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คํานํา 

 รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําปีการศึกษา 
2558 เล่มน้ี เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม 2558  – วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 

หลักสูตร  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เป็นศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้น
ทักษะเกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์อย่างสอดคล้องเหมาะสม 
เก่ียวกับการสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้นักศึกษาได้พัฒนาและสร้างความรู้ในสาขาวิชาชีพ
เก่ียวกับทักษะปฏิบัติที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน ทั้งในการทํางานในองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน 
รวมทั้ งการทํางานอิสระ  หรือการประกอบกิจการของตนเองอย่างเป็นระบบด้วยวิชาชีพที่ เรียน   

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เก่ียวข้อง  เพ่ือ
บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งกําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ น่ัน
คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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บทสรปุผู้บริหาร 

ข้อมูลพืน้ฐาน (ระบุความเป็นมาของการเปิดหลักสูตร/การเปิดสอน/การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ...และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดสอนคร้ังแรกระดับปริญญา
ตรี ใน ปีการศึกษา 2555 ภายใต้การจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  โดยใช้ช่ือเรียกทั่วไปว่า หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเรื่อยมา จนปัจจุบัน ทั้งน้ีการจัดการศึกษาของหลักสูตร
เน้นการจัดโครงสร้างหลักสูตรวิชาเฉพาะด้าน และคําอธิบายรายวิชาให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
พัฒนาการต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือผลิต
บัณฑิตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทุกรูปแบบ ทั้งของภาครัฐ และองค์กรเอกชน 

สรปุผลการประเมินตามองคป์ระกอบคณุภาพ 

หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการ
บริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 
กรกฎาคม 2559 จํานวน 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2: 
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 6 องค์ประกอบ พบว่าหลักสูตรฯ ได้ค่าคะแนนเฉล่ียที่ ๓.๕๔ อยู่ใน
ระดับดี โดยด้านปัจจัยนําเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉล่ียที่ ๓.๕๗ อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ (Process) มี
ค่าคะแนนเฉล่ียที่ ๓.๕๐ อยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังน้ี 

องคป์ระกอบที่ 1 : การกาํกบัมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผ่าน 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ๔ คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอก ๑ คน และดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ คน ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ครบรอบการปรับปรุง และดําเนินการปรับปรุงตามวงรอบ โดยจะดําเนินการใช้
หลักสูตรปรับปรุงน้ีในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตร 4 ปี ปรับปรุงในปีที่ 5 และใช้ในปีที่
6 
จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคณุภาพ 
 หลักสูตรฯ ควรวางแผนคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีคณุวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
เอกเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมคุณวุฒิเก่ียวกับตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
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องคป์ระกอบที่ 2 : บณัฑิต 
ผลการประเมิน : ไม่มผีลการประเมินเน่ืองจากไม่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

องคป์ระกอบที่ 3 : นกัศกึษา 
ผลการประเมิน : ๓.๓๓  ระดบัคณุภาพด ี

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษาในระดับ 3   
ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับ 4  และตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาในระดับ 3 

 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 หลักสูตรควรมมีาตรการและแนวทางที่ชัดเจนในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม่ให้ได้ตามแผนรับ และ
ควรมีการวางแผนการการใหบ้ริการทางการศึกษาและการให้คําปรึกษาเพ่ือลดจํานวนนักศึกษาออกกลางคัน 

องคป์ระกอบที่ 4 : อาจารย์ 
ผลการประเมิน : ๓.๙๙  ระดบัคณุภาพด ี

ในปีการศึกษา 2558 หลกัสตูรฯ มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ในระดับ 4  ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์  มีคะแนนเฉล่ีย ๓.๙๘ มีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกร้อยละ ๒๐  อาจารย์ประจําหลักสูตรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการร้อยละ ๒0 มีผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตรร้อยละ ๒๐ และตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ในระดับ ๔ 

 
จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคณุภาพ 
 หลักสูตรฯ ควรวางแผนคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
เอกเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมคุณวุฒิเก่ียวกับตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง มีการ
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองในเวทีที่สูงขึ้น 

องคป์ระกอบที่ 5 : หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : ๓.๕๐  ระดบัคณุภาพด ี

ในปีการศึกษา 2558 หลกัสตูรฯ มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรใน
ระดับ ๓  ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ ๓  ตัวบ่งช้ี 5.3 การ
ประเมินผู้เรียนในระดับ ๓  และตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติร้อยละ ๑๐๐ 
จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคณุภาพ 
 ควรมีอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 และมคอ.6 ใหส้อดคล้องสัมพันธ์กันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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องคป์ระกอบที่ 6 : สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : ๓  ระดบัคณุภาพปานกลาง 

ในปีการศึกษา 2558 หลกัสตูรฯ มีผลการดําเนินงานในตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ 
๓ 
จุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคณุภาพ 
 ควรจัดทําแผนเพ่ือเสนอของบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร 
 
สรปุจุดแข็ง จุดทีค่วรพฒันาและแนวทางพฒันาจากผลการประเมินคณุภาพในเชิงวิเคราะหต์าม
องคป์ระกอบคณุภาพ (สรุปแบบมองภาพรวมของทุกองค์ประกอบแยกเป็นจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนา
เร่งด่วน) 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานในการบริหารหลักสูตร TQF อย่างต่อเน่ือง อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการ
ประชุมเพ่ือติดตามการทํางานเป็นประจํา 
 
จุดทีค่วรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 1. จํานวนนักศึกษาออกกลางคันสูง  

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อยกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 40) 
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวนน้อยกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 40) 

แนวทางพฒันาเร่งด่วน  
 1. เพ่ิมจํานวนนักศึกษาเข้าเรียนให้มากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์/แนะแนวการศึกษาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
เป็นที่รู้จักของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และเข้าเรียนมากขึ้น 

2. ช้ีแจงความสําคัญของบัณฑิตในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาได้ทํางานที่ตรงสาขา 

3. ปรับปรุงกระบวนการ/วิธีการดูแลนักศึกษาเพ่ือให้จํานวนนักศึกษาออกกลางคัน โดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาช่วยเหลือ/กํากับ/ติดตามนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย 
ตามแนวทางการดูแลนักศึกษาแบบบรูณาการระหว่างหลักสูตรฯ ผู้ปกครอง และนักศกึษา 

4. ส่งเสริม/ผลักดันให้อาจารย์ประจําหลักสูตรขอตําแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น/เพ่ิมขึ้น
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลกัสตูรอุตาสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ 2559 

วิทยาลัยรตัภมิู มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
ประจําปกีารศกึษา 2558 วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2559 

 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

รหสัหลกัสตูร 25551971103148 
อาจารย์ประจําหลกัสตูร (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 
 

มคอ. 2 ปัจจุบัน 
(ปีการศึกษา 2557) 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/วันที่ผ่านสภา

มหาวิทยาลัย) 
1. นายวันประชา นวนสร้อย 
     วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
     วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

1. นายวันประชา นวนสร้อย 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

 

2. นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ 
    วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2. นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ 
    วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

3. นายอรุณรกัษ์ ตันพาณิช 
    บธ.ม. (ระบบสารสนเทศ) 
    บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  

3. นางสาวสุภาวดี มากอ้น 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
4/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 

4. นายสมมารถ ขําเกลี้ยง 
    ปร.ด. (ไฟฟ้าศึกษา) 
    คอ.ม. (ไฟฟ้า) 
    คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

4. ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว 
  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
  ศศ.ม.  (บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารนิเทศศาสตร์) 
  ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 

มติสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 
4/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 
2557 

5 .นายศิวดล นวลนภดล 
   คอ.ม. (ไฟฟ้า) 
   คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

5 .นายศิวดล นวลนภดล 
   คอ.ม. (ไฟฟ้า) 
   คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
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อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจําภายในสถาบนั) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 
 

ชื่อ-นามสกลุ คณุวุฒ ิ ตําแหน่งทางวิชาการ 
วิทยาลัยรตัภมิู 

1. นางสาวสุภาวดี  มากอ้น วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 
2. นายวันประชา  นวนสร้อย วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

3. นางสาวน้ําเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

4.  ผศ.ดร.ภาวนา  พุ่มไสว ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  นายศิวดล นวลนภดล ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) อาจารย์ 

6.  นายศุภชัย  มะเด่ือ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 

7.  นายพิเชฐ   สุวรรณโณ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาจารย์ 

8.  นางวันดี  นวนสร้อย สต.ม. (สถิติ) อาจารย์ 

9.  นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง วท.ม. (ฟิสิกสศ์ึกษา) อาจารย์ 

10.  นายอารีย์  เต๊ะหละ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) อาจารย์ 

11. นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) อาจารย์ 

12. นายทักษ์สุริยา หมาดสะ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) อาจารย์ 

13. นายสมชาย ตุละ คบ. (พลศึกษา) อาจารย์ 

ไม่มีอาจารย์ผูส้อนนอกคณะ 

สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  
วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
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การกาํกบัใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน (ตัวบง่ชี้ 1.1) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
หลกัฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา

2557 จนถึงปีการศึกษา 2558 ไม่มี
ก า ร เปลี่ ย นแปลงอาจ า ร ย์ประจํ า
หลักสูตรทั้ง 5 คน ซึ่งอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทั้ง 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร และอาจารย์
ประจํ าหลั กสู ตรทั้ ง  5  คน  ไม่ เ ป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรอ่ืน อาจารย์
ประจําหลักสูตรทุกคนปฏิบัติหน้าที่
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัด
การศึกษาของหลักสูตร  

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

จากการประเมินผลคุณภาพหลักสูตรปี
การศึกษา 2557 กรรมการแนะนําให้
หลักสูตรส่งตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ไปยัง สกอ. 
จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ภาวนา พุ่ม
ไสว และอาจารย์ศิวดล นวลนภดล ทาง
หลักสูตรได้ดําเนินการส่งคุณสมบัติ
อาจารย์ทั้ ง  2 ท่านไปยัง  สกอ .  ผล
ปร ากฎ ว่ า  อ า จ า ร ย์ ทั้ ง  2  ท่ า นมี
คุณสมบัติสัมพันธ์ กับสาขาวิชาของ
หลักสูตรตามหนังสือตอบกลับจาก สกอ.
ที่ ศธ 0506(2)/11096 ลงวันที่ 8 
ตุลาคม 2558  
ดัง น้ันปีการศึกษา  2558 อาจารย์
ประจําหลักสูตร 5 คนมีคุณวุฒิปริญญา
โทตรงตามสาขา วิชาของหลักสู ตร 
จํานวน  3 คน  มีคุณวุฒิปริญญาโท
สัม พัน ธ์ กับสาขา วิชาของหลักสู ตร 
จํานวน 1 คน และคุณวุฒิปริญญาเอก 
ดํ ารง ตําแหน่งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์

หนังสือตอบกลับ
จาก สกอ .ที่ ศธ 
0506(2)/110
9 6  ล ง วั นที่  8 
ตุลาคม 2558  
 
ตารางที่ 1.1-2 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
หลกัฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 
สัม พัน ธ์ กับสาขา วิชาของหลักสู ตร 
จํานวน 1 คน 
 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติให้เริ่มใช้จัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 
(เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) รวม
ระยะเวลาที่ใช้หลักสูตรจัดการเรียนการ
สอนมาเป็นเวลา 4 ปีการศึกษา ต่อเน่ือง 
และมี ก า รป รั บป รุ ง หลั ก สู ต ร ต าม
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อวันที่ 
18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 เพ่ือให้
สามารถใช้สําหรับการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2560 ซึ่งกําลังอยู่
ในขั้นตอนการยกร่างหลักสูตร ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 

 

 
 

หมายเหตุ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2  และ ข้อ 11 
เนื่องจากเกณฑ์ข้อ 12 มีมติจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 
7/2558 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 2558 จึงมีมติเห็นชอบให้งดใช้เกณฑ์ข้อ 12 (การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) ของตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ในองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน มาเป็นเงื่อนไขในการ
ตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” การกํากับมาตรฐานจึงไม่ต้องประเมินในข้อนี ้

 

สรปุผลการประเมินตนเอง องคป์ระกอบที ่1 : การกาํกบัมาตรฐาน 

ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน 
 ผ่าน 

 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 : อาจารย์ 

อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่สําคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กร และมี
การปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการกําหนดนโยบายแผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน
ตลอดจนการกํากับดูแลและการพัฒนาอาจารย์ มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ดังต่อไปน้ี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์ 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการดําเนินงานเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่
มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มย่ิงขึ้น
ด้วยการวางแผนและการลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให้อัตรากําลัง
อาจารย์มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจํานวน
อาจารย์ที่มีความรู้  ความเ ช่ียวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิทางการศึกษา
ตําแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีขอบเขตดังน้ี 
 

 
 

                 

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการรับ
และแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยหลักสูตรดําเนินการตามระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ทั้ง 3 ระบบตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
      1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
         หลักสูตรได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการบรรจุแต่งต้ังอาจารย์
ประจําหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยมีขั้นตอนการดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 
      1.1) วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยสาขาวิชาสํารวจ
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร จัดทําแผนอัตรากําลังเสนอ
ต่อวิทยาลัยเพ่ือให้ วิทยาลัย เสนอขออัตรากําลังจากมหาวิทยาลัยในลําดับถัดไป  
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
      1.2)  วิเคราะห์คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยสาขาวิชากําหนด
คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพ่ือขอ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วกองบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัคร  ดําเนินการสอบคัดเลือกด้วยการสอบข้อเขียน (ทฤษฎี) สอบ
สัมภาษณ์  ประกาศผลสอบคัดเลือก และรับรายงานตัว  
      1.3) กําหนดเป้าหมายจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยการจัดทํา
แผนการบริหารกําลังคน โดยการประชุมร่วมฝ่าย/งานที่เก่ียวข้องได้แก่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรา 
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา และดําเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
ตามอัตราที่ได้รับจัดสรร    
        ทั้งน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในระบบโดยเป็นผู้กําหนด
คุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์  การสอบข้อเขียน และการ
สอบสัมภาษณ ์                                                    
          ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการเกี่ยวกับการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรดังน้ี 
(P) จากผลการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 พบว่าอาจารย์ประจํา
หลักสูตรมีภาระการทํางานที่ซ้ําซ้อน ค่อนข้างสูง เช่น ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว 
ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย และสอนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปด้วย อาจารย์วันประชา นวนสร้อย ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม 
กับตําแหน่งหัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอาจารย์นํ้าเพ็ญ พรหม
ประสิทธ์ิ ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับประกาศณีย
บัตรวิชาชีพช้ันสูง ดังน้ันในปีการศึกษา 2558 ได้มีการวางแผนการจัดทํา
อัตรากําลังหลักสูตร  

 ตามการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1-1/2558 
เมื่อวันที่ 28  กันยายน  2558 เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2558 ตามผลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ เพ่ือให้มีการกระจายงานและแบ่งภาระงาน
ให้เหมาะสม  

 การประชุมครั้งที่ 2-1/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2558 ได้ทํา
แผนทบทวนการวิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรปี
การศึกษา 2558 โดยที่ประชุมได้พิจารณาพบว่าภาระงานของหัวหน้า
หลักสูตรอาจาย์วันประชา นวนสร้อย มีมากเกินไป ทําให้การบริหาร
หลักสูตรขาดความคล่องตัว ที่ประชุมจึงมีมติให้พิจารณาเปลี่ยนหัวหน้า
หลักสูตรฯ 

 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 1-
1/2558วันท่ี 28  
กันยายน  2558 

 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 2-
1/255818 
พฤศจิกายน  2558 

 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 3-
1/2558 13 ตุลาคม  
2558 

 เอกสารการเผยแพร่
งานวิจัย 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
 การประชุมครั้งที่ 3-1/2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม  2558 เพ่ือเป็น

การแบ่งเบาภาระงานสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตร ที่พิจารณา
พบว่าควรมีการจ้างอาจารย์ผู้สอนเพ่ิม ทั้งในรูปแบบของอาจารย์ประจํา 
หรืออาจารย์พิเศษ 

 (D)  หลักสูตรได้นํามติที่ประชุมมาดําเนินดังน้ี 
1. ได้มี เป็นการแบ่งภาระรับผิดชอบการดําเนินงานในหลักสูตรฯให้เกิด
ประสิทธิภาพใหม่ ดังน้ี  

- อาจารย์วันประชา นวนสร้อย ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหลักสูตร ดูแล
แผนการเรียนและตารางสอนของนักศึกษาในหลักสูตร ดูแลงานสหกิจ
ศึกษาของหลักสูตรเป็นพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน 

- อาจารย์สุภาวดี มากอ้น รับผิดชอบดูแลงานประกัน และงานพัสดุของ
หลักสูตร 

- อาจารย์นํ้าเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ รับผิดชอบดูแลงานเลขาและการ
ประชุมของหลักสูตรผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สุภาวดี มากอ้น 

- อาจารย์ศิวดล นวลนภดล รับผิดชอบดูแลงานกิจกรรมและวินัย
นักศึกษาของหลักสูตร 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  พุ่มไสว รับผิดชอบดูแลงานวิชาการ และ
การเทียบโอนของหลักสูตร 

2. ได้ทําบันทึกเสนอทางวิทยาลัยเพ่ือขอปรับเปลี่ยนประธานหลักสูตรในการ
บริหารหลักสูตรฯ  
3. หลักสูตรได้เสนอขอตําแหน่งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร จํานวน 1 
อัตรา  
(C) ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี   
1. การปรับเปลี่ยนและการกระจายภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรช่วยให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 2 คน มีเวลาในการพัฒนาตนเองเพ่ือการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการระดับผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ได้แก่นายวันประชา   นวนสร้อย และนายศิวดล  นวลนภดล ได้
ส่งผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2558 
2. ผลการดําเนินการปรับเปลี่ยนประธานหลักสูตรฯได้รับความเห็นชอบจาก
วิทยาลัยโดยวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังนางสาวสุภาวดี  มากอ้น เป็นประธาน
หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตามคําสั่งวิทยาลัยรัตภูมิที่ 2/2559 ลงวันที่ 8 
มกราคม  2559  

 บันทึกข้อความขอ
กําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์วัน
ประชา   นวนสร้อย
และ อาจารย์ศิวดล  
นวลนภดล 

 คําสั่งแต่งต้ังประธาน
หลักสูตร คําสั่ง
วิทยาลัยรัตภูมิท่ี 
2/2559 ลงวันท่ี8 
มกราคม  2559 

 วาระการประชุมคร้ังท่ี 
7-2/2558 เม่ือวันท่ี 
27 กรกฎาคม  2559 

 
 
 
 
 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ปีการศึกษา 2558                 -18-

 
 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
3. ผลการดําเนินงานขอตําแหน่งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร จํานวน 1 
อัตรา และได้รับความเห็นชอบจากวิทยาลัยให้อัตราพนังงานมหาวิทยาลัยจํานวน 
1 อัตรา โดยผ่านกระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกของทางมหาวิทยาลัย 
และได้รับการปัจจุบัน ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 
(A) จากกระบวนการรับอาจารย์ผู้สอนได้อาจารย์ที่มีวุฒิตรงกับหลักสูตร แต่
ภาระงานของอาจารย์ในหลักสูตรยังคงมีความซ้ําซ้อนอยู่เพราะยังมีอาจารย์ที่
ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และเป็นหัวหน้าหลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง และจากผลการดําเนินงานของปี 2558 คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกมีจํานวนน้อย ดังน้ันทางหลักสูตรจึงได้มีการประชุมเก่ียวกับการรับ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิอาจารย์และแบ่งเบาภารนะงานสอน
ของทางหลักสูตร ตามวาระการประชุมครั้งที่ 7-2/2558 เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม  2559 โดยที่ประชุมมีมติให้มีการเสนอขอตําแหน่งอาจารย์ผู้สอน
คุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 อัตรา  
 
ระบบการบรหิารอาจารย์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย์ ดังน้ี 
1. การจัดทําแผนด้านอัตรากําลัง การบริหารอาจารย์ การหาตําแหน่งทดแทน
การเลิกจ้างและการเกษียณอายุ 
2. การดําเนินการบริหารอาจารย์ใหม่ โดย 

2.1 กําหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านเข้ารับการปฐมนิเทศท่ีจัดโดย กอง
บริหารงานบุคคล เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการสอน 

 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 2-
1/2558 เม่ือวันท่ี 18 
พฤศจิกายน  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําแผน

การบริหารอาจารย์ใหม่

ส่งเสริมการเข้ารับการฝึกอบรม

ธํารงรักษา
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และเรื่องเก่ียวกับจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

     2.2 แต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คําแนะนํากับอาจารย์ใหม่ 
     2.3 พัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพครูโดยการจัดอบรมกลุ่ม
ย่อยด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพหรือด้านงานที่เก่ียวข้อง 
4. รักษาและคงไว้ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยการสํารวจความต้องการ 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรเพ่ือจัดกิจกรรม และ
โครงการของมหาวิทยาลัย 
           ในปี 2558 หลักสูตรได้ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารอาจารย์ตาม
ระบบดังต่อไปน้ี 
(P) จากการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 พบว่า การบริหารอาจารย์ใน
หลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตรยังมีผลงานทางวิชาการ และอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อยู่ในระดับที่น้อย ดังน้ันแผนการดําเนินงานในปี
การศึกษา 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้นําปฏิทินการศึกษาประจําปีการศึกษา 
2558 มาจัดทําแผนการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือทบทวนผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรปีการศึกษา 2557 และวางแผนการการดําเนินงาน
บริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 เมื่อคราว การประชุมครั้งที่ 2-1/2558 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2558 โดยกําหนดเป็นแผนการประชุมประจําปี
การศึกษา จํานวน 4 ครั้ง ดังน้ี 
1.  ประชุมครั้งที่ 1  เดือนกรกฎาคมเพ่ือเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที่ 1/2558 
2.  ประชุมครั้งที่ 2เดือนตุลาคม เพ่ือทบทวนแผนการดําเนินงาน 
3.  ประชุมครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม  เพ่ือเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาค
การศึกษาที่ 2/2558 
4.  ประชุมครั้งที่ 4   เดือนมกราคมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร
ประจําปีการศึกษา 2558 

- ทางหลักสูตรได้จัดให้มี พ่ีเลี้ยงกับอาจารย์ใหม่เพ่ือให้อาจารย์ใหม่
สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามข้อกําหนดของ
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

- จากปีการศึกษา 2557 พบว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรมีงานวิจัยจํานวน 
2 โครงการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน จํานวน 2 ผลงาน ซึ่งมี
จํานวนน้อย ดังน้ันได้มีการประชุมเพ่ือส่งเสริมงานวิจัย และการตีพิมพ์

 การประชุมคร้ังท่ี 2-
1/2558 เม่ือวันท่ี 18 
พฤศจิกายน  2558 

 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 4-
2/2557 วันท่ี 2  
มิถุนายน  2558 

 การประชุมหลักสูตร
ครั้งท่ี 3-1/2558 เม่ือ
วันท่ี13 ตุลาคม 
2558   

 แผนอัตรากําลังปี
การศึกษา 1/2558 

 แผนอัตรากําลังปี
การศึกษา 2/2558 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรคร้ังท่ี 4-
1/2558 วันท่ี 3 
ธันวาคม 2558 

 บันทึกข้อความแต่งต้ัง
อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ โดยให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
ดําเนินการขอทุนวิจัย และการเขียนผลงานส่งตีพิมพ์เผยแพร่ทุกคน 

       (D)กา ร จั ด อั ต ร า กํ าลั ง หลั กสู ต ร ไ ด้ ดํ า เ นิ นกา รประ ชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลัง ปีการศึกษา 2558 จาก
จํานวนนักศึกษาที่คงเหลือ รายวิชาที่เปิดสอนให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร โดยมีหลักการจัดอัตรากําลังรับผิดชอบรายวิชาและ
คาบสอนตามคุณวุฒิวิชาชีพของอาจารย์ภายใต้กรอบความรับผิดชอบอย่างน้อย 
3 วิชา ไม่เกิน 25 คาบเมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2  มิถุนายน  
2558 วาระการประชุมที่ 4.1 พิจารณาจัดอัตรากําลังภาคการศึกษาที่ 
1/2558 และการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2558วาระ
การประชุมที่ 4.1 พิจารณาจัดอัตรากําลังภาคการศึกษาที่ 2/2558 รวมทั้งการ
ประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 3 ธันวาคม 2558 วาระการประชุมที่ 4.3 
ทบทวนการจัดอัตรากําลังปีการศึกษา 2558 
 การบริหารอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้รับอาจารย์ใหม่
จํานวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์ศุภชัย  มะเด่ือ โดยหลักสูตรฯได้ดําเนินการแต่งต้ัง
อาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแลอาจารย์ใหม่โดยแต่งต้ังอาจารย์วันประชา   นวนสร้อย 
เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง  
ในการส่งเสริมผลงานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพ่ือให้มี
งานวิจัยเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง รองรับการทําหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
น้ัน คณาจารย์มีงานวิจัยประจําปีงบประมาณ 255๘ 
      1)อาจารย์สุภาวดี มากอ้น ร่วมกับ อาจารย์วันประชา นวนสร้อย นายอาซัน 
วงค์หมัดทอง และนางปิยนุช ศรีพรหมทอง มีงานวิจัยงบรายได้ 1 เรื่อง การ
พัฒนาระบบจองยานพาหนะออนไลน์ผ่าน Web Application ภายในวิทยาลัย
รัตภูมิ คือ  ในวงเงิน 21,600 บาท 
      2) อาจารย์วันประชา นวนสร้อย ร่วมกับนายอาซัน วงค์หมัดทอง และนาย
โฆษิต รัตนบุรินทร์ มีงานวิจัยงบรายได้ 1 เรื่อง คือ การพัฒนาระบบสารสนเทส
สมัครโควตาแบบออนไลน์ กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ ในวงเงิน 20,000 บาท 
      3)อาจารย์น้ําเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ ร่วมกับ อาจารย์สมชาย ตุละ อาจารย์
สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง และ นายโฆษิต รัตนบุรินทร์ มีงานวิจัยงบรายได้ 1 เรื่อง คือ 
ความพึงพอใจของสถานประกอบต่อคุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในวงเงิน 15,000 บาท 
และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยจํานวน 4 เรื่อง ระดับชาติ 3 เรื่อง ระดับ
นานาชาติ 1 เรื่อง ดังน้ี 

 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 2-
1/2558 เม่ือวันท่ี 18 
พฤศจิกายน  2558  

 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 4-
1/2558 วันท่ี 3 
ธันวาคม  2558  

 รายงานการประชุม
หลักสูตรคร้ังท่ี 5-
2/2558 เม่ือวันท่ี 10  
กุมภาพันธ์ 2559 

 สรุปผลโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ  
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
1. นํ้าเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ.การสํารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเน่ือง)ใการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที 6 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์. มิถุนายน 2558. หน้า 52-56 

2. สุภาวดี มากอ้น.การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือพัฒนาระบบฟัซซีลอจิก
บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที 6 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
วิจัย. มิถุนายน 2558. หน้า 33-40 

3. ศิวดล นวลนภดล.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต.การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที 8 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย. 26 พฤศจิกายน 2558. 
หน้า 259-263. 

4. Wanpracha Nuansoi Aroonrak Tunpanit Nampen Promprasit 
Ammonrut Rittidastand and Wandee Nuansoi.  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 2016. pp 289-
307. 

