซ่ึง มติที่ประชุมวางแผน
ให้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ด้วยการประชุมชี แจงประเด็นต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการเรียน เช่นการลงทะเบียนเรียน การจ่ายเงินค่าลงทะเบียน 
การปฏิบัติตนระหว่างเรียน ตลอดจนการแนะน าส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับนักศึกษา โดยการปฐมนิเทศนักศึกษาร่วมกับการประชุมผู้ปกครอง 
พบปะกับผู้ปกครองเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในการดูแลนักศึกษาระหว่าง
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เรียนตามหลักสูตร  รวมทั งการวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนปรับ
พื นฐานทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ และการจัดการค่ายคุณธรรมเพ่ือ
สร้างความเข้าใจพื นฐานให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาต่อทันที ทั งนี 
ในการประชุมดังกล่าวประธานหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีหน้าที่ดูแลติดตามนักศึกษาในวันที่มีกิจกรรมปฐมนิเทศและชี แจง
ผู้ปกครอง 
(D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาทุกกิจกรรมดังนี  
     1. เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาโดยการรับรายงานตัวนักศึกษาของ
หลักสูตร ร่วมประชุมผู้ปกครองและพบปะนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร ชี แจง
ท าความเข้าใจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองในประเด็นต่าง ๆ เช่น การ
ลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอนรายวิชา การจบหลักสูตร เป็นต้น 
     2. การเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้กับ
นักศึกษาใหม่ด้วยการเป็นส่วนน่ึงในการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือปรับ
พื นฐานการเรียนส าหรับนักศึกษา 
     3. ร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในด้านสังคมของนักศึกษาด้วย
การจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้ปรับตัวเข้ากับบุคลต่าง ๆ ของวิทยาลัย
ได้แก่ 
         3.1) ร่วมเป็นกรรมการก ากับดูแลนักศึกษาใหม่ในโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมของนักศึกษา 
         3.2) ร่วมก ากับดูแลนักศึกษาระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมเชียร์ระหว่างเวลา 16: 30 – 18: 00 นาฬิกา ช่วงวันที่ 16 – 20 
สิงหาคม  2557  
         3.3) ร่วมก ากับดูแลนักศึกษากิจกรรมวันรักกันมั่นของนักศึกษา
ประจ าปี 2557  
(C)  หลักสูตรประชุมร่วมกันในการตรวจติดตามการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั งกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการ และการเตรียมความพร้อมด้านสังคม พบว่าผลการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาประสบความส าเร็จด้วยดีช่วยให้นักศึกษามีความ
พร้อมโดยนักศึกษาใหม่ทุกคนของหลักสูตรเข้าร่วมปฐมนิเทศครบถ้วนทั ง
หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
ประชุมเชียร์ และกิจกรรมวันรักกันมั่น ส่วนการด าเนินโครงการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาในรูปของกิจกรรมมีการติดตามผลด้วยการ
ตรวจสอบความพึงพอใจการด าเนินงานโครงการพบว่าโครงการทุกโครงการ
นักศึกษามีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 ดังนี  
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีความพึงพอใจร้อยละ 93.20 
2. โครงการปรับพื ฯบานทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาใหม่ ระหว่าง
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
วันที่ 13 -15 สิงหาคม 2557 นักศึกษามีความพึงพอใจร้อยละ 95.20 
3. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักศึกษามีความพึงพอใจร้อยละ 96.45 
(A)  จากผลการตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่หลังการ
เข้าเรียนผ่านไป 1 เดือน พบว่ายังคงมีปัญหาบางอย่าง เช่น ความพร้อมใน
การเรียนค านวณ การปฏิบัติตนระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง การ
ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาจาก มคอ. 5 เพ่ือน าไปก าหนดแผนการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ปี 2558 ต่อไป 

 
ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 

การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.2) 

          หลักสูตรด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัย โดยการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 
ลักษณะแต่ละลักษณะมีกระบวนการด าเนินการที่หลักสูตรใช้เป็นแนว
ปฏิบัติดังนี            
1 . การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา ด าเนินการตามระบบและกลไกตามแผนภูมิ 

 
 1. คณะ/วิทยาลัยแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยควบคุมก ากับจ านวน
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. จัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้
จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในคาบ Home room หรือเวลาที่ให้การ
ดูแลนักศึกษาในโอกาสอื่นๆตามความเหมาะสม  
 4. กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลและค าแนะน าใน
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
ด้านวิชาการ เช่น การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ผลการเรียน 
ลักษณะของนักศึกษารายบุคคล ติดตามความส าเร็จของนักศึกษา และด้าน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
  5. กรณี นักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ป รึกษาวิเคราะห์และหาทาง
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน
อ่ืนๆ  โดยจัดการความเส่ียงของนักศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาผลการเรียนต่ า 
ออกกลางคัน จบช้า  
 6. จัดระบบช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่
ปรึกษาซ่ึงอาจด าเนินการร่วมกับผู้ปกครองของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะ
แนว และจิตวิทยา กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือหลักสูตรไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
 7. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของนักศึกษา
หลังจากให้ค าปรึกษา 
         หลักสูตรด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามระบบของ
มหาวิทยาลัย โดย 
(P) หลักสูตรวางแผนการดูแลนักศึกษาด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดย
ก าหนดเป็นหลักการกว้าง ๆ สอดคล้องกับสภาพการด าเนินการของ
วิทยาลัยเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก ากับดูแลและเป็นที่ปรึกษาของ
นักศึกษาทุกชั นปีเพ่ือดูแลเร่ืองการเรียนตลอดหลักสูตร  ทั งนี หลักสูตรได้
สรุปให้นักศึกษาได้รู้จักกับนักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรในวันปบม
นิเทศนักศึกษาใหม่ที่มีการพบผู้ปกครอง  
(D) ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาด้วยระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักสูตรด าเนินการโดย 
     1. หลักสูตรจัดส่งรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับฝ่ายวิชาการเพ่ือ
รวบรวมและจัดเสนอวิทยาลัยเพ่ือออกค าส่ังแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2557  โดยแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษาให้สามารถควบคุม
ก ากับนักศึกษา และจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้
จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     2. หลักสูตรร่วมกับงานทะเบียนและวัดผลจัดตารางเรียนของนักศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษาโดยจัดคาบว่างของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษามี
เวลาว่างตรงกัน เพ่ือให้การขับเคล่ือนให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการที่อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในคาบ 
Home room หรือเวลาที่ให้การดูแลนักศึกษาในโอกาสอ่ืนๆตามความ
เหมาะสม เช่นการร่วมกับนักศึกษาในการท ากิจกรรม 5 ส การร่วมก ากับ
ติดตามนักศึกษาในที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมอื่น ๆ  
     3. อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกผลการพบนักศึกษาประจ าทุกครั ง และ
รวบรวมรายการปรึกษารายงานต่อหลักสูตรและวิทยาลัย   
(C) หลักสูตรติดตามการด าเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยการตรวจ
รายงานการบันทึกการพบนักศึกษา รวมทั งการติดตามจ านวนนักศึกษาที่คง
อยู่ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
ทุกท่านมีสมุดบันทึกการให้ค าปรึกษาแต่ละภาคการศึกษา รวมทั งการสรุป
ประเด็นที่นักศึกษาขอค าปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประเมิน
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ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของหลักสูตรเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา  
โดยพบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการควบคุมดูแล การ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา อยู่ในระดับ มาก คะแนน
เฉล่ีย 3.68 คะแนน 
(A)  หลักสูตรน าผลการติดตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษาประชุมร่วมกันใน
การประชุมครั งที่ 5 วันที่ 23 กรกฎาคม  2558 เพ่ือก าหนดและวางแผน
งานการด าเนินการเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรับแก้ไขให้อาจารย์ที่
ปรึกษาของนักศึกษาเป็นอาจารยืประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ที่สอน เพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษษเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ นโดยใช้วิชาชีพ 
และวิทยาการตรงของหลักสูตรเพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาด้วยการใช้ 
Social  Media เช่น  การใช้ Facebook,  E-mail, Line หรือการตั งกลุ่ม
เฉพาะในการติดต่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถตอบข้อซักถาม
และสามารถแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วและน ามาใช้จริงเพ่ือ
เป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 

 2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาเพ่ิมเติม
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะ “บัณฑิตนักปฏิบัต”  โดยเน้นการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการศตวรรษที่ 21 ตามระบบและกลไกของ 
มหาวิทยาลัยดังนี  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 

 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือชี แจงถึงแนวทางการ
ให้บริการกับนักศึกษา 
2. จัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการด้านการจัดบริการและสวัสดิการด้าน
ต่างๆให้แก่นัก ศึกษา 
3. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าแผนเกี่ยวกับการจัดบริการให้กับ
นักศึกษาและด้าน 
    3.1) การบริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
    3.2) การจัดการบริการด้านกายภาพ 
    3.3) การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯ 
    3.4) การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
4. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบ การณ์ทางด้านวิชาการและ 
วิชาชีพแก่นักศึกษา  
5. ประชุมผู้บริหารเพ่ือชี แจงถึงแนวทางการจัดการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
6. จัดท าค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการด้านส่ง เสริมกิจกรรมนักศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน 
7. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือร่วมก าหนดนโยบายและจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั ง 5 ด้าน รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
     7.1) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
     7.2) กิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม 
     7.3) กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
     7.4) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
     7.5) กิจกรรมนันทนาการ/เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
     7.6) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
     7.7) กิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตและการท างาน 
     7.8) กิจกรรมสารสนเทศส่ือสารและเทคโนโลยี 
       ในปี 2557 หลักสูตรได้ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย 
 (P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันในคราวการประชุมครั งที่ 
1/2557 วันที่ 3 กรกฎาคม  2557 เพ่ือวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ซ่ึงมติที่
ประชุมได้จัดท าแผนการให้บริการและสวัสดิการด้านต่างๆให้แก่นักศึกษา 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน 
          1.)  การบริการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
การจัดการบริการด้านกายภาพ 
          2.) การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต  
          3.) การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
          4.) การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบ การณ์ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  
และวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั ง 5 ด้าน
หลักรวมถึงด้านอื่นๆ ที่จ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  กิจกรรมต่าง 
ๆ ที่ด าเนินการประกอบด้วย 
           1) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาทุกคนของหลักสูตร 
           2.) กิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม 
           3.) กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
-          4.) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
           5) กิจกรรมนันทนาการ/เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
           6.) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม                                                  
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           7.) จกรรมทักษะการใช้ชีวิตและการท างาน 
           8.) กิจกรรมสารสนเทศส่ือสารและเทคโนโลยี 
   โดยการด าเนินการเพ่ือตอบสนองแผนที่วางไว้จะด าเนินการตลอดปี
การศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับฝ่าย/งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(D) หลักสูตรด าเนินการจัดบริการด้านต่าง ๆ ตามแผน 
     1. การจัดบริการด้านกายภาพและส่ิงอ านวยความสะดวก จัดหา
อุปกรณ์และครุภัณฑ์การสอนให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างเพียงพอ
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการสอนในแต่ละรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ด าเนินการจัดซื อวัสดุการศึกษาตามไตรมาสที่1 และไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ 2558 รวมทั งการจัดตารางสอนให้มีคาบช่วงเวลาการจัด
กิจกรรม 5 ส.และอาจารย์แต่ละท่านก ากับดูแลสภาพความพร้อมของ
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งานก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 
1/2557   
      2. การจัดบริการด้านการให้ค าปรึกษาวิชาการและการแนะแนวการใช้
ชีวิต ด้วยการแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษา และการแนะน าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพร้อมคุณวุฒิ ความถนัดทางวิชาชีพของอาจารย์แต่ละคนให้
นักศึกษาทราบเพ่ือใช้ในการขอค าปรึกษา รวมทั งการแนะน าสถานที่บริการ
กลางที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเพ่ือความสะดวกในการปรึกษาเฉพาะด้าน 
เช่นแนะน าห้องพยาบาล ห้องศูนย์ภาษา ห้องทะเบียน เป็นต้น 
       3. จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหรือ
คณาจารย์โดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสาขา หลักสูตร การแจ้งข่าว
ผ่านทางข้อความมือถือ รวมทั งการประชุม การพบอาจารย์ที่ปรึกษาทั งการ
ประชุมประจ า. และการประชุมเฉพาะกิจ 
       4. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบ การณ์ทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิต และกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด เสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการที่หลักสูตรจัดโครงการเองหรือ
การจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภายใน 
และภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา ใน
ด้านต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ 
           4.1) การเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาทุกคนของหลักสูตร โดยการที่หลักสูตรได้ส่งนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาด้านการประกัน
คุณภาพ จัดโดยงานประกัณของวิทยาลัย วันที่ 9 ธันวาคม 2557 
(นักศึกษามีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.01) 
           4.2)  การจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม 
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หลักสูตรได้ด าเนินการให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิชาการและ
วิชาชีพกลายกิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ 
               4.2.1) น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการประจ าปี
การศึกษา 2557 โดยหลักสูตรจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการประกอบ
เคร่ืองคอมพิเตอร์ การตอบปัยหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั งนี ในการด าเนินการให้นักศึกษาร่วมกับอาจารย์ในการด าเนินกิจกรรม 
เป็นกรรมการการแข่งขัน  
                4.2.2) หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและส่งเข้า
ร่วมโครงการแข่ขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่ประเทศไทย (RDC 
2015) ระดับภูมิภาคภาคใต้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2558 
ผลการแข่งขันนักศึกษาของหลักสูตรได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็น
ตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ช่วงเดือนมิถุนายน 2558 
                4.2.3) หลักสูตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ซ่อมคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายเบื องต้น ในวันที่ 
7 สิงหาคม 2557 เป็นโครงการบริการวิชาการที่จัดในชุมชนโดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเป็นวิทยากรบรรยาย และให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากร
ตลอดการฝึกอยรมโดยนักศึกษามีความพึงพอใจร้อยละ 96.67  
                4.2.4) หลักสูตรส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการเตรียมความ
พร้อในการท าโครงงานของนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรม จัดในวันที่ 22  
พฤศจิกายน  2557 นักศึกษามีความพึงพอใจร้อยละ89.58 
                4.2.5) หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการควบคุม
ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นโครงการพัมนาทักษะวิชาชีพให้นักศึกษา
สามารถปฏิบัติอการเกี่ยวกับการควบคุมได้ วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 
2558 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจร้อยละ 80.00  
         4.3) การจัดกิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรได้ส่งเสริม
ให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพทั งกับ
หน่วยงานภายใน และภายนอกตามรายการดังต่อไปนี  
                4.3.1)การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั งที่ 9 ระหว่างวันที่ 13-19  ตุลาคม 
2557 โดยอาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนและคุม
กีฬา เป็นนักกีฬา เป็นสวัสดิการนักกีฬา และเป็นกองเชียร์   
                4.3.2) หลักสูตรส่งเสริมและน านักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิ่ง
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ตะรูเตา ครั งที่ 12  ในวันที่ 22 มีนาคม 2558 
                 4.3.3) หลักสูตรส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน วันวิสาขบูชา ณ วัดใหม่ทุ่งคา อ. รัต
ภูมิ จ. สงขลา ในวันที่ 2  มิถุนายน  2558  โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 2 คน นักศึกษาเข้าร่วม 37 คน และการเข้าร่วม
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กิจกรรมครั งนี หลักสูตรได้รับการยกย่องว่าเป็นหน่วยงานที่น านักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมมากท่ีสุดได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 
          4.4) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม มีการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมดังต่อไปนี  
                 4.4.1) หลักสูตรน าอาจารย์ประจ าหลักสูตรนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการพัฒนาวิทยาลัย และปลูกป่าบริเวณต้นน  าตกบริพัตร อ. รัตภูมิ จ. 
สงขลา ในวันพ่อแห่งชาติ (4 ธันวาคม 2557)  
                  4.4.2) หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
นักศึกษาท ากิจกรรม 5 ส เป็นประจ า ในส่วนของการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของวิทยาลัย 
                   4.4.3) นักศึกษาของหลักสูตรจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยน้อง 
โดยการติดตั งสัญญาณ WIFI และการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดรัตนวรา
ราม และโรงเรียนวัดเขารักเกียรติ ในภาคการศึกษาที่ 2/2557  
           4.5) กิจกรรมนันทนาการ/เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด าเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี  
 