 (C)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือสรุปผลและติดตามผล
การพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4-
1/2558 วันที่ 3 ธันวาคม  2558 และติดตามผลการพัฒนาตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร การประชุมครั้งที่ 2-1/2558 เมื่อวันที่ 
18 พฤศจิกายน  2558 และการประชุมครั้งที่ 5-2/2558 เมื่อวันที่ 10  
กุมภาพันธ์ 2559  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ใหม่โดยการพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
(ช่วงระยะการทดลองงาน 6 เดือน ซึ่งผลการประเมินมีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีมาก (ร้อยละ) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการทบทวนการจัดอัตรากําลังปีการศึกษา 
2558 เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาในการทําภารกิจทั้งการสอน การทําวิจัย การทํา
บริการวิชาการที่เหมาะสม โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคาบสอนที่เหมาะสมกับ
ข้อจํากัดต่าง ๆ โดยมีคาบสอนระหว่าง 18-22 คาบ ต่อสัปดาห์ส่งผลให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรได้มีเวลาทํางานวิจัย และบริการวิชาการเพ่ิมขึ้น 
(A) จากการดําเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 
2559 ในส่วนของการวิพากษ์ และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและสถาน
ประกอบการมีการวิเคราะห์และกําหนดอัตรากําลังของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้มีคาบสอนแต่ละภาคการศึกษาไม่เกิน 18 คาบต่อสัปดาห์ และมีบทบาทใน
การบริหารหลักสูตรดังน้ี 
1) อาจารย์วันประชา   นวนสร้อย สอนจํานวน 3 รายวิชา และทําหน้าที่ดูแล
แผนการเรียนและตารางสอนของนักศึกษาในหลักสูตร ดูแลงานสหกิจศึกษาของ
หลักสูตรเป็นพ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน 
2) อาจารย์สุภาวดี   มากอ้น สอนจํานวน 3 รายวิชา ดูแลงานประกัน และงาน
พัสดุของหลักสูตร 
3) อาจารย์นํ้าเพ็ญ   พรหมประสิทธ์ิ สอนจํานวน 1 รายวิชา ดูแลงานเลขาและ
การประชุมของหลักสูตร 
4) อาจารย์ศิวดล  นวลนภดล สอนจํานวน 2 รายวิชา ดูแลงานกิจกรรมและวินัย
นักศึกษาของหลักสูตร 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวนา  พุ่มไสว สอนจํานวน 2 รายวิชา ดูแลงานวิชาการ 
และการเทียบโอนของหลักสูตร 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี 
1. หลักสูตรได้พัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนา
อาจารย์สู่ตําแหน่งทางวิชาการ ทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนคนละ 1 รายวิชาที่รับผิดชอบ 
2. หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทํางานวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่
ส่งผลให้อาจารย์ 4 คนมีงานวิจัยต่อเน่ือง และมีการตีพิมพ์เผยแพร ่
ปัญหาที่เกิดจากปีการศึกษา2558 ที่ต้องปรังปรุงในปีการศึกษา 2559คือ 
งานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ในหลักสูตรส่วนใหญ่ ยังคงเป็นระดับชาติ 
ดังน้ันทางหลักสูตรจึงต้องมีการส่งเสริมและยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของอาจารย์ให้เป็นระดับนานชาติและอยู่ในฐาน TCI เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 
2559 และในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ยังตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานได้ไม่ครบทุก



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ปีการศึกษา 2558                 -23-

 
 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
คน ขาดอาจารย์อีก 1 คนที่ไม่ผลงานตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2558 คือ ผศ.ดร.
ภาวนา พุ่มไสว เน่ืองจากอาจารย์ดํารงตําแหน่งผู้บริหารทําให้มีเวลาในการทํา
วิจัยได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  
 
 
ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์  

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมรีะบบและกลไกการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ ดังน้ี 
1. การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ประจํา โดย 
    1.1) สํารวจจํานวนอาจารย์ประจําที่มีความต้องการไปศึกษาต่อของ
หน่วยงาน 
    1.2) ดําเนินการตามขั้นตอนการขอไปศึกษาต่อตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
    1.3) ติดตามผู้รับทุนการศึกษาให้สําเร็จตามหลักสูตรที่กําหนด 
    1.4) ดําเนินการจัดทําข้อมูลอาจารย์ประจําศึกษาต่อ 
2. การพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจํา โดย 
    2.1) สํารวจจํานวนอาจารย์ประจําที่ประสงค์จะทําผลงานทางวิชาการ 
    2.2) ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ให้กับอาจารย์ประจํา 
    2.3) สํารวจความต้องการพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
    2.4) ส่งเสริมการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการ โดยเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
ขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนตํารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย การจัดอบรมการทําผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองตามเป้าหมาย 
    2.5) ติดตามการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
      ในปีการศกึษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ดังน้ี 

(P) จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ปรากฏว่า มีอาจารย์ใน
หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 บันทึกข้อความขอ
กําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์วัน
ประชา   นวนสร้อย
และ อาจารย์ศิวดล  
นวลนภดล 

 สรุปผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
อาจารย์สู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยรัตภูมิ 

 รายงานการประชุม
หลักสูตร ครั้งท่ี 2-1 
/2558 วันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2558 
และประชุมคร้ังท่ี 5-
2/2558 วันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ความคงอยู่ของอาจารย์และความพึงพอใจของอาจารย์

จํานวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
รวมถึงการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตรอยู่ในระดับที่น้อย ดังน้ันในปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังน้ี 
วิทยาลัยฯดําเนินการสํารวจความต้องการบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
วิทยาลัยกําหนดนโยบายตามแนวทางของมหาวิทยาลัยในการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือให้ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต เช่น การให้ทุนสําหรับการ
ฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาตนเองตามสาขาวิชาชีพแก่อาจารย์ ปีละ 7,000 บาท/
คน  สนับสนุนค่าตอบแทนการทําผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ ตาม
ระเบียบประกาศที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
ต้ังเป้าหมายการดําเนินงานในการผลักดันการพัฒนาตนเองของอาจารย์ใน
การปฏิบัติงานตามผลการดําเนินงานในปี 2557  ซึ่ง อาจารย์วันประชา  นวน
สร้อย และ อาจารย์สิวดล  นวลนภดล แจ้งว่ากําลังดําเนินการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน และการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ น่าจะส่งขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ระหว่างปีการศึกษา 2558 
(D) จากแผนการดําเนินงานที่ต้ังไว้ ทางหลักสูตรได้ดําเนินงานดังน้ี 
หลักสูตรฯ ดําเนินการช่วยเหลือและผลักดันให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้
พัฒนาคุณวุฒิของตนเองในการพัฒนาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดังน้ี  
1) สนับสนุนอาจารย์วันประชา  นวนสร้อย ส่งผลงานย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในวันที่  26  ตุลาคม  2558 
2) สนับสนุนอาจารย์ศิวดล  นวลนภดล ส่งผลงานย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในวันที่ 6  มกราคม  2559 
3) ผลักดันให้ อาจารย์สุภาวดี  มากอ้น และอาจารย์นํ้าเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ 
นําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยการจัดผู้เช่ียวชาญให้เป็น
พ่ีเลี้ยงช่วยเหลือในการเขียนบทความวิจัยและจัดหาเวทีการนําเสนอผลงานทาง
วิจัย และส่งเข้าร่วมโครงการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ของ สวพ. 
สําหรับการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอาจารย์สู่ตําแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีระยะเวลาการจัด และกิจกรรมย่อย
ของโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – เดือนกรกฎาคม  2559 และ
ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิระหว่างวันที่ 14 – 15 
กรกฎาคม  2559  
อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมหลากหลาย

รูปแบบที่หลักสูตรฯ/มหาวิทยาลัย/กอง/สถาบันต่างๆ จัด 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
(C) ผลจากการดําเนินงานตามแผน เป็นดังน้ี  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมติดตามผลเรื่องการพัฒนา
ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจํา ในคราวประชุมครั้งที่ 2-1/2558 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 และในคราวประชุมครั้งที่ 5-2/2558 วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 ได้ติดตามผล โดย อาจารย์วันประชา  นวนสร้อย แจ้งว่าได้
ดําเนินการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนปรับแก้ไขเพ่ือส่งขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และยื่นขอกําหนดตําแหน่งในเดือนธันวาคม 
2558 และอาจารย์ศิวดล  นวลนภดล แจ้งว่าขณะน้ีกําลังจัดทํารูปเล่มเพ่ือส่ง
ประเมินการสอน และส่งขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในเดือนมกราคม  
2559  
สําหรับงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผศ.ดร.ภาวนา  พุ่มไสว กําลังจัดทําบทความเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการในฐาน TCI 
กลุ่ม 1 อยู่ระหว่างการพิจารณา 
อาจารย์สุภาวดี  มากอ้น และอาจารย์นํ้าเพ็ญ  พรหมประสิทธ์ิ กําลังดําเนินการ
จัดทําบทความวิชาการเพ่ือเข้าร่วมการนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สําหรับการพัฒนาตนเองคณาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมพัฒนาตนเอง
เฉลี่ย 3 ครั้ง/คน/ปี โดยที่ทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/ปี ซึ่ง
เมื่อเทียบกับการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 มีการพัฒนาตัวเองของ
หลักสูตรทั้งหมด 8 โครงการ แต่ปีการศึกษา 2558 มีการเข้าร่วมพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์เพ่ิมขึ้นเป็นทั้งหมด 23 โครงการ  

   (A)คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยผ่าน
วิทยาลัยในกรณีการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ เรื่องการพัฒนาตําแห่งทางวิชาการ 
ถ้าได้รับตําแหน่งทางวิชาการจะมีเงินรางวัล 30,000 บาท  แต่ไม่ได้รับ
ตําแหน่งทางวิชาการในส่วนของมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนการต่อสัญญาจะมีการระบุว่า ภายในก่ีปี จะต้องได้รับตําแหน่งทางวิชาการ 
และผลักดันให้อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  

 หลักสูตรฯ ดําเนินการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย ตามวงจร PDCA เกิดผลดังน้ี 

1) อาจารย์วันประชา   นวนสร้อย ย่ืนเอกสารขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) 
ผ่านวิทยาลัย ส่งเข้า กบค. เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2558  และปัจจุบันกําลังอยู่
ในขั้นตอนการดําเนินงานการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ปีการศึกษา 2558                 -26-

 
 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
2) อาจารย์ศิวดล  นวลนภดล ย่ืนเอกสารขอตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) 

ผ่านวิทยาลัย ส่งเข้า กบค. เมื่อวันที่ 6  มกราคม 2559  และปัจจุบันกําลังอยู่
ในขั้นตอนการดําเนินงานการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

3) ผศ.ดร. ภาวนา  พุ่มไสว ได้รับการตอบรับในการตีพิมพ์ในวารสาร  
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การใช้สารสนเทศบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

4) อาจารย์สุภาวดี  มากอ้น  ได้รับการตอบรับในการตีพิมพ์ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 สําหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์มีงบดําเนินงานในการไปอบรม

เพียง 7,000/คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเดินทางต่างจังหวัดและการพัฒนา
ตนเองที่มีค่าลงทะเบียน ดังน้ันทางหลักสูตรจึงได้มีการนําเสนอต่อที่ประชุม
หลักสูตรเรื่องการจัดสรรงบในการพัฒนาตนเองเพ่ือนําเสนอต่อทางวิทยาลัย
ต่อไปโดยมีความสําคัญว่าให้อาจารย์ในหลักสูตรที่ใช้เงินในส่วนพัฒนาตนเองไม่
ถึง 7,000 บาท มอบเงินในส่วนของตนเองให้กับอาจารย์ที่ไปพัฒนาตนเองเกิน
งบที่ได้รับการจัดสรร และส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมโครงการท่ีทาง
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพ่ือลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

 เป้าหมายของปีน้ี  :  3  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี :  4  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  :    บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย  
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คณุภาพอาจารย์ 

คณุภาพอาจารย์ 
ผลการดําเนนิงาน 

(ร้อยละ) 
คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 5 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

20 1.67 ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ 1 5 ตารางที่ 4.2-1 - ตาราง
ที่ 4.2-6 

เฉลี่ย 3.89 (5+1.67+5/3) 

เป้าหมายของปีน้ี  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี   : ....  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ปีการศึกษา 2558                 -27-

 
 
 

สรุปจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารย์ตามคณุวุฒกิารศกึษา หน่วยวัด ผลการดําเนนิงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตร ี คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 ตารางท่ี 1.1-2 

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางท่ี 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 80  
ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20  
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 5  

สรุปจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 

จํานวนอาจารย์ตามคณุวุฒกิารศกึษา หน่วยวัด ผลการดําเนนิงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย์ คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 

รองศาสตราจารย์ คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 ตารางท่ี 1.1-2 

อาจารย์ที่ไม่มตํีาแหน่งทางวิชาการ คน 4 ตารางท่ี 1.1-2 

รวมจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 ตารางท่ี 1.1-2 

รวมอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ  
( ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 1  

ร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ 
 (ผศ. , รศ. และ ศ.)  

ร้อยละ 
20 (1*100/5) 

ค่าคะแนนร้อยละอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 
1.67 (20*5/60) 

 
 

สรปุผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยป์ระจําหลกัสตูรทีต่พีิมพเ์ผยแพร ่
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

นํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถ่วง
นํ้าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
 

3 
 

0.60 
ตารางท่ี 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางท่ี 4.2-1 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

นํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถ่วง
นํ้าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
 

1 
 

0.40 
ตารางท่ี 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางท่ี 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีไม่อยู่ในประกาศของ ก .พ .อ .แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  ตารางท่ี 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  ตารางท่ี 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางท่ี 4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
  ตารางท่ี 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
  ตารางท่ี 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางท่ี 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางท่ี 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
  ตารางท่ี 4.2.4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

นํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถ่วง
นํ้าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
  ตารางท่ี 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก .พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 

  ตารางท่ี 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก .พ .อ . หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 

1.00 

  ตารางท่ี 4.2.5 

5.3 ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางท่ี 4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางท่ี 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดําเนินการ 

1.00 
  ตารางท่ี 4.2.5 

5.6 ผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 
  ตารางท่ี 4.2.5 

5.7 ตําราหรอืหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางท่ี 4.2.5 

5.8 ตําราหรอืหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
  ตารางท่ี 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.20 
  ตารางท่ี 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางท่ี 4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

0.60 
  ตารางท่ี 4.2.6 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

นํ้าหนัก จํานวน ผลรวมถ่วง
นํ้าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 
  ตารางที่ 

4.2.6 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

1.00 
  ตารางที่ 

4.2.6 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 -  
จํานวนและผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

3 1.00  

จํานวนและผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานสร้างสรรคข์อง
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

0 0.00  

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

- 20.00 =(1*100/5) 

ร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

- 0.00  

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

- 5 (20*5/20) 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 

 การคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรได้ดําเนินการตามระบบกลไกการดูแลและการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ  แก่
บุคลากร ดังต่อไปน้ี 
(P) มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้นอันจะส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตและการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจํา เช่น การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาตนเองในการฝึกอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการเพ่ิมศักยภาพวิชาชีพแก่อาจารย์ปีละ 7,000 บาทต่อคน การจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมเช่นที่พัก รวมทั้งการให้ทุนสนับสนุนการทําวิจัย การจัดสถานท่ี
เอ้ืออํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ การจัดทําประกาศเพ่ือยกย่องและประกาศ
เกียรติคุณอาจารย์ในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่นการยกย่องครูดีเด่น ในวันครู การยกย่อง
บุคลากรต่าง ๆ ในกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ รวมทั้งการทําประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากร
ดีเด่นด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริการ

 รายงานการประชุม
หลักสูตรคร้ังท่ี 5-
2/2558 เม่ือวันท่ี 
10  กุมภาพันธ์ 
2559 

 แบบฟอร์มการ
ประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์
ประจําหลักสูตรต่อ
การดําเนินงานของ
หลักสูตรและการจัด
การศึกษา 
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วิชาการ ตามเกณฑ์การคัดเลือกและประกาศให้หน่วยงานภายในทั้งคณะ และวิทยาลัย
ทราบและเข้าร่วมส่งบุคลากรคัดเลือก 
(D) การดําเนินงานต่าง ๆ ของหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัยทําให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรพึงพอใจ เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยไม่มีอาจารย์ประจําหลักสูตร
เกษียณอายุราชการ ลาออก โอนย้าย  
(C) คณะกรรมการประจําหลักสูตรได้ประชุมติดตามวิเคราะห์การคงอยู่ของอาจารย์
ประจําหลักสูตร พิจารณาการเสนอขอทุนวิจัยประจําปี 2558 ผลงานทางวิชาการ การ
นําเสนอและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตร ในคราว การประชุม
ครั้งที่5-2/2558 วันที่10 กุมภาพันธ์ 2559 พบว่า มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 1 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จํานวน 3 คน และมีผลงานการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารจํานวน 1 
บทความ ส่วนการขอทุนวิจัยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับการจัดสรรทุนวิจัย จํานวน 
4 คน งานวิจัย 5 เรื่อง ทั้งน้ีอาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับสวัสดิการเป็นที่พอใจ  และ
จากการตรวจสอบพบว่าตลอดปีการดําเนินการบริหารหลักสูตรไม่มีอาจารย์ลาออก 
โอนย้าย หรือเกษียณอายุราชการ 
(A)  ในการดําเนินงานของหลักสูตรหากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเกษียณอายุราชการ  
ลาออก หรือโอนย้าย หลักสูตรมีแนวทางการดําเนินการแต่ละกรณีดังน้ี 
    1) กรณีมีอาจารย์เกษียณอายุราชการหลักสูตรบันทึกขออัตราคืนเสนอต่อวิทยาลัย
ผ่านต่อไปยังมหาวิทยาลัย 
    2) กรณีลาศึกษาต่อหลักสูตรดําเนินการสรรหาอาจารย์มาสอนแทนและปฏิบัติ
หน้าที่แทนป่านการอนุมัติจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
    3) กรณีลาศึกษาต่อหลักสูตรดําเนินการสรรหาอาจารย์มาสอนแทนและปฏิบัติ
หน้าที่แทนผ่านการอนุมัติจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
       กรณีที่ 2 และ 3 ต้องดําเนินการภายใน 30 วัน 
ตารางแสดงอัตราการคงอยูข่องอาจารย์ประจําหลกัสตูร 

ปีการศึกษา การคงอยู่ 
ของอาจารย์ 

(คน) 

ร้อยละ 
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

(เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา) 

อัตราการ 
คงอยู่ 

 (ร้อยละ) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

 
2555 5 - 100.00 เร่ิมใช้หลักสูตรใหม่ 

2556  
5 

 
- 

 
100.00 

อาจารย์คงเดิมตามเล่ม
ห ลั ก สู ต รที่ กํ า ห น ด ใ น 
มคอ.2 

2557 3 
(เปลี่ยน1 ครั้ง
จํานวน2คน) 

 

40.00 
 

60.00 
เปล่ียนแปลงจากนายอรุณ
รั ก ษ์   ตั น พ า นิ ช เ ป็ น
นางสาวสุภาวดี   มากอ้น 
เนื่องจากลาศึกษาต่อ และ
เปล่ียนจาก ดร.สมมารถ 
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ขํ า เก ล้ียง  เป็นผศ .ดร .
ภาวนา พุ่มไสว ตามมติ
สภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 
4 / 2 5 5 7  วั น ที่  1 0 
กรกฎาคม 2557 

2558 5  100.00 คงเดิมจากปี 2557 

 

 
 
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบรหิารหลกัสตูร 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์

ประจําหลักสูตรที่มีต่อการดําเนินงานของหลักสูตร ในส่วนของการบริหารหลักสูตร และ
การบริหารพัฒนาอาจารย์อาจารย์  ดังน้ี 
(P)  วิทยาลัยฯกําหนดนโยบายการประเมินตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยการออกแบบฟอร์มการประเมินฯ เพ่ือใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการดําเนินงานของหลักสูตร และกําหนดให้อาจารย์ทําการประเมินหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา เพ่ือหาข้อสรุปในการดําเนินการบริหารหลักสูตรฯจากข้อมูลสารสนเทศ 
ทั้งน้ีหลักสูตรได้วางแผนให้อาจารย์ทําการประเมินพร้อมกับการรายงานผล มคอ.5
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
(D)  หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการแจกแบบประเมินฯให้กับอาจารย์ประจําหลักสูตรเมื่อวันที่
อาจารย์ส่งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
เพ่ือให้ระยะเวลาในการทําการประเมินอย่างน้อย 30 วัน ทั้งน้ีหลักสูตรได้กําหนดให้
อาจารย์ผู้ประเมินส่งแบบประเมินคืนหลักสูตร วันที่ 30  มิถุนายน  2559 อาจารย์
ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน ทําแบบประเมินและนําส่งตามกําหนดเวลาอย่างครบถ้วน 

 แบบฟอร์มการ
ประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์
ประจําหลักสูตรต่อ
การดําเนินงานของ
หลักสูตรและการจัด
การศึกษา 
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ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กราฟแสดงอตัราการคงอยูข่องอาจารย์ประจําหลกัสตูร(ร้อยละ)
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(C)  หลักสูตรฯได้นําผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทั้ง 5 คน มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาอาจารย์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียน 4.32 โดยประเด็นที่อาจารย์มีความพึงพอใจใน
ระดับน้อยที่สุดมี 3 ประเด็นได้แก่  
      1) การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่าง
หลักสูตร  
      2) ความเหมาะสมในการจัดอาจารย์ผู้สอนตามความรู้ความสามารถ  
      3) การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 
   ทั้งน้ีหลักสูตรได้นําผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 มาเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา 2558 พบว่าค่าเฉล่ียภาพรวมมีค่าความพึงพอใจเพ่ิมสูงขึ้น (ปีการศึกษา 
2557 ค่าเฉลี่ย= 3.74 
(A) หลักสูตรฯ ได้นําประเด็นการประเมินที่อาจารย์ประเมินในระดับน้อยทั้ง 3 ประการ 
มากําหนดเป็นแนวทางในการดําเนินการของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนปี
การศึกษา 2559 ดังน้ี 
      1) การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่าง
หลักสูตร กําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกันเก่ียวกับสมรรถนะวิชาชีพ
และทักษะทางวิชาการระหว่างหลักสูตรในวิทยาลัย และหลักสูตรต่างคณะฯ เพ่ือสร้าง
บรรยากาศและแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  
      2) ความเหมาะสมในการจัดอาจารย์ผู้สอนตามความรู้ความสามารถ หลักสูตร
ดําเนินการปรับแก้โดยเสนอรายวิชานอกหลักสูตรให้เป็นการจ้างอาจารย์พิเศษสอนแทน
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้อาจารย์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาได้เต็มความสามารถ  
      3) การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ หลักสูตรเสนอแนวทาง
ในการทําการวิจัยของอาจารย์โดยเน้นการวิจัยช้ันเรียนให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนา
นักศึกษาอย่างแท้จริง และเน้นกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถนําผลการวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ต่อไป 
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ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา 
ความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการบริหารหลักสูตร 

(ค่าเฉลี่ยเต็ม 5) 

ร้อยละที่
เปลี่ยนแปลง 

(เทียบกับปีที่ผ่านมา) 
สถานะการเปลี่ยนแปลง 

2556 - -  
2557 3.74 -  
2558 4.32 0.58 เปล่ียนแปลงจากปี 2557 

ร้อยละ เนื่องจากหลักสูตรฯมี
การเปล่ียนแปลงแนวทางการ
บริหารหลักสูตรเป็นแบบการมี
ส่ วน ร่วมและการกระจาย
ความรับผิดชอบมากขึ้น  

เป้าหมายของปีน้ี  : ....  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี   : ....  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรปุผลการประเมินตนเอง องคป์ระกอบที ่4 : อาจารย์ 
ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ

4.1 3 4 4  
4.2   3.89 

(ค่าเฉลี่ย 3 ตัวบ่งช้ี  
(1) – (3)) 

4.2 (1) ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 5 
4.2 (2) ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 1.67 
4.2 (3) ร้อยละ ๑๖ ร้อยละ ๒๐ 5 

4.3 ระดับ 3 ระดับ 4 4  
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 3.96  
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หมวดที่ 3 : นักศึกษาและบัณฑติ 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จ แต่ละหลักสูตรจะ
มีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเป็นต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูลหรือวิธีการคัด
นักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
 
ข้อมูลนกัศึกษาปรญิญาตรี 4 ป ี

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 
(ต้ังแต่ปี

การศึกษาที่เร่ิม
ใช้หลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ช้ันปี
ที่ 1 

ช้ัน
ปีที่ 
2 

ช้ัน
ปีที่ 
3 

ช้ัน
ปีที่ 
4 

ช้ัน
ปีที่ 
5 

ช้ัน
ปีที่ 
6 

ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

สําเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

๒๕๕๕ ๓๕ ๒๑ ๑๖ ๑๖ - - ๑๙ ๕๔.3 ๑๖ ๔๕.๗ - - 
๒๕๕๖ ๓๖ ๓๑ ๒๐ - - - ๑๖ ๔๔.๔ - - - - 
๒๕๕๗ 23 ๑7 - - - - 6 26.0 - - - - 
2558 3๒ 26 - - - - 6 18.7 - - - - 
รวม ๑26 ๖4 ๓๖ ๑๖ - - 47 37.30 ๑๖    

หมายเหต ุนักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 

        หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เริ่มใช้หลักสูตรและรับนักศึกษาเข้า
ศึกษามีจํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษาดังน้ี 
 

ร้อยละนกัศกึษา ลาออก/สิน้สดุสภาพฯ ระหว่างศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

ช้ันปี
ที่ 1 

ช้ันปี
ที่ 2 

ร้อยละนักศึกษา
ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ 1-2 

ช้ันปี
ที่ 3 

ร้อยละนักศึกษา
ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ 2-3 

ช้ันปี
ที่ 4 

ร้อยละนักศึกษา
ลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ 3-4 

๒๕๕๕ ๓๕ ๒๑ 40.0 ๑๖ 23.8 ๑๖ 0 
๒๕๕๖ ๓๖ ๓๑ 13.8 ๒๐ 35.4   
๒๕๕๗ 23 ๑7 26.08 -  -  
2558 32 26 18.75 -  -  
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นักศึกษาในปีการศึกษา 2555 เปิดรับปีแรก ช้ันปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั้งสิ้น  3๕ คน และมี
นักศึกษาลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาจํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มี
นักศึกษาคงอยู่จํานวน 21 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาจํานวน 5 คน คดิเป็นร้อย
ละ 23.8 และนักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 4  มีนักศึกษาคงอยู่จํานวน 16 คน ไมม่ีนักศึกษาลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ 
ระหว่างศึกษา ซึ่งนักศึกษาในปีที่ 4 ได้สําเร็จการศึกษาจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2556 เป็นช้ันปีที่ 1 มีนักศกึษารายงานตัวทั้งสิ้น  36 คน และมีนักนักศึกษาช้ันปีที่ 2
ศึกษาลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มีนักศึกษา
คงอยู่จํานวน 31 คน และมนัีกศึกษาลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 มีนักศึกษาคงอยู่จํานวน 20 คน  

 ปีการศึกษา 2557 เป็นช้ันปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั้งสิ้น  23 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่างศึกษาจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 26.08 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มีนักศึกษาคงอยู่จํานวน 17 
คน  

ปีการศึกษา 2558 เป็นช้ันปีที่ 1 มีนักศกึษารายงานตัวทั้งสิ้น  32 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ้นสุด
สภาพฯ ระหว่างศึกษาจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 
 สรุปผลนักศึกษาลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ 1-2 ของปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 
พบว่า มีอัตรานักศึกษาลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ 1-2 ลดลงขึ้น ร้อยละ 7.33   
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา 
       1) ภูมิหลังทางการศึกษาซึ่งพ้ืนฐานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพ (ระดับ 
ปวช.) ของนักศึกษามีพ้ืนฐานไม่เท่ากัน เช่น นักศึกษาบางคนสําเร็จการศึกษาสายอาชีพ (ระดับ ปวช.) หรือ
สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักศึกษาเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานในช้ันปีที่ 1 และ2 ได้ไม่ดีทําให้เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาต้องพ้นสภาพ 
       2) ความพร้อมในการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
มีค่อนข้างน้อยประกอบกับนักศึกษามีพ้ืนฐานทางด้านการคํานวณซึ่งเป็นพ้ืนบานสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์น้อยเมื่อเข้าเรียนในสาขาวิชาชีพทําให้พ้นสภาพ 
       3) ค่านิยมของเด็กที่ต้องการปริญญาแต่หากเรียนยากจะไม่นิยมเรียน 
       4) นักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการเรียน และและการค้นคว้าวิชาการนอกช้ันเรียน รวมทั้งการ
ติดตามงาน/กิจกรรมการเรียนเป็นผลให้เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาต้องพ้นสภาพ 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การรบันกัศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมรีะบบและกลไกการรับนักศึกษา 

ด้วยกระบวนการ ดังน้ี 

 การรับนักศึกษา 
 

 
          
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมรีะบบและกลไกการรับนักศึกษา โดย
กําหนดกระบวนการรับสมัครนักศึกษาประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) การ
กําหนดแผนการรับสมัครนักศกึษา และ 2) การรับนักศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 