           6.) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม                                                  
           7.) จกรรมทักษะการใช้ชีวิตและการท างาน 
           8.) กิจกรรมสารสนเทศส่ือสารและเทคโนโลยี 
โครงการอบรมความพร้อมทางวิชาการในการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร  ระหว่างวันที่ 26-27 
มีนาคม 2558 
2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
ชิ นส่วนและผลิตภัณฑ์ 3 มิติ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 
3) โครงการแข่งขันกีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั งที่ 9 ระหว่างวันที่ 18-19 
ตุลาคม 2557  
นอกจากนี  คณะกรรมการหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระในการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ โครงการรักกันมั่น 
4) โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรฯ 
3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของหลักสูตร โดยพบว่า คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีความ
พึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 
3.40 คะแนน และมีความพึงพอใจต่อ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับ ปานกลาง คะแนน
เฉล่ีย 3.40 คะแนน 
4.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาผลการด าเนินงานกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และทบทวน ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและ



44 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
พันนานักศึกษาเพ่ือเตรียมข้อมูลส าหรับจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2559 ในการประชุมครั งที่ 
4/2557 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 1.5)  จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือชี แจงถึงแนวทางการสร้างเครือข่าย และจัดท า
ค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการสร้างเครือข่าย 
     1.6) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย
ทั งภายในและภายนอก โดยเป็นเครือข่ายแต่ละด้าน ดังนี  
             1.6.1) ด้านการประกันคุณภาพ 
             1.6.2) ด้านวิชาการ 
             1.6.3) ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
             1.6.4) ด้านศิลปวัฒนธรรม 
             1.6.5) กิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่  21…. 
   
หลักสูตรด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ศตวรรษที่ 21  ทั งนี ได้น าผลจากการที่นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมมา
วิเคราะห์ผลที่เกิดระหว่างการท ากิจกรรมมาเพ่ือให้นักศึกษาเห็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรว่ามีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีใน
การด าเนินการหรือส่งเสริมนักศึกษาด้านใดเพิ่มเติม การด าเนิการสามารถ
แสดงได้ดังแผนภูมิ 
 

 
ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 3.3) 

    หลักสูตรใช้ผลการวิเคราะห์ผลจากระบบและกลไกการรับนักศึกษา และ
กลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกประการ เพ่ือการก ากับดูแล
นักศึกษาให้สามารถอยู่ในระบบการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 
และสามารถจบการศึกษาได้ตามเง่ือนไขของหลักสูตร ทั งนี ในการ
ด าเนินการสามารถพิจารณาจากปัจจัย 3 ประการ ดังต่อไปนี  
      1. การคงอยู่ของนักศึกษา  จากข้อมูลนักศึกษาของหลักสูตรในแต่ละ
ปีการศึกษาพบว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนในชั นปีที่ 1 จะมีจ านวนมาก และ
ลดลงในชั นต่อมา และจะคงอยู่ในปีถัด ๆ ไป แต่ในปีการศึกษาต่อมา
จ านวนนักศึกษาแรกเข้าจะลดลง แต่อัตราการคงอยู่จะสูงขึ น ผลการ
วิเคราะห์พบว่าสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักศึกษาลดลงเน่ืองจากนักศึกษามา
จากกลุ่มผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง เมื่อต้องเรียนในรายวิชา
พื นฐานโดยเฉพาะวิชาเกี่ยวกับการค านวณท าให้ไม่สามารถเรียนต่อในชั นปี
ที่ สูงขึ นได้ จึงเปล่ียนสาขาที่ เรียนหรือเปล่ียนสถานที่ เรียน หลักสูตร
ด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
รวมทั งการปรับแผนการเรียนเพื่อให้นักศึกษามีอัตรการคงอยู่สูงขึ น และผล
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
การด าเนินการดังกล่าวช่วยให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีถัดมาสูงขึ น  
 

 2. การส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรไม่มีนักศึกษาจบ
การศึกษา จึงไม่มีรายงานผลการด าเนินงาน 
 

 3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตร
พิจารณาผลส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจากการ
ประเมินผลความพึงพอใจในรายวิชาต่าง ๆ ที่หลักสูตรด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก และจากการประเมินไม่มี
ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ระหว่างปี 2555 – ปี 2557  แต่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดแนวทางร่วมกันเพื่อด าเนินการกรณีมีข้อ
ร้องเรียนเกิดขึ นดังต่อไปนี  
    3.1) หลักสูตรแต่งตั งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
    3.2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือหาทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 
   3.3) ประกาศหรือแจ้งให้นักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินการแก้ไขหรือหาทางออกท่ีดีที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดย
แจ้งผ่านการติดต่อส่ือสารทุกทาง ทั งการส่ือสารด้วยหนังสือราขการ และ
การใช้ Social Media ทุกรูปแบบ 

 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั งแต่ปีการศึกษาที่เร่ิม
ใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 53 54 55 56 ค่าเฉล่ีย 

 จ านวนจบในรุ่น  
ไม่ มี รายงานผลการด า เนินงาน เน่ื องจาก
หลักสูตรเปิดการจัดการเรียนการสอนครั งแรก
ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบันไม่มีนักศึกษา
จบหลักสูตร   

จ านวนรับเข้าในรุ่น 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าใน
รุ่น 
 จ านวนจบในรุ่น   x 100 
 จ านวนรับเข้าในรุ่น 

 
        ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ไม่ม่มีช้อมูลการด าเนินการและการรายงานผล เน่ืองจากปี
การศึกษา 2557 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ตัวบ่งชี้ 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

วันที่ส ารวจ ………………………    
 

ข้อมูลพื นฐาน จ านวน ร้อยละ 
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ข้อมูลพื นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตทั งหมด  

 
 
ไม่มี รายงานผลการด าเนินงานเน่ืองจาก
หลักสูตรเปิดการจัดการเรียนการสอนครั ง
แรกปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบันไม่มี
นักศึกษาจบหลักสูตร   

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 
จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท 
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี/โท รุ่นจบปีการศึกษา 2556 (ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
 

ล า 
ดับที่ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวนข้อท่ี
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย/คน/

ร้อยละ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 
 
 

ไม่มี รายงานผลการด าเนินงานเน่ืองจาก
หลักสูตรเปิดการจัดการเรียนการสอนครั ง
แรกปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบันไม่มี
นักศึกษาจบหลักสูตร   

   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (2)ด้านความรู้ 
   (3)ด้านทักษะทางปัญญา 
   (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
  (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด/ตาม มคอ.2 
ของแต่ละหลักสูตร 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั งหมด (คน) 

 3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
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ล า 
ดับที่ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวนข้อท่ี
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย/คน/

ร้อยละ 
(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

ไม่มีการด าเนินการเน่ืองจากไม่มีนักศึกษาจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 
 

หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP I W Audit ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 

                   

01-040-005 
เอเชียอาคเนย์ศึกษา 
(Southeast Asian 
Studies) 

1/2557 0 0 0 25 38 19 13 6 0 0 0 0 0 0  16 15 

01-023-001 พล
ศึกษา 
(Physical 
Education) 

1/2557 30 0 9 22 9 0 0 0 0 0 0 0 30 0  16 16 

01-312-001 
ภาษาอังกฤษ 1 
(English I) 

1/2557 17 13 13 17 9 0 0 0 0 0 0 0 17 13
.0
4 

 16 16 

01-312-003 
สนทนาภาษาอังกฤษ 
(English 
Conversation) 

1/2557 4 4 64 16 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4  23 23 

02-211-101 
คณิตศาสตร์พื นฐาน 
(Fundamental 
Mathematics) 

1/2557 16 0 5 5 5 21 32 0 0 0 0 0 16 0  16 16 

01-011-001 
ภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสาร 
(Thai Language for 
Communication) 

1/2557 10 14 29 24 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14
.2
8 

 16 16 

01-021-005 
จิตวิทยาท่ัวไป 
(General 
Psychology) 

1/2557 0 24 33 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
.8
0 

 16 16 

02-031-002 สถิติ
ในชีวิตประจ าวัน 
(Statistics for 
Everyday Use) 

2/2557 8 0 23 0 31 8 15 0 0 0 0 8 8 0  12 11 
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01-312-002 
ภาษาอังกฤษ 2 
(English II) 

2/2557 0 18 6 0 6 12 41 0 0 0 0 0 0 17
.6
4 

 14 14 

01-312-006 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 
(English for work) 

2/2557 4 4 30 39 9 0 0 4 0 0 0 0 4 4.
34 

 21 20 

02-231-101 
ฟิสิกส์พื นฐาน 
(Fundamental 
Physics) 

2/2557 12 0 6 12 24 29 6 0 0 0 0 0 12 0  15 15 

13-221-101 
ประเด็นทางจริยธรรม 
กฎหมาย 
และสังคมของวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 
(Ethical Legal and 
Social Issues in 
Computer 
Profession) 

2/2557 20 5 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5  15 15 

01-021-008 อารย
ธรรมไทยในบริบท
โลกาภิวัตน์ 
(thai Civilization in 
the Globalization 
Context) 

2/2557 0 0 0 11 39 50 0 0 0 0 0 0 0 0  18 18 

 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP I W Audit ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ 

                  
13-221-103 
วงจรไฟฟ้าพื นฐาน 
(Basic Electric 
Circuits) 

1/2557 24 0 0 5 19 5 24 0 0 0 0 0 24 0  16 16 

13-221-104 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
เบื องต้น 
Introduction to 
Computer 
Technology 

1/2557 0 11 22 11 28 17 0 0 0 0 0 0 0 11  16 16 

13-221-201 
ดิจิตอลและการ
ออกแบบวงจรลอจิก 
(Digital and Logic 
Circuit Design) 

1/2557 7 11 21 11 14 14 4 0 0 0 0 0 7 11  23 23 

13-223-201 
โครงสร้างข้อมูล  
(Data Structures) 

1/2557 7 4 7 11 14 11 25 4 0 0 0 7 7 4  25 22 

13-223-203 การ
จัดการระบบ
ฐานข้อมูล 
(Database 
Management 

1/2557 0 4 12 19 23 15 23 0 0 0 0 0 0 4  25 25 
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System) 
13-223-204 การ
เขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ 
(Object-Oriented 
Programming) 

1/2557 0 0 4 8 16 4 12 0 0 0 0 56 0 0  25 11 

13-224-201 การ
ส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Data 
Communication 
and Computer 
Network) 

1/2557 0 7 7 26 48 0 0 4 0 0 0 0 0 7  25 24 

13-223-301 
ระบบปฏิบัติการแม่
ข่าย 
(Server Operating 
System) 