 กําหนดแผนการรับนักศึกษา โดย 
      1) การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับหลักสูตร ได้แก่ 
         1.1) ปัจจัยภายนอก เช่น ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สภาวการณ์
การแข่งขันทางตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ 
         1.2) ปัจจัยภายใน เช่นความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน 
         1.3) ปัจจัยเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของช่องทาง และ
กระบวนการประชาสัมพันธ์ 
       2) กําหนดเป้าหมายจํานวนที่รับนักศึกษาโดยการพิจารณาอัตราสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาตามกลุ่มสาขา และแผนการรับนักศึกษา 
      3) กําหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ซึ่งเกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพของนักศึกษา
ในการรับนักศึกษา ประกอบด้วย 

      3.1) เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน  
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
   3.2) สอดคล้องกับระดับ และประเภทของหลักสูตร 
   3.3) สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
   3.4) สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร (เช่น GPA ความรู้

พ้ืนฐานในสาขาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน) 
 4) พิจารณาเกณฑ์การรับนักศึกษา โดยเกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพในการ
คัดเลือกนักศึกษา คือ มีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และมีความ
เป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเรียน 
 5) กําหนดแนวทางและวิธีการรับนักศึกษา  

     5.1) วิธีการรับสมัคร ได้แก่ การสมัครด้วยตนเอง การสมัครผ่าน    
ออนไลน์ การสมัครทางไปรษณีย์  

     5.2) วิธีการคัดเลือกนักศึกษา ได้แก่ การสอบตรง การสมัครโควตา 

การรับนกัศกึษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา

ดังน้ี 
  

 

 
   
 

 เอกสารสรุปจํานวนนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2559 

 รายงานการประชุมหลักสูตร
ครั้งท่ี 3-1/2558 วันท่ี 13 
ตุลาคม 2558 

 คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ในการ
สัมภาษณ์ ตรวจสอบวุฒิฯ 
รายงานตัว 

 ภาพกิจกรรมแนะแนว 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
    

1) ประกาศรับนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการรับสมัคร  
2) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่

กําหนด 
3) ประกาศรายช่ือผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมสถานที่สอบ ตามลักษณะ

ของผู้สมัคร ได้แก่ กรณีนักศึกษาสอบตรง กรณีนักศึกษาโควตา 
4) ดําเนินการสอบคัดเลือก ตามประกาศ เช่น การสอบข้อเขียน การสอบ

สัมภาษณ์ 
     5) ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือก 

      จากผลการรับนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ในปี 2558 มีนักศึกษาใหม่
จํานวน 32 คนจากแผนรับนักศึกษาใหม่จํานวน 60 คน คิดเป็นสัดส่วน
นักศึกษาเข้ากับแผนรับนักศึกษาร้อยละ 53.33 และในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการดังน้ี 
(P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนดคุณสมบัติ/เกณฑ์/ในการรับ
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตาม มคอ. 2 เพ่ือนําเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัตภูมิ และส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัย 
โดยกําหนดรับนักศึกษาเป็น 2 รูปแบบที่มีจํานวนและรายละเอียดดังน้ี 
       1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จํานวน 30 คน โดยรับโควตา
จํานวน 15 คน  และรับตรงจํานวน 15 คน  
       2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี)  จํานวน 30 คน โดยรับ
โควตาจํานวน 15 คน  และรับตรงจํานวน 15 คน  
      ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 
13 ตุลาคม 2558 และนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เก่ียวกับจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559  มติที่
ประชุมจึงมีการวางแผนการปรับกระบวนการเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศกึษาใหม่ของ
หลักสูตรโดยเน้นการแนะแนวด้วยการดําเนินการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
โดยเน้นการแนะแนวในโรงเรียนระดับตําบล โรงเรียนที่มนัีกศึกษาที่กําลังศึกษา
อยู่ปัจจุบัน(พ่ีชวนน้อง) รวมทั้งการสร้างกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมัธยมในพื้นที่
เพ่ือแนะแนวทางอ้อม ทั้งน้ีแนวคิดหลักเพ่ือสามารถเน้นจดุเด่นของการเรียนใน
หลักสูตรน้ี ในการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยมอบหมาย
ให้ ประธานหลักสูตร เป็นผู้รบัผิดชอบหลัก ร่วมกับอาจารย์ประจาํหลักสตูร และ
งานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
(D)  ในการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ดําเนินการแนะ
แนวตามแนวทางที่กําหนดและวางแผนไว้ โดยเน้นรายละเอียดเฉพาะหลักสูตร 
เพ่ือสามารถเน้นจุดเด่นของการเรียนในหลักสูตรน้ี ในการสร้างความเข้าใจให้กับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีการดําเนินการรับสมัครรับสมัคร สอบคัดเลือก รายงาน
ตัวและขึ้นทะเบียน นักศึกษาดําเนินการ 2 กรณี คือ 
      1) กรณีนักศึกษาโควตา มีการดําเนินประกาศการรับสมัครทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
ตามรายละเอียดดังน้ี  
          ครั้งที่ 1   รับสมัครระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 11 ธันวาคม 2558       
สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบวุฒิ และรายงานตัวในวันที่ 26 ธันวาคม 2558     
        ครั้งที่ 2   รับสมัครระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 – 9 กุมภาพันธ์ 
2559 สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบวุฒิ และรายงานตัวในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2559  
         ครั้งที่ 3   รับสมัครระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 29 เมษายน 2559   
สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบวุฒิ และรายงานตัวในวันที่ 1 เมษายน 2559 และ
เรียกสํารองรอบที่ 2  ธันวาคม 2558 สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบวุฒิ และรายงาน
ตัวในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559    
         ครั้งที่ 4   รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2559   
สอบสัมภาษณ์ตรวจสอบวุฒิ และรายงานตัวในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  
    2) กรณีนักศึกษาสอบตรง ดําเนินการสอบคัดเลือกวันที่ 22 มีนาคม 2559 
สอบสัมภาษณ์และตรวจสอบวุฒิในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ดําเนินการรายงาน
ตัวและขึ้นทะเบียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2559 
    
(C)  ผลการดําเนินการรับนักศึกษาตามกระบวนข้างต้นหลักสูตรได้นักศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2559 จํานวน 23 คน จากแผนรับนักศึกษาใหม่
จํานวน 60 คน คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาเข้ากับแผนรับนักศึกษาร้อยละ 38.3 
ซึ่งเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 มีสัดส่วนนักศึกษาเข้ากับแผนรับนักศึกษา
ลดลงร้อยละ 15  
    จากผลการดําเนินงานรับนักศึกษาพบว่า นักศึกษาใหม่ลดลงร้อยละ 15 เมื่อ
เทียบกับนักศึกษาปีการศึกษา 2558 และยังไม่บรรลุเป้าในการรับนักศึกษาใหม่  

       
(A) จากปัญหาที่หลักสูตรมีนักศึกษาใหม่ลดลงและไม่บรรลุเป้าในการรับ
นักศึกษาใหม่ ทําให้หลักสูตรมีการวางแผนการดําเนินงานใหม่ในปีการศึกษา 
2560 ดังน้ี 

 http://rattaphum.rmutsv.
ac.th/rattaphum/th/node
/463 

 http://rattaphum.rmutsv.
ac.th/rattaphum/th/news
/328-1418630457-63-
151214 

 ประกาศวิทยาลัยรัตภูมิเรื่อง
การรับสมัครนักศึกษาโควต้า 
ปีการศึกษา 2559 ฉบับท่ี 1  

 ประกาศวิทยาลัยรัตภูมิเรื่อง
การรับสมัครนักศึกษาโควต้า 
ปีการศึกษา 2559 ฉบับท่ี 2  

 ประกาศวิทยาลัยรัตภูมิเรื่อง
การรับสมัครนักศึกษาโควต้า 
ปีการศึกษา 2559 ฉบับท่ี 3 

 ประกาศวิทยาลัยรัตภูมิเรื่อง
การรับสมัครนักศึกษาโควต้า 
ปีการศึกษา 2559 ฉบับท่ี 5 

 รายงานประชุมหลกัสูตรคร้ังท่ี 
3/2558 วันท่ี 13 ตุลาคม 
2558 

 รายงานประชุมหลักสูตร ครั้ง
ท่ี 5-2/2558 วันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2559   
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 5-

2/2558 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยที่ประชุมได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
รับนักศึกษาเพ่ิมเติมดังน้ี 

1. เพ่ิมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และสื่อสัมคมออนไลน์ โดยจัดทํา
เว็บไซต์ของหลักสูตรให้มีรายละเอียดคลอบคลุมมากที่สุด 

2. ในการแนะแนวของหลักสูตร ปรับกระบวนการจากเดิมเข้าไปช่วงแนะ
แนวอย่างเดียวเป็น การเข้าไปยังโรงเรียนเป้าหมายหลายครั้งอย่างต่อเน่ือง 

3. ทําสื่อมัลติมีเดียประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ือใช้ในการแนะแนวแบบ
ทางตรง และทางอ้อม  

4. จากการวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เห็นควรให้
มีการปรับเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็น “สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” เพ่ือให้
ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับตามค่านิยมของผู้เรียน รวมทั้งการปรับคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 2 (เทียบโอน) ให้สามารถรับนักศึกษาจาก 
สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ เน่ืองจากระหว่างการรับสมัคร
นักศึกษามีนักศึกษาสาขาดังกล่าวมาย่ืนสมัครจํานวนมาก  
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา     

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมรีะบบและกลไกการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 

1) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว ณ สถานที่ ตามวันและเวลาที่
กําหนด 

2) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ โดย
ช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ 

3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ/
กิจกรรมด้านสังคม 

4) ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติของคณะทํางานเพ่ือนําไปปรับใช้ในปีถัดไป 
 

           จากผลการออกกลางคัน ลาออก หรือ สิ้นสภาพการศึกษาของนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 ที่ยังมีค่าสูง ส่งผลใหใ้นปีการศึกษา 2558 หลักสตูรฯ ได้
ดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี 
(P) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 หลักสูตรได้วางแผนการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ด้านวิชาการเพ่ิมเติมดังน้ี 
   1. กําหนดให้รุ่นพ่ีติวรุ่นน้องในส่วนของวิชาชีพพ้ืนฐานก่อนเปิดเรียนโดยมี
อาจารย์คอยกํากับดูแล 
   2. มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษโดยศูนย์ภาษาวิทยาลัยรัตภูมิ 
    การเตรียมความพร้อมด้านสังคมกับนักศึกษาใหม่เพ่ิมเติมดังน้ี 
   1. กําหนดให้รุ่นพ่ีแนะนําน้องๆ นักศึกษาใหม่ในด้านสังคม เช่น ความเป็นอยู่
ในวิทยาลัย การทํากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
   2. กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์บริหารหลักสูตรประชุมช้ีแจงด้าน
สังคมในวิทยาลัย เช่น การใช้ชีวิตในวิทยาลัย การขอทุนการศึกษา กิจกรรมต่างๆ 
เป็นต้น  
  3. การเข้าร่วมค่ายคุณธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการศึกษา 
  
(D) อาจารย์ประจําหลักสูตรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาดังน้ี 
ด้านวิชาการ 
   1. รุ่นพ่ีติวรุ่นน้องในส่วนของวิชาชีพพ้ืนฐานก่อนเปิดเรียนโดยมีอาจารย์คอย
กํากับดูแลในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 
   2. เตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ด้านภาษาอังกฤษโดยศูนย์ภาษา
วิทยาลัยรัตภูมิก่อนเปิดเรียนในวันที่ .................................. 
    การเตรียมความพร้อมด้านสังคมกับนักศึกษาใหม่เพ่ิมเติมดังน้ี 

 กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ 

 สรุปผลโครงการเข้าค่าย
คุณธรรมนักศึกษาใหม่ปี
การศึกษา 2558 

 รายงานประชุมหลักสูตรคร้ัง
ท่ี 4/2557 วันท่ี 2 
มิถุนายน 2558 

 รายงานประชุมหลักสูตร ครั้ง
ท่ี 5-2/2558 วันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2559 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
   1. กําหนดให้รุ่นพ่ีแนะนําน้องๆ นักศึกษาใหม่ในด้านสังคม เช่น ความเป็นอยู่
ในวิทยาลัย การทํากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
   2. กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์บริหารหลักสูตรประชุมช้ีแจงด้าน
สังคมในวิทยาลัย เช่น การใช้ชีวิตในวิทยาลัย การขอทุนการศึกษา กิจกรรมต่างๆ 
เป็นต้น  
  3. การเข้าร่วมค่ายคุณธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการศึกษา 
 
(C)  จากผลการดําเนินการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการข้างต้น ส่งผลให้
นักศึกษาออกกลางคัน ลาออก และพ้นสภาพ นักศึกษาในช้ันปีที่ 1-2 ของปี
การศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 ลดลงร้อยละ 7.3  

จากผลการดําเนินงานพบว่า กระบวนการดําเนินงานข้างต้นมีผลให้
นักศึกษา ออกกลางคัน ลาออก และพ้นสภาพ ลดลง แต่ยังต้องปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานให้มีจํานวนนักศึกษา ออกกลางคัน ลาออก และพ้น
สภาพ ลดลงมากขึ้นกว่าเดิม  
 
 (A)  ผลจากการดําเนินตามกระบวนการท่ีได้วางแผนไว้ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา ยังปรากฎปัญหาการ การออกกลางคัน 
ลาออก และพ้นสภาพ ของนักศึกษา โดยหลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 5-2/2558 เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 
2559 และมีมติเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาใหม่ดังน้ี 
    ด้านวิชาการ 
   1. ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดเรียนในวิชา
พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์  
   2. รุ่นพ่ีติวรุ่นน้องในส่วนของวิชาชีพพ้ืนฐานก่อนเปิดเรียนโดยมีอาจารย์คอย
กํากับดูแล 
   3. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษโดยศูนย์ภาษาวิทยาลัยรัตภูมิ 
    ด้านสังคม 
   1. กําหนดให้รุ่นพ่ีแนะนําน้องๆ นักศึกษาใหม่ในด้านสังคม เช่น ความเป็นอยู่
ในวิทยาลัย การทํากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
   2. กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์บริหารหลักสูตรประชุมช้ีแจงด้าน
สังคมในวิทยาลัย เช่น การใช้ชีวิตในวิทยาลัย การขอทุนการศึกษา กิจกรรมต่างๆ 
เป็นต้น  
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
  3. การเข้าร่วมค่ายคุณธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐานให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการศึกษา 

เป้าหมายของปีน้ี  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี   : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  

 
 
          ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการ
เตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ในระหว่าง
การศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่
มีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้คําปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้ความสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนดรวมท้ังการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การ
สร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังน้ี 
 การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการควบคุมการ
ดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

 แบบบันทึกให้คําปรึกษา 
 หลักฐานการติดต่อทาง

ช่องทางสื่อออนไลน์ 
 รายงานประชุมหลักสูตร

ครั้งท่ี 4/2557 วันท่ี 2 
มิถุนายน 2558 

 รายงานประชุมหลักสูตร 
ครั้งท่ี 7-2/2558 วันท่ี 
22 กรกฎาคม  2559 

การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา

การควบคุมและดูแลการให้คําปรึกษาและแนะ
แนวแก่นักศึกษา

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศตวรรษที่ 21
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    1. คณะ/วิทยาลัยแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา โดยควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นตามเกณฑ์ที่กําหนด 
    2. จัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับให้
จํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 
    3. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในคาบ Home Room หรือเวลาที่ให้การดูแล
นักศึกษาในโอกาสอ่ืนๆตามความเหมาะสม  
    4. กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลและคําแนะนําในด้าน
วิชาการ เช่น การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ผลการเรียน ลักษณะของ
นักศึกษารายบุคคล ติดตามความสําเร็จของนักศึกษา และด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
    5. กรณีนักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์และหาทางช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ  โดยจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษาเก่ียวกับนักศึกษาผลการเรียนตํ่า ออกกลางคัน หรือจบช้า  
    6. จัดระบบช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่งอาจดําเนินการร่วมกับผู้ปกครองของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนว และ
จิตวิทยา กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือหลักสูตรไม่สามารถดําเนินการได้ ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
    7. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของนักศึกษาหลังจาก
ให้คําปรึกษา 
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       จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ยังคงมีนักศึกษาอยู่สถานะ
วิกฤต รอพินิจ อยู่ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ หลักสูตรฯ ดําเนินการควบคุม 
ดูแลให้คําปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาตามระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษา ดังน้ี 
 (P)  วิทยาลัยรัตภูมิกําหนดเกณฑ์ และแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้หลักการ
ควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนด  

 กรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ และติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บ
ข้อมูลประวัติการให้คําปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือข้อมูลการให้คําปรึกษาไว้เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลสําหรับร่วมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม ดูแล ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา 

 ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้นักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร (4 ปี) หลักสูตรร่วมกันพิจารณาแนวโน้มหรือปัจจัยที่ทํา
ให้นักศึกษาไม่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พบว่าปัจจัยที่สําคัญคือ ปัญหาในวิชา
โครงงานฯ ดังน้ันหลักสูตรฯ ได้กําหนดแนวทางในการติดตามการดําเนินโครงงาน
ทั้งในส่วนของอาจารย์ประจําวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และมีนโยบาย
ให้ติดตามการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยต้ังเป้าหมายให้นักศึกษาทุกคน (ทุก
กลุ่ม) ดําเนินโครงงานฯ เสร็จสิ้นและจบการศึกษาตามหลักสูตร 
          โดยหลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้ง
ที่ 4/2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เพ่ือกําหนดวางแผนการควบคุมและดูแล
การให้คําปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือลดนักศึกษามีผลการเรียน
ตกตํ่า และอัตราการออกกลางคัน ลาออก และพ้นสภาพ ดังน้ี 

1. หลักสูตรเปิดช่องทางให้คําปรึกษาช่องอ่ืนๆ ในสังคมออนไลน์ เช่น LINE, 
Facebook โทรศัพท์มือถือ และ E-mail 

2. มีการประชุมนักศึกษาภาพรวมท้ังหลักสูตร โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เพ่ือพูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆ จํานวน 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา   

 
 (D) หลักสูตรได้ดําเนินการตามแผนการที่วางไว้ดังน้ี 
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในคาบ Home Room ห้องพักอาจารย์ หรือ
โอกาสอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  
     2. หลักสูตรจัดต้ังกลุ่มในสังคมออนไลน์ คือ LINE และ Facebook  
     3. ให้เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพ่ือเป็นช่องทางในการให้คําปรึกษา 
     4. ประชุมนักศึกษาทั้งหลักสูตรสัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละภาค
การศึกษา เพ่ือรับฟังปัญหาต่าง ๆ  
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    5. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาที่มีปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือส่งต่อ
ปัญหาไปให้ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 
     6. กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลและคําแนะนําในด้าน
วิชาการ เช่น การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ผลการเรียน ลักษณะของ 
นักศึกษารายบุคคล ติดตามความสําเร็จของนักศึกษาและด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

     7. กรณีนักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์และหาทางช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ  โดยจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษาเก่ียวกับนักศึกษาผลการเรียนตํ่า ออกกลางคัน จบช้า และ
จัดระบบช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่ง
ดําเนินการร่วมกับผู้ปกครองของนักศึกษา ผ่านโครงการพบปะผู้ปกครองอย่างน้อย 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนว และจิตวิทยา กรณีที่อาจารย์ที่
ปรึกษาหรือหลักสูตรไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือหา
แนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
     8. สําหรับวิชาโครงงานฯ ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่นักศึกษาต้อง
จัดทําให้ภายใน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เพ่ือนักศึกษาทุคนจะสามารถจบ
การศึกษาตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
 
(C) ผลจากดําเนินงานการควบคุมและดูแลการให้คําปรึกษาและแนะแนวนักศึกษา 
ตามแผนที่วางไว้พบว่า นักศึกษาในภาคการศึกษา 1/2558 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาคการศึกษา 2/2557 มีสถานะวิกฤต รอพินิจ และพ้นสภาพ เพ่ิมขึ้น แต่เมื่อ
เปรียบเทียบภาคการศึกษา 2/2558 กับภาคการศึกษา 1/2558 พบว่า 
นักศึกษาที่มีสถานะวิกฤต รอพินิจ และพ้นสภาพ ลดลง และมีนักศึกษาสถานะ
ปกติเพ่ิมขึ้น ในส่วนของนักศึกษาสําเร็จการศึกษามีจํานวนการสําเร็จการศึกษา
ร้อยละ 100 แต่หลักสูตรยังต้องพัฒนาระบบการให้คําปรึกษาเพ่ิมขึ้น เพ่ือลด
ปัญหาสถานะการศึกษาที่ไม่ปกติต่อไป 
 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

นักศึกษา สถานะ
ปกติ 

สถานะ
วิกฤต 

สถานะ
รอ
พินิจ  

สถานะ
พ้น

สภาพ 

ร้อยละ
นักศึกษา
สําเร็จ

การศึกษา 
2/๒๕๕๗ 59 53 3 2 1 - 
1/2558 83 56 15 5 7 - 
2/2558 73 59 6 5 3 100 

 

 รายงานการประชุมหลักสูตร
ั้ ี่  ั ี ่  
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 (A) ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 7-2/2558 วันที่ 22 
กรกฎาคม  2559 เพ่ือวางแผนการดําเนินการดําเนินการควบคุม ดูแลให้
คําปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาตามระบบ และกลไกการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
เพ่ิมเติมในปีการศึกษาถัดไปดังน้ี 
     1. มีการประชุมนักศึกษาภาพรวมท้ังหลักสูตร โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เพ่ือพูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆ ทุกเดือน  
     2. มีการพบนักศึกษาที่มีสถานะการศึกษาที่ไม่ปกติ หรือ นักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยไม่ถึง 2.00 เพ่ือวางแผนการเรียนให้มากย่ิงขึ้น 
     3. เพ่ิมการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิชาโครงงานภาพรวมของหลักสูตร
เป็น 2 ครั้งต่อภาคเรียน 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

 

 

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 

1) การจัดบริการและสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา  
 1.1) ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือช้ีแจงถึงแนว
ทางการให้บริการกับนักศึกษา 
 1.2) จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด้านการจัด บริการและสวัสดิการ
ด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา  
 1.3) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดทําแผนเกี่ยวกับการจัดบริการ
ให้กับนักศึกษาประกอบด้วย  
              1.3.1)  การบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก   
              1.3.2) การจัดการบริการด้านกายภาพ  
              1.3.3) การให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯ      
              1.3.4) การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  

 รายงานการประชุม
หลักสูตรคร้ังท่ี 4-
2/2558 วันท่ี 6 มกราคม  
2559 

 รายการแจ้งจัดสรร
งบประมาณการจัดซท้อ
วัสดุการสอนปีงบประมาณ 
2559 2559 

 เล่มเอกสารประกอบการ
ลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี
1-2 ปีการศึกษา 2558  

 สรุปผลโครงการ 
 ภาพกิจกรรมการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี 10 

 ภาพกิจกรรมการวิ่งมินิ
มาราธอน วันวิสาขบูชา ณ 
อาคารหอประชุม
เอนกประสงค์  ท่ีว่าการ
อําเภอรัตภูมิ อ. รตัภูมิ จ. 
สงขลา 

 ภาพกิจกรรมจิตอาสาช่วย
น้อง 

การจัดบริการและสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21

การสร้างเครือข่าย
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
              1.3.5) การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบ การณ์ทางด้าน
วิชาการ / วิชาชีพแก่นักศึกษา 

2) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21  
  2.1) ประชุมผู้บริหารเพ่ือช้ีแจงถึงแนวทางการจัดการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 
   2.2) จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด้านส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  
   2.3) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือร่วมกําหนดนโยบายและจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็นหรือเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา คือ  
             2.3.1) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา   
           2.3.2)  กิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม   
           2.3.3)  กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ  
           2.3.4) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   
           2.3.5) กิจกรรมนันทนาการ/เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
           2.3.6) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
           2.3.7) กิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตและการทํางาน   
           2.3.8) กิจกรรมสารสนเทศสื่อสารและเทคโนโลยี 

3) การสร้างเครือข่าย  
 3.1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือช้ีแจงถึงแนว
ทางการสร้างเครือข่าย 
 3.2) จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสร้างเครือข่าย  
 3.3) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอก ประกอบด้วย   
              3.3.1) ด้านการประกันคุณภาพ   
              3.3.2) ด้านวิชาการ  
              3.3.3) ด้านกิจกรรมนักศึกษา   
              3.3.4) ด้านศิลปวัฒนธรรม   
              3.3.5) กิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  
          จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 นักศึกษายังขาดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปีการศึกษา  2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ดังน้ี 

 ภาพกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี 10 

 ภาพกิจกรรมการวิ่งมินิ
มาราธอน วันวิสาขบูชา ณ 
อาคารหอประชุม
เอนกประสงค์  ท่ีว่าการ
อําเภอรัตภูมิ อ. รัตภูมิ จ. 
สงขลา 

 ภาพกิจกรรมจิตอาสาช่วย
น้อง 

 ภาพกิจกรรมถวายเทียน
พรรษาและผ้าอาบน้ําฝนใน
วันเข้าพรรษา 

 ภาพกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

 ภาพกิจกรรมนักศึกษาเป็น
ผู้ช่วยวิทยากรหลักสตูรจัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ภาพถ่ายและเกียรติบัตร
การเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันออกแบบและสร้าง
หุ่นยนต์ 

 สรุปโครงการบริการ
วิชาการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 ภาพถ่ายและบทความของ
นักศึกษาท่ีนําเสนอในงาน 
ECTI-CARD 2016 

 ประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 7-
2/2558 เม่ือวันท่ี 22  
กรกฎาคม 2559  
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
(P) อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันในคราวการประชุมครั้งที่ 4-2/2558 
วันที่ 6 มกราคม  2559 เพ่ือวางแผนการดําเนินการเก่ียวกับการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใต้
แนวทางการดําเนินงานของวิทยาลัย ซึ่งมติที่ประชุมได้จัดทําแผนการให้บริการ 
และสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน 
          1.)  การบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
การจัดการบริการด้านกายภาพ 
          2.) การให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต  
          3.) การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
          4.) การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบ การณ์ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา  
และวางแผนการดําเนินงานเก่ียวกับการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านหลัก
รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  กิจกรรมต่าง ๆ ที่
ดําเนินการประกอบด้วย 
           1) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาทุก
คนของหลักสูตร 
           2) กิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม 
           3) กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
-          4) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนห์รือรักษาสิ่งแวดล้อม 
           5) กิจกรรมนันทนาการ/เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
           6) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม                                        
           7) จกรรมทักษะการใช้ชีวิตและการทํางาน 
           8) กิจกรรมสารสนเทศสื่อสารและเทคโนโลยี 
   โดยการดําเนินการเพ่ือตอบสนองแผนที่วางไว้จะดําเนินการตลอดปีการศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือกับฝ่าย/งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที่ 
21 คือ ทักษะในด้านการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนงานดังนี้ 
  1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมในโครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศกับอาจารย์ซึ่งเป็นการบริการให้ประชาชน 
  2. ส่งเสริมให้นักศึกษานําเสนอผลงานโครงงานในเวทีการประชุมระดับชาติ 
  3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
(D) หลักสูตรดําเนินการจัดบริการด้านต่าง ๆ ตามแผน 
     1. การจัดบริการด้านกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์การสอนให้กับอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติการสอนในแต่ละรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาตามไตรมาสที่1 และไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งการจัด
ตารางสอนให้มีคาบช่วงเวลาการจัดกิจกรรม 5 ส.และอาจารย์แต่ละท่านกํากับ
ดูแลสภาพความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ 
เพ่ือใช้สําหรับจัดการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งานก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 
2/2558   
      2. การจัดบริการด้านการให้คําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิต 
ด้วยการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา และการแนะนําอาจารย์ประจําหลักสูตรพร้อม
คุณวุฒิ ความถนัดทางวิชาชีพของอาจารย์แต่ละคนให้นักศึกษาทราบเพ่ือใช้ในการ
ขอคําปรึกษา รวมท้ังการแนะนําสถานที่บริการกลางที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาเพ่ือ
ความสะดวกในการปรึกษาเฉพาะด้าน เช่น แนะนําห้องพยาบาล ห้อง            ศูนย์
ภาษา ห้องทะเบียน เป็นต้น 
       3. จัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหรือคณาจารย์โดย
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสาขา หลักสูตร การแจ้งข่าวผ่านทางข้อความ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การฝากประกาศข่าวทางหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย ตลดจนการ
ต้ังกลุ่มเฉพาะกิจกรรมเพ่ือแจ้งและติดตามข่าวสาร รวมทั้งการประชุม การพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งการประชุมประจํา. และการประชุมเฉพาะกิจ 
       4. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิต และกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการที่หลักสูตรจัดโครงการเองหรือการจัดให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกเพ่ือส่งเสริมทักษะ 
และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ 
           4.1) การเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษาทุกคนของหลักสูตร โดยการฟังรายละเอียดเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2558 
           4.2)  การจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม หลักสูตร
ได้ดําเนินการให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพหลาย
กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ 
               4.2.1) นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการประจําปี
การศึกษา 2558 โดยหลักสูตรจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการประกอบเครื่อง
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
คอมพิเตอร์ การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์  การตอบปัญหาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งน้ีในการดําเนินการให้นักศึกษาร่วมกับอาจารย์ในการ
ดําเนินกิจกรรม เป็นกรรมการการแข่งขัน  
                4.2.5)  หลักสูตรส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อม
สู่อาชีพ จัดในวันที่ 3  พฤษภาคม  2559  นักศึกษามีความพึงพอใจ ร้อยละ 
90.53 
         4.3) การจัดกิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรได้ส่งเสริมให้
บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพทั้งกับหน่วยงาน
ภายใน และภายนอกตามรายการดังต่อไปน้ี 
                4.3.1) การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2-8  พฤศจิกายน 2558 โดยอาจารย์
และนักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนและคุมกีฬา เป็นนักกีฬา เป็น
สวัสดิการนักกีฬา และเป็นกองเชียร์   
                4.3.2) หลักสูตรส่งอาจารย์ประจําหลักสูตร และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการว่ิงมินิมาราธอน วันวิสาขบูชา ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์  
ที่ว่าการอําเภอรัตภูมิ อ. รัตภูมิ จ. สงขลา ในวันที่ 20  พฤษภาคม  2559  โดย
มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 4 คน นักศึกษาเข้าร่วม 42 คน  
          4.4) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม มีการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมดังต่อไปน้ี 
                 4.4.1) หลักสูตรนําอาจารย์ประจําหลักสูตรนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการสร้างจิตสํานึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว ระหว่างวันที่ 28 
ธันวาคม 2558  
                 4.4.2) หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรและนักศึกษา
ทํากิจกรรม 5 ส เป็นประจํา ในส่วนของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัยรัตภูมิ 
                 4.4.3) นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมโครงการดํารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมจิตอาสาช่วยน้อง โดยการทํากิจกรรมสร้าง 
ปรับปรุงเคร่ืองเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบางภูมี อ. ควนเนียง จ. 
สงขลา ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมโครงการร้อยละ 91.12            
            4.5) กิจกรรมนันทนาการ/เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ดําเนิน
กิจกรรมดังต่อไปน้ี 
                  4.5.1 นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมโครงการดํารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมจิตอาสาช่วยน้อง โดยการทํากิจกรรมสร้าง 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
ปรับปรุงเคร่ืองเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบางภูมี อ. ควนเนียง จ. 
สงขลา ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมโครงการร้อยละ 91.12            
                4.5.2 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบ
นํ้าฝนในวันเข้าพรรษา ณ วัดเสรีสามัคคีธรรม อ. รัตภูมิ จ. สงขลา ในวันที่ 13 
กรกฎาคม  2559 นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
91.90 
                4.5.3 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จัด ณ 
วิทยาลัย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โครงการร้อยละ 92.04            
               4.5.4 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จัด ณ วิทยาลัย 
วันที่11 – 13 กรกฎาคม 2559 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงการ
ร้อยละ 87.60            
           4.6) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
                4.6.1 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบ
นํ้าฝนในวันเข้าพรรษา ณ วัดเสรีสามัคคีธรรม อ. รัตภูมิ จ. สงขลา ในวันที่ 13 
กรกฎาคม  2559 นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
91.90 
                4.6.2 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จัด ณ 
วิทยาลัย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
โครงการร้อยละ 92.04            
           4.7) กิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตและการทํางาน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
                4.7.1 หลักสูตรส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการเตรียมความพร้อมสู่
อาชีพ จัดในวันที่ 3   พฤษภาคม2559  นักศึกษามีความพึงพอใจร้อยละ 90.53 
               4.7.2 หลักสูตรส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
มาตรฐานวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการการเตรียม
ความพร้อมสู่อาชีพ จัดในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559  นักศึกษามีความพึง
พอใจร้อยละ 85 
           8.) กิจกรรมสารสนเทศสื่อสารและเทคโนโลยี หลักสูตรจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
วันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2559 2557 เป็นโครงการบริการวิชาการท่ีจัดใน
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
ชุมชนโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นวิทยากรบรรยาย และให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วย
วิทยากรตลอดการฝึกอบรม โดยนักศึกษามีความพึงพอใจร้อยละ 90.00  
                 นอกจากน้ี คณะกรรมการหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีอิสระ
ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ โครงการรักกันมั่น 
     การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษที ่
21 คือ ทักษะในด้านการสื่อสาร โดยได้มีการดําเนินการดังนี้ 
   1. หลักสูตรส่งนักศึกษเข้าร่วมโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่ง
ประเทศไทย (RDC 2015) ระดับภูมิภาคภาคใต้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง 
พฤษภาคม 2559 ผลการแข่งขันนักศึกษาของหลักสูตรได้รางวัลชนะเลิศ และ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ 
ระหว่างวันที่ 24 – 28  กรกฎาคม 2559 
    2. หลักสูตรจัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2559 
2557 เป็นโครงการบริการวิชาการท่ีจัดในชุมชนโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็น
วิทยากรบรรยาย และให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรตลอดการฝึกอบรม  
    3. นักศึกษาได้นําเสนอผลงานโครงงานและเข้าร่วมในเวทีการประชุม
ระดับชาติในช่ือ การประชุมวิชาการงานวิจัยและการพัฒนาการเชิงประยุกต์ครั้งที่ 
8 (ECTI-CARD 2016) โรงแรมหัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.
ประจวบคีรีขันธ์  วันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559 โดยได้นําเสนอเรื่อง การพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานโดย
ใช้ GUI-MATLAB 
(C) ผลการดําเนินการในด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรดําเนินการ
เก่ียวกับการประเมินผลการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาของหลักสูตรมี
ส่วนร่วม ซึ่งพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในระกับ
สูง (มากกว่าร้อยละ 80)  และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในทุกด้าน และผล
การดําเนินงานในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
  1. นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศ
ไทย (RDC 2015) จํานวน 2 คน ได้เข้ารอบที่ 2 และในระดับภาคใต้ได้รางวัล
ชนะเลิศ 2 คน และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 คน 
  2. นักศึกษาได้เป็นผู้ช่วยวิทยากรในโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 คน 
  3. นักศึกษาได้นําเสนอผลงานโครงงานและเข้าร่วมในเวทีการประชุมระดับชาติ
ในช่ือ การประชุมวิชาการงานวิจัยและการพัฒนาการเชิงประยุกต์ครั้งที่ 8 (ECTI-
CARD 2016) โ ร งแรมหั วหิ นแกรน ด์ โฮ เทลแอน ด์รี สอร์ ท  อ .หั วหิ น  จ .
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
ประจวบคีรีขันธ์  วันที่ 27-29 กรกฏาคม 2559 จํานวน 4 คน โดยได้นําเสนอ
เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาวงจรไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐานโดยใช้ GUI-MATLAB 
    จากผลการดําเนินการที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาเพียงบางส่วนที่ได้พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 (A) จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา นักศึกษาเพียงบางส่วนที่ได้รับพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางหลักสูตรจะได้นําปัญหาดังกล่าวเข้าที่ประชุม
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 7-2/2558 เมื่อวันที่ 
22  กรกฎาคม 2559 และมีมติเสนอแนวทางการปรับปรุงดังน้ี 
   1. ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนําผลงานโครงงานไปนําเสนอบนเวทีประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ หรือสูงกว่า ให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น 
   2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการกับชุมชนมากขึ้น 
   3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถาบันอ่ืนๆ  

เป้าหมายของปีน้ี : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี  : 4 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ข้อมูลการคงอยู่การสําเรจ็การศกึษาตามหลักสตูร (http://regis2.rmutsv.ac.th/information/statistic/) 
 

ปีการ 
ศึกษา  

จํานวน
รับเข้า 

 

จํานวนสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร  

 

ณ สิ้นปีการศึกษา 
ตามหลักสูตร อัตราสําเร็จ

การศึกษา 
 

อัตรา 
การคงอยู่ 

(ณ ปีท่ีสําเร็จตาม
หลักสูตร) 

 2554 2555 2556 2557 2558 
จํานวน 
ท่ีตกค้าง  

 

จํานวนท่ี
ลาออกแล้ว 
 

2555 35 - - - - ๑๖ -  31.82 40.91 

รวม        46 44 37.24 68.11 
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 การคงอยู่ 
ร้อยละนกัศกึษา ลาออก/สิน้สดุสภาพฯ ระหว่างศึกษา 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

ช้ัน
ปีที่ 
1 

ช้ัน
ปีที่ 
2 

ร้อยละ
นักศึกษา
ลาออก/

สิ้นสุดสภาพ
ฯ 1-2 

ช้ัน
ปีที่ 
3 

ร้อยละ
นักศึกษา
ลาออก/

สิ้นสุดสภาพ
ฯ 2-3 

ช้ัน
ปีที่ 
4 

ร้อยละ
นักศึกษา
ลาออก/

สิ้นสุดสภาพ
ฯ 3-4 

๒๕๕๕ ๓๕ ๒๑ 40.0 ๑๖ 23.8 ๑๖ 0 
๒๕๕๖ ๓๖ ๓๑ 13.8 ๒๐ 35.4   
๒๕๕๗ 23 ๑7 26.0 -  -  
2558 32 26 18.7 -  -  

 

ในปีการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษายังน้อยอยู่ เมื่อพิจารณา
จากนักศึกษา ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา ฉะน้ันในปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรดําเนินการเพ่ือการคงอยู่ของนักศึกษาดังน้ี 
(P) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เพ่ือวางแผนการติดตาม ดูแล และการจัดกิจกรรมในการ
ปรับตัวของนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมจํานวนการคงอยู่ของนักศึกษา ดังน้ีคือ 
  1. กําหนดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพบปะผู้ปกครอง กรณีที่นักศึกษาได้เกรดไม่
ถึง 2.00 
  2. กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ให้กับนักศึกษาที่ได้เกรดไม่ถึง 
2.00 และให้คําปรึกษาด้านต่างๆ กับนักศึกษาที่มีปัญหา 
 
(D) หลักสูตรได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ดังน้ี 
 1. เข้าร่วมโครงการพบปะผู้ปกครอง ตามวาระและโอกาส โดยที่หลักสูตรจะ
ประชุมร่วมกับวิทยาลัย และแยกประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาเฉพาะหลักสูตร
เพ่ือติดตามพฤติกรรม และแลกเปลี่ยนแนวคิดเพ่ือร่วมมือระหว่างหลักสูตรและ
ผู้ปกครองเพ่ือวางแผนให้นักศึกษาเรียนจบตามหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2558 
มีกิจกรรมพบปะผู้ปกครองจํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 
      กิจกรรมวิทยาลัยรัตภูมิพบปะผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16  มกราคม  
2559 ผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าประชุมและพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจําหลักสูตร ร้อยละ 100.00 และมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96.97 

 สรุปผลโครงการพบปะ
ผู้ปกครอง 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรคร้ังท่ี 
4/2557 วันท่ี 2 
มิถุนายน 2558 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรคร้ังท่ี 7-
2/2558 เม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2559 
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      กิจกรรมวิทยาลัยรัตภูมิพบปะผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11  มิถุนายน  
2559 ผู้ปกครองนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าประชุมและพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจําหลักสูตร ร้อยละ 100.00 และมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 89.05 
 2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ให้กับนักศึกษาที่ได้เกรดไม่ถึง 2.00 
ก่อนการเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค และให้คําปรึกษาด้านต่างๆ กับนักศึกษาที่มี
ปัญหา ตลอดปีการศึกษา 
 3. ให้รุ่นพ่ีติวน้องในระหว่างเรียนในวิชาต่างๆ ทั้งก่อนสอบ และระหว่างภาค
การศึกษา 
 
(C)  จากผลการดําเนินการพบว่า การคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ดู
ได้จากผลนักศึกษาลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ 1-2 ของปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบ
กับปีการศึกษา 2557 พบว่า มีอัตรานักศึกษาลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ 1-2 ลดลง
ขึ้น ร้อยละ 7.3 แสดงถึงการคงอยู่นักศึกษาเพ่ิมขึ้น และผลนักศึกษาลาออก/
สิ้นสุดสภาพฯ 2-3 ของปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.6 แสดงถึงการคงอยู่ของนักศึกษาลดลงในช่วงปีดังกล่าว  

จากผลดําเนินงานจะเห็นได้ว่านักศึกษาในช่วงช้ันปี ที่ 2-3 มีร้อยละการ
คงอยู่ลดลง โดยมีสาเหตุมาจากนักศึกษามีเกรดเฉลี่ยในปีแรกที่ตกตํ่า เมื่อเลื่อนช้ัน
ปี ซึ่งเป็นวิชาชีพบังคับ ทําให้นักศึกษาพ้นสภาพมากขึ้น  

 
 (A)  จากปัญหาการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในช่วงปีที่ 2-3 
ลดลงหลักสูตรจึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 7-
2/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และมีมติเสนอแนวทางเพ่ิมเติมดังน้ี 