1/2557 14 18 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18  15 15 

10-223-304 การ
ประมวลผลสัญญาณ
ภาพ 
(Image 
Processing) 

1/2557 5 15 10 5 30 15 0 0 0 0 0 0 5 15  16 16 

13-224-301 การ
วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
(Computer 
Network Analysis 
and Design) 

1/2557 17 8 4 25 13 8 0 0 0 0 0 0 17 8  18 18 

13-224-305 
ความปลอดภัยใน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
(Computer 
Network Security) 

1/2557 0 11 22 17 39 0 0 0 0 0 0 0 0 11  16 16 

13-221-105 
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic 
Technology) 

2/2557 29 0 5 10 14 10 5 0 0 0 0 0 29 0  15 15 

13-221-104 การ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
(Computer 
Programming) 

2/2557 19 10 14 0 19 0 0 0 10 0 0 0 19 10  15 13 

13-222-201 
ไมโครคอนโทรลเลอ
ร์ 
(Microcontrollers) 

2/2557 34 6 6 9 3 0 0 3 0 0 0 0 34 6  21 20 

13-232-202 
ระบบปฏิบัติการ 
(Operating 
System) 

2/2557 0 4 4 29 25 13 8 4 8 0 0 0 0 4  

23 20 
13-223-205 
หลักการโปรแกรม
เว็บ 
(Principles of 
Web 
Programming) 

2/2557 8 8 8 16 32 4 4 4 0 0 0 0 8 8  21 20 
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13-223-206 
วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ 
(Computer 
Software 
Engineering) 

2/2557 0 5 18 36 9 14 0 5 9 0 0 0 0 5  21 18 

13-224-202 
ระบบเครือข่ายทีซี
พีไอพี 
(TCP/IP 
Networks) 

2/2557 8 8 24 20 16 4 0 4 0 0 0 0 8 8  21 20 

13221-104 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
เบื องต้น 
(Introduction to 
Computer 
Technology) 

2/2557 0 0 10
0 

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

13-222-302 การ
ติดตั งและ
บ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 
 (Computer 
Installation and 
Maintenance) 

2/2557 13 13 22 17 9 0 0 0 0 0 0 0 13 13  17 17 

13-222-303 
หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 
(Industrial 
Robotics) 

2/2557 9 13 17 9 30 0 0 0 0 0 0 0 9 13  18 18 

13-223-302 การ
วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
(System Analysis 
and Design) 

2/2557 5 10 14 24 33 0 0 0 0 0 0 0 5 10  18 18 

13-224-302 การ
เขียนโปรแกรม
เครือข่าย 
(Network 
Programming) 

2/2557 15 15 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15  18 18 

13-225-301 การ
เตรียมโครงงาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
(Computer 
Technology Pre-
Project) 

2/2557 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 

0 0 0 0 0  18 0 

13-225-303 การ
เตรียมความพร้อม
ฝึกงานทาง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
(Preparation for 
Computer 
Technology 
Internship) 

2/2557 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0  2 2 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
ส า ร ะ ข อ งร า ย วิ ช า ใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี 5.1) 

      หลักสูตรมีระบบกลไกการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผู้เรียนสอดคล้องกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งการด าเนินงานส่วนเกี่ยวข้องเป็น 3 กระบวนการตามแผนภูมิ ได้แก่ 
 

                       

                        
                                     

                             
                       

         

 
         การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรให้เกิดผลดี ต้องมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีเพ่ือให้หลักสูตรมีความเหมาะสมใน
การจัดการเรียนสอดคล้องกับพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของโลก โดย
ไม่จ าเป็นต้องรอรอบการปรับหลักสูตรทุก 5 ปี  ทั งนี ในกลไกและกระบวนการ
ท างานเป็นไปตามแผนภูมิ 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
        

      

         

         /              
       

             

      

                   

        

       

         

 
 
       มหาวิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกเกี่ยวกับสาระรายวิชาและการออกแบบ
หลักสูตรดังต่อไปนี  
1. ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ / ความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ต้องการศึกษา /ศิษย์เก่า / ศิษย์ปัจจุบัน/ สมรรถนะพื นฐาน / 
องค์กรวิชาชีพ / ประกันคุณภาพ  /  อัตลักษณ์  / หลักสูตรที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยอ่ืน 
น าข้อมูลที่ ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านวิชาชีพจากภายนอก 
2. ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้อก าหนดของหน่วยงานเพื่อออกแบบโครงสร้างหลักสูตรที่มีกลุ่มรายวิชาต่อไปนี  
        1)  กลุ่มศึกษาทั่วไป 
        2)  กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วยวิชาชีพบังคับ  วิชาชีพเลือก และวิชาชีพ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
พื นฐาน 
        3)  กลุ่มวิชาเลือกเสรี 
3. เขียนค าอธิบายรายวิชามีเนื อหาที่เหมาะสมกับรายวิชา จ านวนหน่วยกิตและมี
เนื อหาที่ครอบคลุม กว้างขวางครบถ้วน ในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาชีพหรือ
วิชาที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้ เนื อหาที่ก าหนดรายวิชาไม่มีความซับซ้อน กลุ่มรายวิชามี
ความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 
4. ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์ที่ก าหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมสาระเนื อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 
5. น าหลักสูตรที่ออกแบบไว้แล้วไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง  (TQF) 
       ในปี 2557 หลักสูตรมีการด าเนินการในการออกแบบ และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ดังนี  
(P) หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีระบบการออกแบบ
หลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้ใช้ในการจัดการเรียนากรสอนวันที่ 23 ธันวาคม  2554 และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม  
2556 ดังนั นในปี 2557 หลักสูตรยังไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ตาม
กรอบ TQF แต่หลักสูตรมีแผนการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2560 ทั งนี หลักสูตรได้วางแผนเพ่ือจัดท าค าของบประมาณโครงการปรับปรุง
หลักสูตรในปีงบประมาณ 2559 โดยหลักสูตรวางแผนด าเนินการส ารวจผู้มีส่วน
ได้เสียของหลักสูตรระหว่างปีการศึกษา 2558 และ 2559 เพ่ือใช้ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
(D) ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรด าเนินการใช้ตามโครงสร้างดังนี   
               จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต 
                 โครงสร้างหลักสูตร 

        1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 34 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม 3 หน่วยกิต 
 1.2  กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 1.3  กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

       ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 หน่วยกิต 

 1.4  กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ 3 หน่วยกิต 
 1.5  กลุ่มความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 3 หน่วยกิต 
 1.6  กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย 1 หน่วยกิต 
 1.7  กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 
         2  หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชาชีพพื นฐานวิชาชีพ  24 หน่วยกิต 
 2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 40 หน่วยกิต 
 3)  กลุ่มวิชาชีพเลือก 25 หน่วยกิต 
        3  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
(C)  หลักสูตรมีการติดตามประเมินการใช้หลักสูตรจากการประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตร พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพอใจต่อการออกแบบและ
สาระวิชาในหลักสูตรระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 4.00 คะแนน รวมทั งหลักสูตรได้
ติดตามการรายงานผลการใช้หลักสูตรจากการรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2557 จากการจัดท า มคอ. 7  ในการประชุมครั งที่ 
5/2557  วันที่ 23  กรกฎาคม  2557 
(A)   จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  ได้รวบรวมปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรในภาพรวม และในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 ซ่ึงมีผลการประเมิน/
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อีกทั งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะ และชี แจงให้ทราบถึง
ปัญหา แนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงเบื องต้น เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรทั งฉบับเมื่อ
ครบรอบ 5 ปี (ในปีการศึกษา 2559) 
 

 2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ         
        ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาดังต่อไปนี  
(P) หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร ภายใต้ความเห็นชอบของฝ่ายวิชาการ
และกรรมการบริหารวิทยาลัยด้วยการปรับการเปิดแผนการเรียนโดยเพ่ิมรายวิชา
เลือกเพ่ือรองรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ ปรับรายวิชาของหลักสูตรให้
เรียนวิชาบูรณาการมากขึ น โดยเพ่ิมการเลือกเรียนวิชา เอเชียอาคเนย์ศึกษา เพ่ือ
การรองรับประชาคมอาเซียนโดยมีรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาดังนี  
01-022-004 เ อ เ ชี ย อ า ค เน ย์ ศึ ก ษ า  ( Southeast Asian Studies ) 
 ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาของเอเชียอาคเนย์  การเมืองการ
ปกครองและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ศาสนาและประเพณี  ลักษณะพื นที่ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม  ความขัดแย้งและการร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  สังคมสมัยใหม่และความเป็นสากล  การพัฒนาและความร่วมมือทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม และการค้า  การจัดระบบเศรษฐกิจ 
(C)  หลักสูตรมีการติดตามประเมินการใช้หลักสูตรจากการประเมินการด าเนินงาน
ของหลักสูตร พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพอใจต่อการออกแบบและ
สาระวิชาในหลักสูตรระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 4.00 คะแนน รวมทั งหลักสูตรได้
ติดตามการรายงานผลการใช้หลักสูตรจากการรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2557 จากการจัดท า มคอ. 7  ในการประชุมครั งที่ 
5/2557  วันที่ 23  กรกฎาคม  2557 
(A)   จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  ได้รวบรวมปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรในภาพรวม และในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 ซ่ึงมีผลการประเมิน/
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อีกทั งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะ และชี แจงให้ทราบถึง
ปัญหา แนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงเบื องต้น เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรทั งฉบับเมื่อ
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ครบรอบ 5 ปี (ในปีการศึกษา 2559)  

 
ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 

การวางระบบ ผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
(ตัวบ่งช้ี 5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่
ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง โดยรวมถึงให้
นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ หลักสูตรมีการ
ด าเนินการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
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กระบวนการดังกล่าวก าหนดเป็นระบบ/กลไกส าหรับขั นตอนการปฏิบัติงานในการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังแผนภูมิต่อไปนี  
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ระบบและกลไกประกอบด้วยขั นตอนการด าเนินงาน 3 ขั นตอน แต่ละขั นตอนมี
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กระบวนการด าเนินงาน คือ  
 การก าหนดผู้สอน ด าเนินการตามขั นตอน ดังนี  
1.  ศึกษาวิเคราะห์ มคอ. 2 และค าอธิบายรายวิชาเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะห์ มคอ. 2 และค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา รวบรวมข้อมูลผู้สอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ/ 
ประสบการณ์/ เกณฑ์วิชาชีพ/ สกอ.) 
2. ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสม
จากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในเนื อหาวิชาที่สอน ผลงาน
วิชาการ/วิจัยหรือประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั นๆ รวมทั งโหลดภาระ
การสอนของวิชาในสาขาทั งวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการและเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือองค์กรวิชาชีพ  
3. ส าหรับผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์ได้สอนเป็นครั งแรก 
จะมีการก าหนดให้มีอาจารย์อาวุโสแนะน าเทคนิคและวิธีการสอนและการออก
ข้อสอบให้ตลอดภาคการศึกษา 
(P)ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา
แผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั นปีตามเล่ม มคอ.2 โดยรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประสานให้สาขาวิชาศึกาทั่วไปเป็นผู้พิจารณาจัดหาผู้สอน ส่วนรายวิชาของ
หลักสูตรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผู้สอนก่อนน าเสนอฝ่ายวิชาการ และ
ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาตามล าดับ 
(D) หลักสูตร มีการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือจัดอัตราก าลังของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในคราวประชุมสาขาและหลักสูตรของ
ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2557 และจัดอัตราก าลังในภาคการศึกษา
ที่  2/2557 ในการประชุมปิดภาคการศึกษาที่  1/2557 วันที่  5  มกราคม  
2557 โดยมีการวางแผนจ้างอาจารย์พิเศษรายช่ัวโมงในรายวิชา จ านวน 2 ท่าน  
ทั งนี หลักสูตรได้รับการอนุมัติให้จ้างอาจารย์พิเศษ จ านวน 1 คน คือ อาจารย์
ศุภชัย  และได้มีการมอบหมายให้ อาจารย์วันประชา  นวนสร้อย เป็นพ่ีเลี ยงให้
ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอน  และร่วมสังเกตการณ์สอนเป็นครั งคราว ซ่ึง
การมีอาจารย์พ่ีเลี ยงท าให้อาจารย์จ้างสอนสามารถจัดการจัดเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการที่หลักสูตรมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ 2 คน คือ นางสาวสุภาวดี  มากอ้น และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาวนา  พุ่มไสว จึงได้มีการมอบหมายให้ นายวันประชา   นวนสร้อย เป็นพ่ีเลี ยง
ให้ค าแนะน าเร่ืองการบริหารหลักสูตร เช่น มคอ. 1-7 เป็นต้น 
      หลักสูตร รวบรวมข้อมูลอัตราก าลังเสนอที่หัวหน้าสาขาเพ่ือพิจารณาและ
ตรวจสอบภาระงานสอน ทั งนี ภาระการสอนของทุกคนจะต้องไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ของ
คณะคือ 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และพิจารณาผู้สอนตามความสามารถทางวิชาการ 
ประสบการณวิจัย การอบรม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมก่อนส่งรายช่ือผู้สอนพร้อม
การจัดอัตราก าลังให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยเพ่ือประสานการจัดตารางสอนต่อไป  
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(C) หลักสูตรฯติดตามผลการก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากการจัดท า 
มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 และมคอ.6 โดยพิจารณาถึงผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน โดยในปีการศึกษา 2557  ผลการประเมิน
การเรียนการสอนใน รายวิชาของหลักสูตรมีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 ทุกรายวิชา ซ่ึงหลักสูตรน าผลประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาจัดผู้สอนในปีการศึกษา 2558   

   อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร โดยพบว่า คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการก าหนด
ผู้สอนในหลักสูตร อยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉล่ีย 3.74 คะแนน 
(A) จากผลการประเมินในแต่ละรายวิชาหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้
ด าเนินการตามที่นักศึกษาประเมิน/ให้ข้อเสนอแนะ และด าเนินการตามมคอ.5 ใน
หมวดที่ 6 ข้อ 3 ข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงฯ   
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ มคอ4)      
มหาวิยาลัยฯ มีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี  
1. ผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) 
2. ผู้สอนจัดท า มคอ.3- มคอ.4 โดยบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 - มคอ.4 และสาขาสรุปผลการ
ด าเนินการจัดท า  มคอ.3-มคอ.4 รายงานต่อคณะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้    (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี  
           ในปี 2557 หลักสูตรด าเนินการตามกระบวนการดังนี  
(P) หลักสูตรมีการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณาจัดอัตราก าลังของรายวิชาใน
หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่  1/2557 ในคราวประชุมสาขาและหลักสูตรของ
ฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2557 และจัดอัตราก าลังในภาคการศึกษา
ที่  2/2557 ในการประชุมปิดภาคการศึกษาที่  1/2557 วันที่  5  มกราคม  
2557 และได้วางแผนก าหนดก าหนดระยะเวลาการส่ง มคอ.3 มคอ.4 ในวันเวลา
ที่ก าหนด 
(D)  หลักสูตรก าหนดให้ ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า  มคอ. 3 และ มคอ.4 ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ โดยศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร โดยที่
ประธานหลักสูตรมีหน้าที่ประสานกับอาจารย์ผู้สอน ก ากับดูแลความถูกต้องของ
เอกสารการจัดท าฉบับปัจจุบัน และก ากับติดตามให้ทุกรายวิชาต้องส่ง มคอ. 3 
และ มคอ.4  ให้ทันเวลา โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะเกี่ยวกับ
ก าหนดการการส่งเอกสารต่างๆ เมื่อสิ นภาคการศึกษา ประธานหลักสูตรจะเป็นผู้
รวบรวมข้อมูลทั งหมดเพ่ือประชุมร่วมกันเขียน มคอ. 7 รายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 
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(C)  หลักสูตร มีการติดตามผล และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4)  โดยประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือ
ติดตามผล และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 เมื่อ
คราวประชุมครั งที่ 1/2557 วันที่ 3 กรกฎาคม  2557  และ พิจารณาการ
จัดท า มคอ. 3 มคอ.4 ของภาคการศึกษาที่ 2/2557 เมื่อคราวประชุมครั งที่ 
2/2557  วันที่ 11  ธันวาคม  2557 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ. 3) และตารางสรุปผลการจัดท ารายงาน มคอ.3  และ มคอ.4  
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร โดยพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการก ากับติดตาม
การด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ อยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉล่ีย 3.74 คะแนน 
(A) จากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาการจัดท า มคอ. 3              
มคอ.4 ได้มีบางประเด็นที่ให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไขและจัดส่งใหม่ภายในวันที่ประชุม
นั นๆ เช่น การเขียนรายการสอนซ  าบางหมวด  การก าหนดจุดด าไม่ตรง มคอ. 2 
เป็นต้น หลักสูตรได้ด าเนินการก ากับติดตามการจัดท ามคอ. 3 และ มคอ. 4 ตาม
ขั นตอนดังต่อไปนี    
   1) ผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาใน มคอ.2 
   2) ผู้สอนจัดท า มคอ.3 มคอ.4 โดยบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   3) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/หัวหน้าสาขาตรวจสอบ มคอ.3- มคอ.4 
  4) สาขาสรุปผลการด าเนินการจัดท า  มคอ.3 มคอ.4 รายงานต่อฝ่ายวิชาการ 
และส่งต่อวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
         มหาวิยาลัยฯ มีระบบและกลไกในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี  
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ระบุใน มคอ.3 มคอ.4  โดย 
   1.1) อาจารย์ผู้สอนแจ้ง มคอ.3 มคอ.4  แก่นักศึกษาในชั นเรียน  
   1.2) จัดเตรียมส่ือวัสดุการสอน 
   1.3 ) บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบผลการประเมิน โดย  
   2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบเคร่ืองมือวัดและประเมินผล  
   2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามรายละเอียดที่ระบุในมคอ.3มคอ.4   
   2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน   
   2.4 อนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
3.  จัดท า มคอ.5 มคอ.6 และทวนสอบ   
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     3.1 ผู้สอนจัดท า มคอ.5-มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ นภาคการศึกษา  
     3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้อง ของ มคอ.5 - มคอ.6 
และสรุปผลการตรวจสอบน าเสนอต่อวิทยาลัย 
4. จัดท า มคอ.7  
    4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมจัดท า   
    4.2 รายงานผลการประเมินตนเอง ภายใน 60 วันหลังสิ นภาคการศึกษา  
    4.3 น าเสนอรายงานผลการด าเนินการต่อวิทยาลัยในระยะเวลาที่ก าหนด  
5. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
     5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน  
โดยใช้ข้อมูลจากช่องทางที่หลากหลาย เช่น ผลการประเมินผู้สอนจากผู้เรียน  
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของนักศึกษาจากส่ือสังคมออนไลน์  รวมไปถึงเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา  
     5.2 แจ้งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแก่ ผู้สอนเพ่ือป รับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
6. น าผลจากการประเมินที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน น ามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป   
7. ประเมินกระบวนการเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
    7.1  แต่งตั งคณะกรรมการเพ่ือประเมินกระบวนการ  
    7.2  คณะกรรมการประชุมประเมินกระบวนการในแต่ละขั นตอน พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงระบบ/กลไกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  
    7.3  รายงานผลการประเมิน 
      ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร มีการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี  
(P) หลักสูตร มีการประชุมเพ่ือจัดอัตราก าลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ ในภาค
การศึกษาที่ 1/2557 และภาคการศึกษาที่ 2/2557 และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 ที่มีการบรูณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(D) หลักสูตรจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบูรณาการสอนกับกิจกรรมบริการ
วิชาการที่ท าร่วมกับวิทยาลัย โดยจะให้นักศึกษาร่วมท ากิจกรรมโดยการลงช่ือท า
กิจกรรมต่างๆ และการเป็นผู้ช่วยวิทยากรในบางโครงการ ในปีการศึกษา 2557 
หลักสูตรได้มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม จ านวน 2 โครงการ คือ      
  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการซ่อมคอมพิวเตอร์และตรวจสอบการ
เช่ือมต่อเครือข่ายเบบื องต้น ซ่ึงจัดในวันที่ 7  สิงหาคม 2557 
  2. โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน กิจกรรมย่อยที่  2 อบรมเชอง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื องต้น จัดวันที่ 24-25 และ 
31 มกราคม  2558 
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   หลักสุตรได้น าโครงการทั ง 2 โครงการมาบูรณาการกับรายวิชาของหลักสูตรเช่น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื องต้น วิชาการส่ือสารและเครือข่ายข้อมูล  วิชาประเด็น
จริยธรรม และกฏหมายทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 (C)  หลักสูตร มีการติดตามผล และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4)  โดยประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือ
ติดตามผล และตรวจสอบการจัดท ามคอ. 3 และ มคอ.4 ของภาคการศึกษาที่ 
1/2557 เมื่อคราวประชุมครั งที่ 1/2557 วันที่ 3 กรกฎาคม  2557 และ 
พิจารณา มคอ. 3 และ มคอ.4 ของภาคการศึกษาที่ 2/2557 เมื่อคราวประชุม
ครั งที่  2/2557 วันที่ 11  ธันวาคม 2557 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) โดยมีรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื องต้น 
ประเด็นจริยธรรมและกฏหมายมางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ได้มีการบูรณาการกับ
โครงการบริการวิชาการ  ทั ง 2 โครงการของหลักสูตร เป็นต้น  
         อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ของหลักสูตร โดยพบว่า คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการเข้ากับภาระกิจด้านการวิจัย บริการ
วิชาการสังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ มาก คะแนน
เฉล่ีย 3.60 คะแนน 
A)  การประชุมครั งที่ 3/2557 และครั งที่ 4 /2557 ในการตรวจสอบการเขียน
รายงาน มคอ.5 พบว่ายังมีจ านวนรายวิชาที่บูรณาการกับบริการวิชาการ วิจัยและ
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมน้อย ที่ประชุมเห็นควรส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้สอนให้เขียนระบุกิจกรรมบูรณาการและการประเมินลงใน มคอ.3 และ มคอ.5 
ให้มากขึ นหลักสูตรก าหนดให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกลไกของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี  
   1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ระบุใน มคอ.3 - มคอ. 4 โดยผู้สอน
แจ้ง มคอ.3-มคอ.4 แก่นักศึกษาในชั นเรียน  จัดเตรียมส่ือวัสดุการสอน 
   2. บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ.3 - มคอ. 4 
   หัวหน้าหลักสูตรท าการพิจารณาความถูกต้องของแผนการสอน หรือ มคอ. 3 
ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือพิจารณาลงนาม (อนุมัติ) 

4. ในรายวิชาที่พบนักศึกษามีปัญหาในการเรียน ผู้สอนอาจด าเนินการท าวิจัย
ในชั นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
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การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งช้ี 5.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนา
ไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท า
ให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
วิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง 
คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย 
  ทั งนี  ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนด
เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินเคร่ืองมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมี
วิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของ
นักศึกษา ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 
แสดงตามแผนภูมิ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมวางแผนก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
และแนวทางการประเมิน 

ด าเนินการตามเกณฑ์ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแต่ละหลักสูตร 

สรุปผลและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
เพื่อสะท้อนผลและพัฒนาการเรียนการสอนในภาค

การเรียนถัดไป 

วัดและประเมินผล 
ผู้เรียน 

 
ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

หาแนวทางแก้ไข 

เร่ิมต้น 
 

สิ้นสุด 
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        มหาวิทยาลัยได้วางระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติไว้ดังนี  
1. หน่วยงานต้องท าการประเมินผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ
อย่างน้อย 5 ด้าน (domains) ตามที่ สกอ. ก าหนด คือ  
    1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
    2) ด้านความรู้   
    3) ด้านทักษะทางปัญญา  
    4) ความด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
    5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. หน่วยงานน ากรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษามาประเมินผู้เรียน 5 ด้าน โดยมีความ
รับผิดชอบหลัก และรองครบทุกด้าน ซ่ึงก าหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา และ หมวดที่  5 แผนการสอนและการประเมินผล โดย
พิจารณาจ านวนหน่วยกิต และคาบเรียนรวมต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3. หัวหน้าหลักสูตรท าการพิจารณาความถูกต้องของแผนการสอน หรือ มคอ. 3 และ
มคอ. 4  ในแต่ละรายวิชาที่ เปิดสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาลงนาม (อนุมัติ) 
         ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี  
(P) หลักสูตรมีการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณาจัดอัตราก าลังของรายวิชาในหลักสูตร 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในคราวประชุมสาขาและหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ เมื่อ
วันที่ 16  มิถุนายน  2557 และจัดอัตราก าลังในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ในการ
ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 วันที่ 5  มกราคม  2557 และได้มอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 มคอ. 4 ที่มีประเมินผู้เรียน 6 ด้าน โดยมีความ
รับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรองครบทุกด้าน ตามที่ระบุใน มคอ. 2 ซ่ึงก าหนด
ไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ หมวดที่ 5 
แผนการสอนและการประเมินผล และได้วางแผนก าหนดก าหนดระยะเวลาการส่ง มคอ.
3 และมคอ.4 ตามกรอบระยะเวลา (ก่อนการเปิดเรียน 1 เดือน) 
(D) ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 3 มคอ. 4 และส่งหลักสูตรใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และได้ชี แจงรายละเอียดวิชา/เกณฑ์การประเมิน/เคร่ืองมือในการ
ประเมิน ฯลฯ ให้ นักศึกษาทราบใน ช่ัวโมงแรกครบทุกรายวิชา  อาจารย์ ผู้สอน
ด าเนินการสอนตามข้อตกลงใน มคอ.3 มคอ. 4 และวิธีการประเมินที่ก าหนดไว้ เมื่อได้
มีการประเมินและวัดผลในระหว่างภาคเรียน เช่น การเข้าชั นเรียน การมีส่วนร่วมในชั น
เรียน ความรับผิดชอบ คะแนนสอบย่อยและสอบกลางภาค  เป็นต้น ผู้สอนสามารถแจ้ง
ผลการเรียนรู้แก่นักศึกษา (feedback) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริม
จุดแข็งของตนได้ เช่น การประกาศคะแนนสอบย่อย คะแนนสอบกลางภาค เป็นต้น 
(C) ติดตามผล และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4)  โดย
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ. 3-4ของภาคการศึกษาที่ 1/2557และภาคการศึกษาที่ 2/2557                         
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     การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไว้ดังนี  
1. หน่วยงานต้องท าการทวนสอบผลการสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดย 
    1.1) มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชาชี แจงเกณฑ์การประเมินและสอบถามเพ่ือให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะเพ่ิมเติมได้  
    1.2) มีการผลประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพจริง เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย 
การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา วัดทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือ
สะท้อนการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 
2. ด าเนินการทวนสอบผลการสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยทวนสอบตามจุดด าใน 
Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ในข้อ 7 หมวดที่ 3 
และแบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่ เปิดสอน        
(TQF 3.6) 
3. หลักสูตรต้องก าหนดเป้าหมายจ านวนรายวิชาที่ท าการทวนสอบ อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาในแต่ละหลักสูตร  
            ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี  
(P) หลักสูตรวางแผนการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนโดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนจะชี แจง
เกณฑ์การประเมินและสอบถามเพ่ือให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
เพ่ิมเติมได้ และให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพจริง เช่น 
ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
วัดทักษะการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
(D) อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด 
โดยมีการก าหนดการประเมินการให้คะแนน เพ่ือตัดเกรดนักศึกษาโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมและรับรู้ระดับคะแนนตั งแต่กระบวนการแรกของการจัดการเรียนการสอน โดย
ท าข้อตกลงร่วมกัน ซ่ึงมีข้อมูลหลักฐานที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน
สามารถสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาได้ ซ่ึงอาจารยืทุกคนของหลักสูตร
ด าเนินการวัดและประเมินผลตามแต่ละรายวิชา จากนั นท ารายการวัดและประเมินผล
ลงในสมุดบันทึกผลการเรียนของรายวิชาส่งให้หัวหน้าหลักสูตรพิจารณา น าส่งฝ่าย
วิชาการและวิทยาลัยต่อไป 
(C) อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ทุกรายวิชาส่งเกรดภายในก าหนดระยะเวลาของ
มหาวิทยาลัยและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเกรด
และผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และส่งให้ส านักงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกาศผลให้นักศึกษาทราบเป็นล าดับต่อไป และเมื่อสิ นภาคการศึกษา ประธาน
หลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบว่าทุกรายวิชาได้รายงานผลการประเมินการเรียนรู้ในรายงาน
การสอน (มคอ.5-6) ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ใน มคอ.3-4 ทั งนี ในรายงานการสอน
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ผู้จัดการรายวิชาจะให้รายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาที่ท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ หลักสูตรตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกรายวิชา โดยในปี
การศึกษา 2557 พบว่า ในรายงาน มคอ.5 ทุกรายวิชา มีการรายงานวิธีการที่ใช้ใน
การประเมิน เกณฑ์การประเมิน เป็นไปตามที่ระบุใน มคอ.3  
(A) อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
หลักสูตร โดยพบว่า คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉล่ีย 3.74 คะแนน 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และ รายงานผลประเมินตนเองระดับหลักสูตร มคอ. 7)  ด าเนินการตามระบบ
ดังต่อไปนี  
    1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรระหว่างภาคการศึกษา  
    2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 ซ่ึงอาจารย์ผู้ร่วมสอนใน
รายวิชาทุกคนสามารถตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่งให้หลักสูตร
ตรวจสอบ 
    3. ประธานหลักสูตรจะตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ มคอ.5-6 ซ่ึงหากมี
การปรับปรุงแก้ไขจะแจ้งกลับไปที่ผู้จัดการรายวิชาให้แก้ไขและส่งตรงเวลา  
(P) ในปี 2557หลักสูตรได้ด าเนินการวางระบบโดยหลักสูตรได้จัดให้มีการทวนสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยท าการ
ตรวจสอบและซักถามอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในประเด็นส าคัญบางประเด็น เช่น 
เนื อหาการสอน วิธีการวัดและประเมินผล การทวนสอบคะแนนและเกรด การสุ่ม
ตรวจข้อสอบ คะแนนในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ แผนการประเมินผล เป็นต้น 
(D) หลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในแต่ละ
ภาคการศึกษา คือ การพิจารณา มคอ. 5 ภาคการศึกษา 3/2557 วันที่ 27 มกราคม  
2558 มีการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ จ านวน 5 รายวิชา จากทั งหมด18 
รายวิชาที่เปิดสอน คิดเป็นร้อยละ  27.77 และภาคการศึกษา 2/2557 จ านวน 5 
รายวิชา จากทั งหมด18 รายวิชาที่เปิดสอน คิดเป็นร้อยละ  27.77 
(C) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามีมติสรุปว่าเนื อหาการ
สอน การวัดและประเมินผลและมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา ที่ทวนสอบทั ง 10 
รายวิชา มีความสอดคล้องกับ มคอ. 3 และ มคอ. 5 
(A) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการ จัด
รายงาน มคอ. 7 ปีการศึกษาที่ 2556  และเปรียบเทียบกับการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร (SAR) ในปีการศึกษา 2557 และน าข้อมูลเพ่ือวางแผนการด าเนินงานที่จะท า
ในปีการศึกษา 2558  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร้อย
ละ  100  มีส่ วน ร่วม ในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด า เนินงาน
หลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
 

 หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัยและ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 

 มีรายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ .3 ประกอบด้วย 7 
หมวด ครบถ้วนทุกรายวิชาก่อน
ก าร เปิ ด ส อ น ใน แ ต่ ล ะภ าค
การศึกษา 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด า เนินการของป ระสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

 
 
 

 มีก ารจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5 ประกอบด้วย 6 หมวด 
ครบถ้วนทุกรายวิชาภายใน 30 
วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษา 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ นสุดปีการศึกษา 

    
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั ง 5 
ท่าน ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ .7  ณ 
ส านักงานหลักสูตรฯ ในวันที่  
23  กรกฎาคม  2558 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องประชุมโกสน 
วิ ท ย าลั ย รั ต ภู มิ  แ ล ะ ส่ ง ให้
ผู้อ านวยการรับทราบรับทราบ 
วันท่ี 27 กรกฎาคม 2558  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามี
ม ติส รุป ว่ าท วน สอบ ทั ง  10 
รายวิชา สอดคล้องกับมคอ.3 
และมคอ.5 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน(Key Performance 
Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  

 
 

 ได้มีการการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด า เนิ น งานที่ รายงาน ใน 
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2556 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

 

 
  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร

มอบหมายให้อาจารย์วันประชา  
น ว น ส ร้ อ ย  เป็ น พ่ี เลี ย ง ให้
ค าแนะน าในการจัดการเรียนการ
ส อ น  (ภ า รกิ จ ข อ งอ า จ า ร ย์
มหาวิทยาลัย แผนการสอน การ
อ อ ก ข้ อ ส อ บ  ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลและอื่นๆ) และร่วม
สังเกตการณ์สอนเป็นครั ง และ
แนะน าเร่ืองการบริหารหลักสูตร 
ให้กับอาจารย์ใหม่ 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั ง 

 

 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร 

มีอาจารย์ประจ าฯ จ านวน 5 
ท่ าน  โดยทุ กท่ าน ได้ รับการ
พัฒนาฯ อย่างน้อย 1 ครั ง คิด
เป็นร้อยละ 100 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มี   
ยังไม่ประเมิน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่มี    
ยังไม่ประเมิน 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไม่มี   
ยังไม่ประเมิน 

 
รวมตัวบ่งชี ในปีนี  9   

จ านวนตัวบ่งชี ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี ที่ 1-5 5 ตัว   
ร้อยละของตัวบ่งชี ที่ 1-5 100   

จ านวนตัวบ่งชี ในปีนี ที่ด าเนินการผ่าน 9   
ร้อยละของตัวบ่งชี ทั งหมดในปีนี  100   
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

01-040-005 
เอเชียอาคเนย์ศึกษา 
(Southeast Asian 
Studies) 

1/2557 นักศึกษามีผลการ
เรียนต่ า 

- เนื อ ห าบ างบ ท เรียน
เข้าใจยาก บางบทเรียน
มีเพียงการอธิบายอย่าง
เดียวท าให้มองไม่เห็น
ภาพ 

ให้นักศึกษาท าการค้นคว้าใน
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม มีการน าอุปกณ์
แผนท่ีของเอเซียเข้ามาใช้ในบทเรียน
เพื่อให้มองเห็นภาพท่ีชัดเจนมากขึ น 
จะได้สอดคล้องกับการศึกษายุค
ศตวรรษท่ี 21 

02-211-101 
คณิตศาสตร์พื นฐาน 
(Fundamental 
Mathematics) 

1/2557 นักศึกษามีผลการ
เรียนต่ า 

- นักศึกษาไม่เข้าใจถึง
เนื อหา  

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้นักศึกษาท า
เพิ่มเติม 

13-223-203 การ
จัดการระบบฐานข้อมูล 
(Database 
Management System) 

1/2557 นักศึกษามีผลการ
เรียนต่ า 

- นักศึกษาไม่เข้าใจถึง
เนื อหา  

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้นักศึกษาท า
เพิ่มเติม  

13-223-204 การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object-Oriented 
Programming) 

1/2557 นักศึกษามีผลการ
เรียนต่ า 

- นักศึกษาไม่เข้าใจถึง
เนื อหา  

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้นักศึกษาท า
เพิ่มเติม ให้นักศึกษามีโปรเจคย่อยใน
รายวิชา เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติ
ด้านโปรแกรมม่ิง เพื่อให้สอดคล้อง
กับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

13-224-201 การ
ส่ือสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Data Communication 
and Computer 
Network) 

1/2557 นักศึกษามีผลการ
เรียนต่ า 

- นักศึกษาไม่เข้าใจถึง
เนื อหา  

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้นักศึกษาท า
เพิ่มเติม ให้นักศึกษามีโปรเจคย่อยใน
รายวิชา เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติ
ด้านโปรแกรมม่ิง เพื่อให้สอดคล้อง
กับ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

13-225-301 การ
เตรียมโครงงาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
(Computer 
Technology Pre-
Project) 

2/2557 นักศึกษาได้เกรด I 
ทั งห้อง 

- มีการเลื่อนก าหนดการ
ส่งรายงานการสอบ
โครงร่างฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อให้นักศึกษาและ
อาจารย์ท่ีปรึกษามีเวลา
พิจารณาเพิ่มมากขึ น 

 

ก าหนดวันส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ภายในวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 

01-021-008 
อารยธรรมไทยใน
บริบทโลกาภิวัตน์ 
(thai Civilization 
in the 
Globalization 
Context) 

2/2557 นักศึกษามีผลการ
เรียนต่ า 

- นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามท่ีมอบหมายและ
ขาดเรียนบ่อย 

กระตุ้นให้เกิดความตั งใจเรียน 

13-232-202 
ระบบปฏิบัติการ 
(Operating 
System) 

2/2557 ไม่มีนักศึกษาได้ A 
และมีผลการเรียน
ต่ า 

- นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามท่ีมอบหมายและ
ขาดเรียนบ่อย และไม่มี
พื นฐานเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์เบื องต้นมา
ก่อน 
 
 

ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่างมากขึ น 
กระตุ้นให้เกิดความตั งใจเรียน 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

01-312-006 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 
(English for work) 

2/2557 นักศึกษาติด I เกิน
กว่า 50% 

- นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามท่ีมอบหมายและ
ขาดเรียนบ่อย  

ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่างมากขึ น 
กระตุ้นให้เกิดความตั งใจเรียน 

01-312-002 
ภาษาอังกฤษ 2 
(English II) 

2/2557 นักศึกษามีผลการ
เรียนต่ าและติด I 

- นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามท่ีมอบหมายและ
ขาดเรียนบ่อย 

ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่างมากขึ น 
กระตุ้นให้เกิดความตั งใจเรียน 

02-231-101 
ฟิสิกส์พื นฐาน 
(Fundamental 
Physics) 

2/2557 นักศึกษาได้รับผล
การเรียน I ทุกคน 

- นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามท่ีมอบหมาย 

กระตุ้นให้เกิดความตั งใจเรียน และมี
ความรับผิดชอบ 

 
 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา (น ามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข 

ไม่มี 
 
รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข 

ไม่มี 
 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 
 01-040-005    เอเชียอาคเนย์ศึกษา 1/2557 4.86 - - การศึกษานอกสถานที่กับ

กลุ่มชุมชนต่างๆ  แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เป็นการสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เรียนมากย่ิงขึ น 
- เชิญวิทยากรพิเศษมาให้
ความรู้ในทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสันติภาพที่จะ
ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุข 
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
01-023-001    พลศึกษา 1/2557 4.95 - - ออกแบบการเรียนการสอน

ให้น่าสนใจมากกว่าเดิม 
- ติดตามผลการฝึกนอกเวลา
เรียนมาก 

01-312-001  ภาษาอังกฤษ 1 1/2557 4.95 -  
01-312-003  สนทนา

ภาษาอังกฤษ 
1/2557 4.92 -  

02-211-101  คณิตศาสตร์พื นฐาน 1/2557 4.77 - เพ่ิมช่องทางในการฝึกท า
แบบฝึกหัดผ่านออนไลน ์

01-011-001  
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

1/2557 4.97 - - ปรับเวลาการสอนบางหน่วย
เรียน เพ่ิมขึ นเพ่ือปูพื นฐาน
ให้กับผู้เรียน 
- ปรับลดเวลาเนื อหาบาง
หน่วยเรียนให้ลดลงเพ่ือให้การ
จัดกิจกรรมการเรียน
เหมาะสม 
- เพ่ิมเวลาให้นักศึกษาได้ใช้
การเก็บเกี่ยวประสบการณ์
จริงโดยตรง  
- ปรับสัดส่วนและวิธีการวัด
และการประเมินผลให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองโดยเพ่ิมร้อย
ละการทดสอบย่อย และเพ่ิม
คะแนนผลงานการศึกษา
ค้นคว้า 

01-021-005  จิตวิทยาทั่วไป 1/2557 4.90 - - ปรับเวลาการสอนบางหน่วย
เรียน เพ่ิมขึ นเพ่ือปูพื นฐาน
ให้กับผู้เรียน 
- ปรับลดเวลาเนื อหาบาง
หน่วยเรียนให้ลดลงเพ่ือให้การ
จัดกิจกรรมการเรียน
เหมาะสม 
- เพ่ิมเวลาให้นักศึกษาได้ใช้
การเก็บเกี่ยวประสบการณ์
จริงโดยตรง  
- ปรับสัดส่วนและวิธีการวัด
และการประเมินผลให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองโดยเพ่ิมร้อย
ละการทดสอบย่อย และเพ่ิม
คะแนนผลงานการศึกษา
ค้นคว้า 
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
02-031-002  
 

สถิติใน
ชีวิตประจ าวัน 

2/2557 4.68 - ปรับวิธีการสอนและการวัดผล
ประเมินผล 

01-312-002  
 

ภาษาอังกฤษ 2 2/2557 4.96 - เพ่ิมสื่อการสอนด้วยเทค
โนโลยรสารสนเทศ 

01-312-006  
 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท างาน 

2/2557 4.97 - เพ่ิมทักษะการสื่อสารจาก
สถานการณ์ตริง 

02-231-101  ฟิสิกส์พื นฐาน 2/2557 4.72 - - การใช้สื่อทางด้าน VDO  
มากขึ น 

01-021-008  
 

อารยธรรมไทยใน
บริบทโลกาภิวัตน์ 

2/2557 4.94 - - เชิญวิทยากรพิเศษมาให้
ความรู้ในทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสันติภาพที่จะ
ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุข 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
13-221-101  ประเด็นทาง

จริยธรรม กฎหมาย 
และสังคมของ
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

2/2557   ผู้สอนควรมีการทดสอบความ
เข้าใจพื นฐานทางการเรียน
ให้กับนักศึกษาเพ่ืออธิบาย
และบรรยายเนื อหาให้
เหมาะสมกับระยะเวลาที่ใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ควรเพ่ิมการอบรมหรือ
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนมากขึ น รวมทั งเพ่ิมงาน
และกิจกรรมในการให้
นักศึกษาใช้ทักษะทางปัญญา
ในการวิเคราะห์เนื อหา
กรณีศึกษามากขึ น 

 
13-221-103 วงจรไฟฟ้าพื นฐาน 1/2557 4.94 - ควรเพ่ิมอุปกรณ์ที่ ใช้ ในการ

ทดลองให้มากขึ น 
13-221-104  
  

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
เบื องต้น 

1/2557 4.95 - ควรปรับปรุงเนื อหาให้ทันสมัย
มากขึ น 

13-221-201  ดิจิตอลและการ
ออกแบบวงจรลอจิก 

1/2557 4.99 - เน้นตัวอย่างโจทย์เร่ืองการลด
รูปโดยใช้แผนผังคาร์โนมากขึ น 

13-223-201  โครงสร้างข้อมูล 1/2557 4.98 - ควรเพ่ิมกรณีศึกษาในรายวิชา
ให้นักศึกษาฝึกฝน 

13-223-203  
 

การจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

1/2557 4.91 - ควรเพ่ิมกรณีศึกษาให้
นักศึกษาฝึกฝนเพ่ิมเติม 

13-223-204  
 

การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ 

1/2557 4.94 - ควรเน้นการท าโครงงานย่อย
ในรายวิชาเพ่ือให้เกิดความ
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
ช านาญ 

13-224-201  การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1/2557 4.95 - ควรมีอุปกรณ์เครือข่ายจริง
เพ่ือสนับสนันการเรียนรู้ 

13-223-301  
 

ระบบปฏิบัติการแม่
ข่าย 

1/2557 4.95 - เพ่ิมการฝึกปฏิบั ติในแต่ละ
บ ท เรียน เพ่ิ ม เติ ม  เพ่ื อ ให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติเป็น และ
สอดคล้องกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

10-223-304  
 

การประมวลผล
สัญญาณภาพ 

1/2557 4.79 - ควรเพ่ิมการประยุกต์ให้เกิด
การใช้งานได้จริง 

13-224-301  การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1/2557 4.91 - ควรมีอุปกรณ์เครือข่ายในการ
เรียนการสอนจริง 

13-224-305  ความปลอดภัยใน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1/2557 4.91 - เพ่ิมเติมเนื อหาที่ทันสมัย เช่น
บทเรียนเร่ือง การโจมตี การ
โจมตีรูปแบบใหม่ๆ รวมถึง
การป้องกันการโจมตี เป็นต้น
เพ่ือให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่
ล  าส มัยในปั จจุบั น  รองรับ
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

13-221-105  
 

เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์

2/2557 4.87 - เพ่ิมเนื อหา และโจทย์ ในเร่ือง
การวิเคราะห์สัญญาณขนาด
เล็ ก ข อ งท ราน ซิ ส เต อ ร์
สนามไฟฟ้า 

13-221-104  
 

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

2/2557 4.95 - ควรลดเนื อหาให้น้อยลงแต่
เน้นให้มีการฝึกทักษะการ
เขียนโปรแกรมให้มากขึ น 

13-222-201  ไมโครคอน 
โทรลเลอร์ 

2/2557 4.97 - เพ่ิมเนื อหาการเช่ือมต่อระหว่าง
โปรแกรมควบคุมกับ อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ และการประยุกต์ใช้
งานให้มากขึ น 

13-232-202  
 

ระบบปฏิบัติการ 2/2557 4.91 - ป รับ ป รุง เนื อ ห า ใน แ ต่ ล ะ
บทเรียนให้ มีเนื อหาที่ เข้าใจ
ง่ า ย ขึ น  แ ล ะ  เ พ่ิ ม โจ ท ย์
ตั วอ ย่ า ง  ให้ นั ก ศึ ก ษ าฝึ ก
ปฏิบัติมากขึ น นอกจากนี เพ่ิม
เวลาให้นักศึกษาได้เข้าพบป่ะ
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
อาจารย์ผู้สอนเพ่ือปรึกษา
เกี่ยวกับบทเรียนและการบ้าน
ที่ ไม่ เข้าใจ เพ่ือให้สามารถ
ท างานตามที่สั่งได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน มีงานส่งครบทุกชิ น 

13-223-205  
 

หลักการโปรแกรม
เว็บ 

2/2557 4.98 - ควรเน้นการท าโครงงานย่อย
ในรายวิชา 

13-223-206  
 

วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ 

2/2557 4.99 - ปรับเปลี่ยนแผนการสอนให้
ทันสมัยเพ่ือรองรับทักษะแห่ง
อนาคตให ม่ การเรียน รู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

13-224-202  
 

ระบบเครือข่ายทีซี
พีไอพี 

2/2557 4.98 - ควรได้ท าการทดลองปฏิบัติ
กับอุปกรณ์จริง 

13-221-104  
 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
เบื องต้น 

2/2557 4.96 - ควรเพ่ิมเนื อหาในส่วนการท า
รายงาน และการสืบค้นข้อมูล
ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

13-222-302  
 

การติดตั งและ
บ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 

2/2557 4.92 - ขอวัสดุในการเรียนการสอน 
ใ น ก า ร ซ่ อ ม บ า รุ ง เ พ่ิ ม 
เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่ล  า
ส มั ย  แล ะ ไ ม่ เพี ย งพ อ ต่ อ
นักศึกษา 

13-222-303  
 

หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 

2/2557 4.95 - ควรเพ่ิมการฝึกทักษะการ
เขี ย น โป ร แ ก ร ม ค ว บ คุ ม
หุ่นยนต์ให้มากขึ น 

13-223-302  
 

การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

2/2557 4.81 - ให้นักศึกได้ท ากรณีศึกษาให้
มากขึ น 

13-224-302  
 

การเขียนโปรแกรม
เครือข่าย 

2/2557 4.93 - ควรเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม
นอกห้องเรียนและส่งเสริมให้
นั ก ศึ ก ษ าน า ค ว าม รูป ม า
ประยุกต์ส ร้างโปรแกรมให้
มากขึ นเช่น โครงงานย่อย 

13-225-301  
 

การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ 

2/2557 4.82 - ให้นักศึกษาได้ออกไปดูงาน 
ห รื อ  ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ
เกี่ ย ว กั บ โ ป ร เ จ ค ด้ า น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น
งาน แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ  NSC ที่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมแนวนิคใน
การท าโปรเจคแค่นักศึกษา 
และมองเห็นแนวโน้มในการ
พั ฒ น า เท ค โน โล ยี ด้ า น
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
คอมพิวเตอร์มากขึ น 

13-225-303  
 

การเตรียมความ
พร้อมฝึกงานทาง

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

2/2557 4.90 - ควรมีการทดสอบสมรรถนะ
ก่อนไปฝึกงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
            รายวิชาที่เปิดสอนโดยหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนการประเมินการสอนมากกว่า 3.71 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) จากรายงาน มคอ.5 พบว่า บางรายวิชาไม่มีข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน
โดยนักศึกษา ส่วนรายวิชาที่มีข้อวิพากษ์ อาจารย์ผู้สอนได้ให้ความเห็นต่อข้อวิพากษ์นั นๆ และน ามาใช้
ประกอบการเขียนข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
  

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม การประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ควรสอดแทรกในวิชาให้ เห็นถึง
ผลกระทบจากการท าผิดคุณธรรม 
โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้มี
การแสดงความเห็นกลุ่มย่อย 

ค ว รส อ ด แ ท รก ใน วิ ช า ให้ เห็ น ถึ ง
ผลกระทบจากการท าผิด คุณธรรม โดย
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้มีการแสดง
ความเห็นกลุ่มย่อย 

 

ความรู้       ควรมีการทดสอบความรู้เป็น
ระยะไม่ใช่เพียงการสอบกลางภาค
และปล ายภาค  และ เพ่ิ มก าร
ทดสอบที่ไม่ใช่เพียงการสอบ เช่น 
การฝึ กท างาน เป็ นกลุ่ มตามที่
มอบหมาย 

จัดให้มีข้อก าหนดในการวัดผลความรู้ 
นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย  
ในทุกรายวิชา 

 

ทักษะทางปัญญา ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษาบาง
หัวข้อวิชาเรียนและมาสอนเพ่ือนๆ 
ในห้อง 

เตรียมแผนฝึกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วย
ตนเองมากขึ น 

 

ทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า งบุ ค ล แ ล ะ
ความรับผิดชอบ 

      ค วร มี ก ารส ลั บ ต า แห น่ ง
หัวหน้ากลุ่มในการน าเสนองาน
เพ่ื อ ค ว าม เท่ า เที ย ม ใน ค วาม
รับผิดชอบในงาน 

มีการวางแผนให้นักศึกษาส่งรายช่ือ ที่มี
การสลับต าแหน่งหน้าที่ ในกลุ่ม และ
รายงานผลการประชุมท างานกลุ่มอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      ค ว ร เ พ่ิ ม โ จ ท ย์ ที่ มี ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลขมากขึ น และใช้
การส่งงานผ่าน E-Mail 

หาโจทย์ที่ มีการวิ เคราะห์ เชิงตัวเลข
เตรียมไว้ส าหรับการสอนครั งต่อไป 

 

 
 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
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ในรอบปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีอาจารย์ใหม่เพ่ิมขึ น 2  คน และอาจารย์ทั ง 2 คน ได้รับการ
ปฐมนิเทศชี แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจากฝ่ายวิชาการ และประธาน
หลักสูตรก่อนจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
อบรมหลักสูตร (Network Penetration 
Testing & Ethical Hacking Workshop) 
HACK-01 

1 - ขั นตอนการ Hackong การใช้งานโปรแกรม 
BackTrack ในการรวบรวมข้อมูล 
(Information Gathering) การอ าพราง
ตัวตนด้วย MAC Spoof และ ProxyChain 
การหาช่งโหว่บนระบบปฏิบัติการ และการ
ทดสอบการเจาะช่องโหว่ เป็นต้น 

การสร้างบทเรียน Multimedia ด้วยโปรแกรม 
adobe captivate 8 

1 - ได้รับหลักการและความรู้เกี่ยวกับการสร้าง
บทเรียน Multimedia ด้วยโปรแกรม 
adobe captivate 8 

Cisco Wireless Solution Update: 
Intelligent Network Transform Your 
Business 

2 - ความรู้เกี่ยวกับนระบบเครือข่ายไร้สายของ 
Cisco การออกแบบการติดตั ง การ
ตรวจเช็ค ระบบเครือข่ายแบบง่ายและแบบ
ขั นสูง นอกจากนี ยังได้เรียนรู้วิธีการใช้ 
Function&Feature และตัวอย่างการ
ออกแบบระบบเครือข่ายอย่างง่ายแต่ได้
ประโยชน์สูงสุด  และได้มีการท า Wireless 
woekshop with Live demo 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ส าเร็จรูปส าหรับ
หน่วยงาน 

1 - ได้เรียนรู้การออกแบบและสร้างเว็บไซต์
ส าเร็จรูปโดยใช้ durpal 

อบรม CCNA ส าหรับผูส้อนในโครงการ
เครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ (Cisco) 

1 - ได้เรียนรู้การใช้งาน การ config อุปกรณ์
เครือข่าย Cisco ในเร่ือง Introduction to 
Networks และ Routing and Switching 
Essentials และวิทยาลัยรัตภูมิได้เข้าเป็น
สมาชิกของ Cisco Academy เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอน 

โครงการอบรมปฏิบัติการ เร่ืองการจัดเตรียม
ข้อมูลเพ่ือจัดท าเว็บไซต์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษในระดับคณะ สาขา ส านักงาน
และกองต่างๆ 

2 - ได้รับความรู้และแนวทางการจัดเตรียม
ข้อมูล รูปแบบ และแลกเปลี่ยนเนื อหาใน
การจัดเว็บไซต์ รูปแบบ การจัดท า
เอกลักษณ์เวปไซต์ที่เหมือนกัน 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนสาขา
อุตสาหกรรมบนการจัดการศึกษาร่วมไทย - 
เยอรมัน 

3 - ได้รับรู้ถึงกระบวนการสอนในรูปแบบไทย-
เยอรมัน ท่ีเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ จะเป็น 1 คน ต่อ 1 
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หมวดที่ 5   

การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย 
หัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก  4 
คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดนี ท าหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ก ากับและให้ค าแนะน า  

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม 
รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เคร่ืองมืออุปกรณ์ เป็นต้น มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมีการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุกๆ ปี 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

นักศึกษาชั นปีที่  1 มี
ความรู้พื นฐานแตกต่าง
กันท า ให้ การพัฒ นา
ศั ก ย ภ า พ ข อ งก า ร
เรียนรู้ได้ไม่เต็มที ่ 
 

นักศึกษาควรมีผลการเรียน
ระดับปานกลางขึ นไปเพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และน า
วิชาการจากการเรียนรู้ที่ได้
ไปประกอบอาชีพที่ ได้ตรง
สาขาวิชาและตรงตามที่
ผู้ประกอบการต้องการ 

เพ่ิ มหั วข้ อแบบสอบถามทั ง ผู้ ใช้บั ณ ฑิ ตและ
กลุ่มเป้าหมายในเร่ืองความเข้าใจในรายละเอียด 
การเรียนการสอนของหลักสูตรว่ากลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ เข้าใจ และเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
รวมถึงเง่ือนไขการรับนักศึกษาเข้าเรียน เพ่ือให้ตรง
กับความต้องการเรียนสาขาวิชา 

นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้
เกี่ยวกับความก้าวหน้า
และการเปล่ียนแปลง
ท างด้ าน เท ค โน โลยี
ค อ ม พิ ว เต อ ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
น้อยมาก 

นั ก ศึ ก ษ าค ว ร รู้ ทั น ก า ร
เปล่ียนแปลงในสาขาวิชาชีพ
เพ่ือสามารถน ามาปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่าง
ดี 

เพ่ิมกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ น โดยใช้วิทยาการทางด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ  

อุปกรณ์ จ านวนนักศึกษาในห้องเรียนไม่
เกิน 12 คน เพ่ือให้เกิดทักษะให้มากที่สุด 

โครงการอบรม Microsoft Office 2013 1 - ได้ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับความสามารถของ 
Microsoft Office 2013 คือ Word, 
Excel, Power Point และ Outlook ซึ่ง
เพ่ิมความสามารถใหม่ ใช้งานได้ง่ายขึ น 
จุดเด่นคือสามารถบันทึกงานขึ นไปอยู่ใน 
cloud ได้ 
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อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเรียนการสอนยังมีไม่
เพียงพอกับการฝึกปฏิบัติ
นักศึกษา เช่น  รายวิชา
โ ค ร ง ง า น  หุ่ น ย น ต์
อุตสาหกรรม การสื่อสาร
ข้ อ มู ล แ ล ะ เค รื อ ข่ า ย
ส าห รับ ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร 
การปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการ
สร้างและควบคุมหุ่นยนต์ 
รวมทั งการเตรียมสร้าง
ผล งาน น วั ตก รรมจาก
วิชาชีพมีไม่ เพียงพอกับ
การแบ่งกลุ่มนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ 

ทาให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีและ
ฝึกปฏิบัติในชั นเรียนได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
พัฒานาศักยภาพวิชาชีพได้เต็ม
ความสามารถ 

ควรมีอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติได้เต็มตามศักยภาพ 

   
  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 
 

          ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประเมินประจ าปี 2557-2558 โดยมีขั นตอนการ ปฏิบัติงานในการ
จัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามระบบและกลไก ซ่ึงหลักสูตรมีการด าเนินการ
ตามระบบและกลไกของการจัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามระบบและนโยบายการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อม และความพึงพอใจใน
การเรียนตลอดหลักสูตร โดยการด าเนินการของระบบและกลไก 3 ประการดัง
แผนภูมิต่อไปนี  
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 

 
 

     จากขั นตอนทั ง 3 ประการมหาวิทยาลัยก าหนดระบบและกลไกเกี่ยวกับส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อการด าเนินการตามแผนภูมิต่อไปนี  

 
ระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีดังนี  
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแต่งตั งคณะกรรมการ ก าหนด
เป้าหมายส่ิงฯตามเกณฑ์มาตรฐานหรือตามจุดเน้น ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 
(ส ารวจ ด าเนินงาน ประเมินผล)  
2.  ส ารวจความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดย 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการส ารวจสภาพปัจจุบันของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอความ
ต้องการที่สอดคล้องฯ 2. น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินส่ิงฯในปีการศึกษา
ก่อนหน้ามาพิจารณา 
3. รวบรวมและพิจาณาสรุปความต้องการ โดยน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูล
ว่าหลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่และสรุปความ
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
ต้องการ  
4. จัดท าข้อเสนองบประมาณหรือส่ิงสนับสนุน โดยหลักสูตรจัดท าข้อเสนอ
งบประมาณหรือจัดท าโครงการเสนอต่อคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาสนับสนุน 
5. ด าเนินการจัดหา/พัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามงบประมาณหรือทรัพยากรที่ได้รับ  
6. ประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้อาจารย์และนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
     ในปี 2557 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ ดังนี  
1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(P)   อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือวางแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในวาระอ่ืน ๆ ของการประชุมทุกครั ง เพื่อเป็น
การทบทวนการจัดหาส่ิงสนับสนุนนการเรียนรู้เร่งด่วนที่อาจมีขึ น รวมทั งการ
ติดตามการจัดซื อวัสดุโครงการสอนในทุกไตรมาสของปีงบประมาณ 
(D)     หลักสูตรด าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม และ
ด าเนินการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามรายไตรมาสเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา  
(C)    อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่ามีความความพึงพอใจระดับ ปาน
กลาง คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย 3.37 คะแนน 
(A)   อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของอาจารย์และนักศึกษา เพ่ือจัดท าแผนการจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปี 2559 ต่อไป 
2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
     2.1) หลักสูตรได้มีความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
โดยมีห้องเรียนรู้ทั่วไป คือห้อง 10305 และห้องปฏิบัติการเฮพาะทาง ได้แก่ 
ห้องเรียนรู้เพ่ือการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องเตรียม
โครงงาน แต่ห้องปฏิบัติการยังมีครุภัณฑ์ประกอบไม่ครบถ้วน หรือไม่ทันสมัย 
หลักสูตรจึงต้องด าเนินการจัดท าค าของบประมาณเพ่ิมเติมต่อไป 
     2.2)  วิทยาลัยมีส่ิงสนับสนุนทางการศึกษาเช่น ห้องสมุด ศูนย์ภาษา ศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  และส่ือการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ  
     2.3)  หลักสูตรมีการจัดพื นที่ สาหรับให้บริการนักศึกษาในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน เช่น  จุดพักผ่อน บริการน้าด่ืม มีระบบการเรียนการสอนที่
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ตัวบ่งชี้ ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน 
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ คือ ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       จากการที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา พบว่า อาจารย์และนักศึกษามี
ความพึงพอใจ ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และมีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรปรับปรุง
เกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ความต้องการเคร่ืองปรับอากาศและม่านบัง
แสง  ความต้องการส่ือการสอนที่ เป็นห้องเรียนมัลติมีเดีย เป็นต้น หลักสูตร
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และการน าเสนอจากผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร      

 
หมวดที่ 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  

 
 

ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
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ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

 
 

หมวดที่ 7 
แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

30  กันยายน  2558 นายวันประชา  นวนสร้อย ด าเนินการซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์(10305) แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 

การพัฒ นาศักยภาพของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
การตอบสนองการจัดการ
สอน เพ่ือผลิ ตบัณ ฑิ ตนั ก
ปฏิบัติ 

30  กันยายน  2558 นางสาวสุภาวดี  มากอ้น สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือการเรียนรู้
เกี่ยวกับเครือข่ายในสถาน
ประกอบการเป็นเวลา 1 เดือนเพ่ือ
การเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
สามารถน ามาปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการสอนได้ 

ก า ร จั ด ค่ า ย อ า ส า
คอมพิวเตอร์เพ่ือการพัฒนา
ศั ก ย ภ าพ ก า ร เรี ย น รู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 

30  กันยายน  2558 นายวันประชา  นวนสร้อย สามารถน านักศึกษาออกค่ายอาสา
คอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการชุมชนได้
ช่วยในการฝึกทักษะของนักศึกษา
จากการเรียนรู้ของจริงและ
สถานการณ์จริง 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับหลักสูตรเน่ืองจาก การใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการ
สอนยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา และไม่สามารถประเมินคุณภาพบัณฑิตได้  ในส่วนของการปรับเป็น
การปรับแผนการเรียนเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนวิชาด้านการค านวณสลับกับรายวิชาพื นฐานทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เหมาะสม เพ่ือการคงอยู่ของผู้เรียน……..... 
       
2. ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื อหาในรายวิชา การ

เปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

……………หลักสูตเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไม่มีการเสนอเปล่ียนแปลงรายวิชา เน่ืองจากจ านวน
นักศึกษายังไม่ถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร..................... 
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3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

         หลักสูตรก าหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอาจารย์ ดังนี  
    3.1 การเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ น 
    3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรการท าวิจัยเพ่ือให้  
         มาตรฐานการวิจัยอยู่ในระดับที่ดีขึ น 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558-2559 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดหาห้องปฏิบัติการเฮพาะทางเพ่ิมเติมให้เพียงพอ 30  กันยายน  2559 นายวันประชา  นวนสร้อย 
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยความ
ร่วมมือการจัดการศึกษาร่วม เยอรมัน-ไทย 

30  กันยายน  2559 นายวันประชา  นวนสร้อย 

การจัดค่ายอาสาคอมพิวเตอร์โดยการบูรณาการกับการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

30  กันยายน  2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การจัดท าสมรรถนะของหลักสูตรตอบสนองนโยบายการ
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

30  กันยายน  2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี ได้มีการด าเนินการจริง 

  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุช่ือเจ้าของผลงาน  ช่ือผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หน่ึง 

1 Wanpracha Nuansoi et al. “Developing Executive Information System 
(EIS), a Group of Agricultural Cooperatives: a Case Study of Agricultural 
Cooperatives in Songkhla.” Proceedings of The 5th Rajamangala University 
of Technology International Conference Information Technology and 
Communication Arts, June 2015. pp 289-307. 
   

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
1 น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์.2557. “การส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเน่ือง).” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั งที 6 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์. มิถุนายน 
2557. หน้า 52-56  

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม 
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1 สุภาวดี มากอ้น.2557. “การศึกษาเปรียบเทียบเคร่ืองมือพัฒนาระบบฟัซซีลอจิกบน
อุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย.” การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั งท ี6 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย. มิถุนายน 2557. หน้า 33-40  

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ส่ี 

1 ภาวนา พุ่มไสว และคณะ.2557 “สภาพปัญหา และความต้องการสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารแผนงานโครงการประจ าปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.” 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 6(2) :25-35 

 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 

1 ศิวดล นวลนภดล และสามารถ ข าเกลี ยง 2557. “การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไบอัสทรานซิสเตอร์โดยใช้จียูไอของแมทแลป.” การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที 7 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย. 
พฤศจิกายน 2557. หน้า 144-149 
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 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 
ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายวันประชา  นวนสร้อย 
3900900409009 

- วศ.ม.  
วศ.บ.  
ศบ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

/ ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ม.รามค าแหง 

2552 
2549 

 
2547 

2 นางสาวน  าเพ็ญ  พรหมประสิทธ์ิ 
3950400061658 

- วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/ ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

3 นายอรุณรักษ์  ตันพานิช 
3901101293531 

- บธ.ม. 
บธ.บ. 

 ระบบสารเทศ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

/ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2550 
2547 

4 นายสมมารถ  ข าเกลี ยง 
3930800023737 

- ปร.ด.  
 
ค.อ.ม.  
 
วศ.บ.  

ไฟฟ้าศึกษา 
 

ไฟฟ้า 
 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

/ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
ม.เกษมบัณฑิต 

2552 
 

2548 
 

2543 
5 นายศิวดล นวลนภดล 

3900300559352 
- ค.อ.ม.  

ค.อ.บ.  
ไฟฟ้า 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

/ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2551 
 

2547 
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ตารางที่ 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายวันประชา  นวนสร้อย 
3900900409009 

- วศ.ม.  
วศ.บ.  
ศบ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

/        ม.สงขลานครินทร์ 
       สถาบันเทคโนโลยี    
       พระจอมเกล้าเจ้าคุณ  
       ทหารลาดกระบัง 
       ม.รามค าแหง 

2552 
2549 
2547 

2 นางสาวน  าเพ็ญ  พรหมประสิทธ์ิ 
3950400061658 

- วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/ ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

3 นางสาวสุภาวดี มากอ้น 
1920700034412 

- วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

/ ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2556 
2552 

4 ดร.ภาวนา พุ่มไสว 
3779800248917 

ผศ. ปร.ด. 
ศศ.ม.  
 
ค.บ.  

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ 

/ ม.ราชภัฎเพชรบุรี 
ม.สงขลานครินทร์ 

 
วิทยาลัยครูธนบุรี 

2556 
2546 

 
2535 

5 นายศิวดล นวลนภดล 
3900300559352 

- ค.อ.ม.  
 
ค.อ.บ.  

ไฟฟ้า 
 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

/ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี 

2551 
 

2547 

 



87 
 

ตารางที่ 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 
ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายวันประชา  นวนสร้อย - วศ.ม.  
วศ.บ.  
 
 
ศบ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยี    

   พระจอมเกล้าเจ้าคุณ  
  ทหารลาดกระบัง 

ม.รามค าแหง 

2552 
2549 

 
 

2547 
2 นางสาวน  าเพ็ญ  พรหมประสิทธ์ิ - วท.ม. 

วท.บ. 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

3 นายศิวดล นวลนภดล - ค.อ.ม.  
 
 
ค.อ.บ.  

ไฟฟ้า 
 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2551 
 
 

2547 

4 ดร.ภาวนา พุ่มไสว ผศ. ปร.ด. 
ศศ.ม.  
 
ค.บ.  

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ 

 

ม.ราชภัฎเพชรบุรี 
ม.สงขลานครินทร์ 

 
วิทยาลัยครูธนบุรี 

2556 
2546 

 
2535 

5 นางสาวสุภาวดี มากอ้น - วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2556 
2552 



88 
 

ล าดับ ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 
6 นายพิเชฐ สุวรรณโณ - วท.ม.  

คอ.บ.  
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 

ม.สงขลานครินทร์ 
    ม.เทคโนโลยีพระจอม  

 เกล้าพระนครเหนือ 

2556 
2540 

๗ นางวันดี นวนสร้อย - สต.ม.  
วท.บ. 

สถิติ 
คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๔ 

๘ นางสุพัตรา เพ็งเกลี ยง - วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

ม.บูรพา 
ม.ทักษิณ 

๒๕๕๕ 
๒๕๔๖ 

๙ นายอารีย์ เต๊ะหละ - ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2553 
๒๕๕๑ 

๑๐ นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ไทยคดีศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

๒๕๔๔ 
๒๕๓๒ 

๑๑ นายทักษ์สุริยา หมาดสะ - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มรภ.นครศรีธรรมราช 
ม.นเรศวร 

๒๕๕๔ 
๒๕๔๗ 

๑๒ นายสมชาย ตุละ - ค.บ. 
กศ.ม. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

ม.ราชภัฎยะลา 
ม.ทักษิณ 

๒๕๕๘ 
๒๕๔๗ 

 

 

 



89 
 

ตารางที่ 1.1-4 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2557 
ล าดับ ช่ือ – นามสกุล หน่วยงาน/

ต าแหน่ง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ  วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2556 
2552 

 

ตารางที่ 1.1-5 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติ ดตาม  และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

ในรอบปี 2557 หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อร่วม
พิจารณา บริหารจัดการหลักสูตร ทั งการพิจารณา มคอ. 3  มคอ. 4 มคอ. 5 
มคอ. 6 และมคอ. 7 ในการประชุมทุกครั งอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม
ครบทั ง 5 คนทุกครั ง คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมครั งละ ร้อยละ 100 

  

รายงานการประชุมหลักสูตรทั ง 
5 ครั ง 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรมีเล่มรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ซ่ึงสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสูตร ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

  

ตัวเล่มหลักสูตร 

3. มี ร า ย ล ะ เอี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

หลักสูตรมีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตามรูปแบบและ
การด าเนินการจัดท าสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึง

  
- มคอ. 3 และ มคอ. 4 
- แบบสรุปการส่ง มคอ. 



90 
 

ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ทุกรายวิชาด าเนินการจัดท าแล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษา และผ่าน
การพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ และสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 
 

หลักสูตรมีการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตามรูปแบบและ
การด าเนินการจัดท าสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซ่ึง
ทุกรายวิชาด าเนินการจัดท าแล้วเสร็จหลังปิดภาคการศึกษา 60 วัน และผ่าน
การพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ และสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

  

- มคอ. 5 และ มคอ. 6 
 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

หลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามรูปแบบ
และส่วนประ มคอ. 7 เรียบร้อยหลังปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 เป็นเวลา 60 วัน และน าเข้าที่ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร 
เสนอต่อฝ่ายวิชาการ และรายงานผู้อ านวยการ รายงานมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ 

  

มคอ. 7 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

หลักสูตรมีการประชุมพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาที่
มีการจัดการเรียนการสอน โดยเลือกรายวิชาที่มีผลสัมฤทธ์ิผิดปกติ เช่น มี
ระดับคะแนน I มาก  ระดับคะแนน A มาก  ระดับคะแนน F มาก ทั งนี 
รายวิชาที่ทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25/ภาค
การศึกษา 

  

- รายงานการประชุมหลักสูตร 
- หลักฐานการทวนสอบรายวิชา 
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ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การ เรี ยน รู้  จากผลการป ระเมิ น การ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงลักษณะการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ตามข้อสรุปที่ปรากฏใน มคอ. 7 ในรอบปีที่ผ่านมา ครบถ้วนทุกข้อ 

  

-บทสรุปแนวทางการด าเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตร 

8. อาจารย์ใหม่  (ถ้ามี ) ทุกคน ได้ รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ในรอบปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีอาจารย์ใหม่เข้าประจ าหลักสูตรเพ่ือ
ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร จ านวน 2 คน และอาจารย์
ใหม่ทั ง 2 คนได้รับการปฐมนิเทศจากฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร 

  
- 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั ง 5 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั ง / ป ี

  
- หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาวิชาการ วิชาชีพของ
อาจารย์ทั ง 5 คน 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 

- ไม่มีเจ้าหน้าที่ 

 
- 

11.  ระดับความพึ งพอใจของนักศึกษาปี
สุ ดท้ าย /บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ คุณ ภ าพ
หลักสูตร เฉ ล่ียไม่ น้อยกว่า 3 .5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- 
ไม่มีนักศึกษาปี

สุดท้าย 

 
- 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- 
ไม่มีนักศึกษาจบ

หลักสูตร 

 
- 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์
 
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2557 (1 ม.ค. 57-31 ธ.ค. 57)  
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 การส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญา

ตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเน่ือง) 
น  าเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั งที 6 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์. มิถุนายน 2557. 
หน้า 52-56 

เอกสารแนบ
หมายเลข.... 

2 การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือพัฒนาระบบฟัซซี
ลอจิกบนอุปกรณ์ส่ือสารไร้สาย 

สุภาวดี มากอ้น. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั งที 6 สาขา

เอกสารแนบ
หมายเลข.... 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย. มิถุนายน 
2557. หน้า 33-40 

3 การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์
โดยใช้จียูไอของแมทแลป 

1 ศิวดล นวลนภดล และสามารถ ข า
เกลี ยง 

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั งที 7 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย. 6 พฤศจิกายน 2557. หน้า 
144-149 

เอกสารแนบ
หมายเลข.... 
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ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2557 (1 ม.ค. 57-31 ธ.ค. 57) (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
     
     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1 Developing Executive Information System 

(EIS), a Group of Agricultural Cooperatives: a 
Case Study of Agricultural Cooperatives in 
Songkhla 

Wanpracha Nuansoi Aroonrak 
Tunpanit Nampen Promprasit 
Ammonrut Rittidastand 
and Wandee Nuansoi 

Proceedings of The 5th Rajamangala 
University of Technology International 
Conference Information Technology and 
Communication Arts, June 2015. pp 
289-307. 

เอกสารแนบ
หมายเลข.... 

     
     
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
ล าดับที่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ทั งในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้

เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 
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ตารางที่ 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ปีปฏิทิน 2557 (1 ม.ค. 57-31 ธ.ค. 57) 
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
1 สภาพปัญหา และความต้องการสารสนเทศเพื่อการ

บริหารแผนงานโครงการประจ าปี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ภาวนา พุ่มไสว วีระชัย คอนจอหอ นพ
พล  มิ่งเมือง และสุเทพ ล่ิมอรุณ 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย. 6(2) :25-35 

เอกสารแนบ
หมายเลข.... 
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ตารางที่ 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ปีปฏิทิน 2557 (1 ม.ค. 57-31 ธ.ค. 57) (ค่าน้ าหนัก 0.80) 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
     
     
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 
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ตารางที่ 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
 ปีปฏิทิน 2557 (1 ม.ค. 57-31 ธ.ค. 57)   (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
     
     
     
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร    
ล าดับที่ ช่ือผลงานวิจัยและ /หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตร (ทั งในประเทศและต่างประเทศ) 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้

เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง



99 
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ประกอบ 
     
     
     
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ล าดับที่ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม หน่วยงานที่ว่าจ้าง หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ล าดับที่ ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ

ได้รับการจดทะเบียน 
ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้

เพื่อรับรองการจดทะเบียน 
หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ล าดับที่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 
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ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที่/
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นับซ้ า 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที่ ช่ือผลงานวิชาการ ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผ่านประเมิน หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

     
     
     

 
ตารางที่ 4.2-6 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ ปีการศึกษา 2557 (1 ส.ค. 57-31 ก.ค..58) 
ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 

/ตาราง
ประกอบ 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 



102 
 

ล าดับที่ ชื่องานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
     
     

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน 
 
ตารางท่ี  A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

........ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  
ตัวบ่งชี  1.1  ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 
- 

- - 
- 

ตัวบ่งชี  2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

- 
- 

- - 
- 

ตัวบ่งชี  2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

- 

- 

- - - 

- 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี  3.1 การรับนักศึกษา 2 2  2 
ตัวบ่งชี  3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

2 2  2 

ตัวบ่งชี  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 2  2 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2 2  2 
ตัวบ่งชี  4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.89 5  5 
ตัวบ่งชี  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

20 
1 

ร้อยละ 20 5 
5 

ตัวบ่งชี  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

20 
1 

ร้อยละ 20 1.67 
5 

     

Commented [i1]: เป้าหมายระบุตามท่ีส่งมหาวิทยาลยั 
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ตารางท่ี  A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร

........ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

ตัวบ่งชี  4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 1.6 
ร้อยละ 32 5 

5 
ตัวบ่งชี  4.2.4  จ านวนบทความของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

  

  
 

ตัวบ่งชี  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  2  2 
องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  2  2 

ตัวบ่งชี  5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 2  2 

ตัวบ่งชี  5.3 การประเมินผู้เรียน  2  2 

ตัวบ่งชี  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
ร้อยละ 
100 

 5 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี  6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  2  2 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้    2.54 
 
 

 
 
 
 
 
 

Commented [i1]: เป้าหมายระบุตามท่ีส่งมหาวิทยาลยั 
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ตารางท่ี B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I 
ปัจจัยน าเข้า 

P 
กระบวนการ 

O 
ผลลัพธ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพ
ดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพ
ดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 -6

 2 2.33 - - 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3 3 2.63 - - 2.63 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 2.00 3.00 - 2.75 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 7 4 2   

รวม 13 2.41 3.00  2.63 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ผลการ
ประเมิน 

  ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
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ทิศทางการพัฒนา 
ตารางท่ี C : ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  และเป้าหมายการ

พัฒนา 
 

 

ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2558  
- การแนะแนวรับสมัคร
นักศึกษา 

จัดท าโครงการเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วยกระบวนการพ่ีชวนน้อง 
และการใช้วิธีบอกต่อการเข้าศึกษา 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ 

จัดท าโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ โดยท าการคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีกระบวนการผลิตน่าสนใจ หรือใช้เทคโนโลยีขั นสูง 

- การเน้นทักษะปฏิบั ติ
เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 

จัดท าโครงการขอสนับสนุนอัตรบุคลากรเพ่ือรับสมัครบุคคลมีทักษะวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการท าประโยชน์เพ่ือชุมชน โดยท าการคัดเลือกสถานที่ เช่น 
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น เพ่ือท านุบ ารุง อุปกรณ์ที่เสียหายท าให้ดีขึ น 

ปี 2559  
- กิจกรรมเผยแพร่
ผลงานนักศึกษา 

จัดท าโครงการสนับสนุนและเตรียมนักศึกษาเผยแพร่ผลงานจากการท า
โครงงานของนักศึกษาและต่อยอดผลงานสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดผลงานทีมี
คุณภาพที่มีระดับสูงขึ นสามารถเผยแพร่ในงานวิชาการระดับชาติได้ 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
ปี 2560  
 - การของบประมาณ
ห้องปฏิบั ติการเฉพาะ
ทาง 

จัดท าค าขอเสนองบประมาณเพ่ือขอสนับสนุนห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ระยะสั้น (1-2 ปี)      
- การแนะแนวรับสมัครนักศึกษา      
- กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ      
- การเน้นทักษะปฏิบัติเพ่ือตอบสนองการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 

     

- กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
- การของบประมาณห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทางเพ่ิมเติม 

     

- การสนับสนุนครุภัณฑ์      
- การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ/เอกชน      
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)      
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ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
- การสนับสนุนครุภัณฑ์ จัดท าแบบค าขอเสนอครุภัณฑ์ทั งด้านเคร่ืองมือทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
- การสร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 

การจัดท าความร่วมมือทางวิชาการทั งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั งในประเทศ
และต่างประเทศ 

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
- - 

 
 
 
 
 

 