  1. กําหนดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพบปะผู้ปกครอง กรณีที่นักศึกษาได้เกรดไม่
ถึง 2.00 
  2. กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ให้กับนักศึกษาที่ได้เกรดไม่ถึง 
2.00 และให้คําปรึกษาด้านต่างๆ กับนักศึกษาที่มีปัญหา 
  3. กําหนดให้พ่ีติวน้องระหว่างเรียน 
  4. มีการจัดหาทุนการศึกษาให้เปล่า การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
  5. การให้คําปรึกษาโดยการจัดต้ังกลุ่ม facebook หลายกลุ่ม เพ่ือเป็นช่อง
ทางการให้คําปรึกษาของนักศึกษาทั้งกลุ่มที่มีศิษย์เก่าที่จะมีรุ่นพ่ี และอาจารย์คอย
ให้คําปรึกษา เป็นต้น  
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 การสําเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเป็นปีแรก โดยได้

ดําเนินการเพ่ือให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังน้ี 
(P)  หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เพ่ือวางแผนการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาดังน้ี 
      1. กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้อง
ของจํานวนหน่วยกิจที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วว่าครบตามจํานวนหน่วยกิจใน
แผนการเรียนหรือไม่ 
      2. หากหน่วยกิจไม่ครบตามแผนการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน
หลักสูตรวางแผนการเรียนเพ่ือให้ได้หน่วยกิจครบตามแผนการเรียน 
      3. กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละบุคคล
ว่าเข้าเง่ือนไงการสําเร็จการศึกษาหรือไม่ 
      4. หากเกรดเฉลี่ยไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวาง
แผนการเรียนเพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ 
 
(D) หลักสูตรได้ดําเนินการตามแผนการสําเร็จการศึกษาที่ได้วางไว้ดังน้ี 
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของจํานวน
หน่วยกิจที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วว่าครบตามจํานวนหน่วยกิจในแผนการเรียน
หรือไม่ ในสัปดาห์แรกของการเปิดการเรียนการสอน 
      2. หากหน่วยกิจไม่ครบตามแผนการเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน
หลักสูตรวางแผนการเรียนเพ่ือให้ได้หน่วยกิจครบตามแผนการเรียน ในสัปดาห์แรก
ของการเปิดการเรียนการสอน 
      3. อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเกรดเฉล่ียของนักศึกษาแต่ละบุคคลว่าเข้าเง่ือน
ไงการสําเร็จการศึกษาหรือไม่ ในสัปดาห์แรกของการเปิดการเรียนการสอน 
      4. หากเกรดเฉล่ียไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวาง
แผนการเรียนเพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ ในสัปดาห์แรกของการเปิดการ
เรียนการสอน 
(C) จากผลการดําเนินงานพบว่า 

นักศึกษารุ่นแรกปีการศึกษา 2555 สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 
เปรียบเทียบกับจํานวนที่รับเข้าร้อยละ 45.7 เมื่อเทียบนักศึกษาสําเร็จตาม
หลักสูตรเมื่อเทียบกับอัตราการคงอยู่ คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ยังมีนักศึกษา 2 คน 
ที่ต้องลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ในรายวิชาโครงงาน จึงจะสําเร็จการศึกษา 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรคร้ังท่ี 
4/2557 วันท่ี 2 
มิถุนายน 2558 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรคร้ังท่ี 7-
2/2558 เม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2559 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
(A) จากผลการดําเนินงานในส่วนการสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 มี

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาร้อยละ 100 แต่ยังมีนักศึกษา 2 คน ที่ต้องลงทะเบียน
ในภาคฤดูร้อน ในรายวิชาโครงงาน จึงจะสําเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรจึงได้
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 7-2/2558 เมื่อวันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน และวางแผนการดําเนินงาน
ใหม่ในปีการศึกษาถัดไปดังน้ี 

1. กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้อง
ของจํานวนหน่วยกิจที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วว่าครบตามจํานวนหน่วยกิจใน
แผนการเรียนหรือไม่ 

2. หากหน่วยกิจไม่ครบตามแผนการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน
หลักสูตรวางแผนการเรียนเพ่ือให้ได้หน่วยกิจครบตามแผนการเรียน 

3. กําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเกรดเฉล่ียของนักศึกษาแต่ละบุคคล
ว่าเข้าเง่ือนไงการสําเร็จการศึกษาหรือไม่ 

4. หากเกรดเฉล่ียไม่เข้าเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวาง
แผนการเรียนเพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ 

5. มีการกําหนดการรายงานความก้าวหน้าของโครงงานอย่างน้อย 2 ครั้ง กับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
จากผลประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2557 เป็น 3.74 ซึ่งยังต้อง

ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม และในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการในการ
บริหารหลักสูตรเพ่ือสร้างความพึงพอใจและดําเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ดังน้ี 

 
(P)  หลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เพ่ือวางแผนการประเมินความพึงพอใจ
และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   การประเมินความพึงพอใจ 
     1. กําหนดให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผ่านระบบของ
มหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
     2. รับข้อร้องเรียนจากกล่องรับความคิดเห็น และ เว็บไซต์ของวิทยาลัย 
     3. เปิดรับข้อร้องเรียนจากช่องทางอ่ืนๆ คือ LINE, Facebook, E-mail และ
เบอร์โทรศัพท์ 

 แบบสํารวจความพึง
พอใจจากนักศึกษา 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรคร้ังท่ี 
4/2557 วันท่ี 2 
มิถุนายน 2558 

 รายงานการประชุม
หลักสูตรคร้ังท่ี 7-
2/2558 เม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2559 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
    การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

1. นําข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณา
และแก้ไขข้อร้องเรียน 

2. ติดตามผลการดําเนินการข้อร้องเรียน 

(D) หลักสูตรได้ดําเนินการตามแผนการประเมินความพึงพอใจและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาดังน้ี 
     การประเมินความพึงพอใจ 
     1. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  
     2. รับข้อร้องเรียนจากกล่องรับความคิดเห็น และ เว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยจะ
มีการเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกเดือนโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา หากมีข้อร้องเรียน
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะรายงานให้หลักสูตรทราบ ส่วน
เว็บไซต์จะดูแลโดยงานสารสนเทศของวิทยาลัย ซึ่งงานสารสนเทศจะรายงานข้อ
ร้องเรียนมายังหลักสูตรทุกๆ เดือน 
     3. เปิดรับข้อร้องเรียนจากช่องทางอ่ืนๆ คือ LINE, Facebook, E-mail และ
เบอร์โทรศัพท์  
    การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     -ไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมนักศึกษาทั้งหมด
เพื่อรับข้อเสนอแนะปรับปรุงด้านต่างๆ ของหลักสูตร ซึ่งข้อเสนอแนะที่
นักศึกษาให้ความสําคัญมากที่สุดคือ อยากให้มีห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ที่มี
อุปกรณ์ครบ ทางหลักสูตรจึงได้นําเร่ืองดังกลาวเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 6-2/2558 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เพื่อ
ดําเนินการขอครุภัณฑ์ดังกล่าวในรอบงบประมาณแผ่นดินต่อไป 
 
 (C) จากผลการดําเนินงานตามแผนงานท่ีได้วางไว้พบว่า คะแนนความพึงพอใจ
ของนักศึกษาเฉล่ีย 4.8 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.7 
แต่หลักสูตรต้องดําเนินการปรับปรุงคะแนนให้มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเพ่ิมขึ้น 
ต่อไป 
 
(A) จากการที่คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษามีคะแนนยังไม่สูงมากนัก จึงต้องมี
ทบทวนกระบวนการดําเนินงานใหม่ และในปีการศึกษา 2558 น้ัน ไม่มีข้อ
ร้องเรียนจากนักศึกษา ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
คราวประชุมครั้งที่ 7-2/2558 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานเก่ียวกับแผนการประเมินความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาเพิ่มเติมดังนี้ 

1. ประชุมนักศึกษาทั้งหมดเพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตร 

2. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก จัดกิจกรรม 5 ส และอาจารย์แต่ละท่านกํากับ
ดูแลความพร้อมของห้องเรียน ห้องนอกเวลา ห้องนํ้า และอื่นๆ 

3. ด้านจัดการบริการด้านกายภาพ มอบอาจารย์แต่ละท่านดูแลเครื่องมือ 
อุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน  

 4. ด้านการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯ กิจกรรม
แนะนําหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 5.  ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ประกาศช่องทางการรับ
ข่าวสาผ่าน Social network และ Line กลุ่มเฉพาะ นักศึกษาแต่ละรุ่น 

 6 ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ
แก่นักศึกษา เช่น โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ  
 

ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

ปีการ 
ศึกษา 

ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 (ค่าเฉลี่ยเต็ม 5) 

ร้อยละที่
เปลี่ยนแปลง 

(เทียบกับปีที่ผ่านมา) 
สถานะการเปลี่ยนแปลง 

2556 - -  
2557 3.7 -  
2558 4.8 29.7 เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว  

เป้าหมายของปีน้ี  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี   : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรปุผลการประเมินตนเอง องคป์ระกอบที ่3 : นักศกึษา 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

3.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00  
3.2 ระดับ 3 ระดับ 4 4.00  
3.3 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 3.33 ระดับดี 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา  
 ปัจจัยที่มีผลกระทบเกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัย ดังน้ี 

1. นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีการลงทะเบียนเรียน แต่ไม่มาเรียน  
2. นักศึกษาออกกลางคัน เน่ืองจาก  

2.1 ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนการสอนของระบบมหาวิทยาลัยได้   
2.2 ปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา  

3. นักศึกษาตกค้างเน่ืองจากเป็นนักศึกษาเทียบไม่สามารถเทียบโอนรายวิชาได้มาก และไม่สามารถ
เรียนตามแผนการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  

4. นักศึกษาตกค้างจากผลการเรียนในวิชาโครงงาน เน่ืองจากไม่ปฏิบัติงานตามแผน 
 
 

หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลกัสตูรและคณุภาพการสอนในหลกัสตูร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลกัสตูร 

สรปุผลรายวิชาศกึษาทั่วไปทีเ่ปดิสอนในภาค/ปกีารศกึษา (นํามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

01011001  
ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

  1/255
8 

0 0 5 5 9 1 0 0 0 0 0 0 20 20 

01021001  
จริยธรรม
สําหรับมนุษย์ 

  1/255
8 

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

01021005  
จิตวิทยาท่ัวไป 

  1/255
8 

0 0 6 7 1
2 

2 0 5 0 0 0 0 32 27 

01022001   
วัฒนวิถีแห่งการ
ดํารงชีวิต 

  1/255
8 

0 2 0 4 1
0 

0 0 1 0 0 0 0 17 16 

01023001     
พลศึกษา 

  1/255
8 

1 3 4 3 2 0 0 5 0 0 0 0 18 13 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ 
) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

01040005  
เอเชียอาคเนย์
ศึกษา 

  1/255
8 

0 0 1 2 2
0 

1 3 6 0 0 0 0 33 27 

01312001  
ภาษาอังกฤษ 1 

  1/255
8 

1 9 5 6 1 1 3 6 0 0 0 0 32 26 

01312003  
สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

  1/255
8 

1 3 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 14 14 

02032008  
แหล่งพลังงาน
ทางเลือก 

  1/255
8 

1 1
0 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 16 

01021001  
จริยธรรม
สําหรับมนุษย์ 

  2/255
8 

0 4 2
1 

5 0 0 0 2 0 0 0 0 32 30 

01021008      
อารยธรรมไทยใน
บริบทโลกาภิวัตน์ 

  2/255
8 

0 0 1 0 1
0 

0 0 1 0 0 0 0 12 11 

01312002  
ภาษาอังกฤษ 2 

  2/255
8 

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

01312006  
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการทํางาน 

  2/255
8 

3 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

02031002     
สถิติใน
ชีวิตประจําวัน 

  2/255
8 

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

02231101  
ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

  2/255
8 

0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 

 
สรปุผลรายวิชาเฉพาะทีเ่ปดิสอนในภาค/ปกีารศกึษา (นํามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
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รหัส  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

13221102  
วงจรไฟฟ้า
พ้ืนฐาน 

  1/255
8 

4 0 0 3 2 0 4 2 0 0 0 0 15 13 

13221103  
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

  1/255
8 

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

13221104  
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

  1/255
8 

2 3 1 0 2 2 6 4 0 0 0 0 20 16 

13221201  
ดิจิทัลและ
การออกแบบ
วงจรลอจิก 

  1/255
8 

5 0 1 2 2 3 4 0 0 0 0 0 17 17 

13222201  
ไมโครคอนโท
รลเลอร์ 

  1/255
8 

5 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 7 

13223201  
โครงสร้าง
ข้อมูล 

  1/255
8 

2 1 0 1 1 2 4 2 0 0 0 0 13 11 

13223203  
การจัดการ
ระบบ
ฐานข้อมูล 

  1/255
8 

1 1 2 1 6 5 9 9 0 0 0 0 34 25 

13223204  
การเขียน
โปรแกรมเชิง
วัตถุ 

  1/255
8 

1 1 3 3 3 4 2 0 0 0 0 6 23 17 

13223301  
ระบบปฏิบัติก
ารแม่ข่าย 

  1/255
8 

1 0 1
0 

8 2 0 0 1 0 0 0 0 22 21 
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รหัส  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

13223303  
ความ
ปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์ 

  1/255
8 

3 1 3 4 5 0 1 0 0 0 0 0 17 17 

13223304  
การประมวล 
ผลสัญญาณ
ภาพ 

  1/255
8 

0 0 2 2 2 4 1
1 

0 0 0 0 0 21 21 

13224201  
การสื่อสาร
ข้อมูลและ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

  1/255
8 

3 1
1 

9 4 0 0 0 1 0 0 0 0 28 27 

13224301  
การวิเคราะห์
และออกแบบ
ระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

  1/255
8 

2 0 2 4 3 3 1 5 0 0 0 0 20 15 

13224303  
การประมวล ผล
บนอุปกรณ์
พกพาและการ
ส่ือสารไร้สาย
เบื้องต้น 

  1/255
8 

4 4 2 0 3 1 2 1 0 0 0 0 17 16 

13225302  
การเตรียมความ
พร้อมสหกิจ
ศึกษาทาง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

  1/255
8 

1
6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 

13225401  
โครงงาน

  1/255
8 

1
4 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 17 14 
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รหัส  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 
13221101  
ประเด็น
จริยธรรม 
กฎหมายและ
สังคมของ
วิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

  2/255
8 

1 2 8 4 1 0 0 0 1 0 0 0 17 16 

13221104  
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

  2/255
8 

0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 7 6 

13221105  
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

  2/255
8 

4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

13222201  
ไมโครคอนโท
รลเลอร์ 

  2/255
8 

7 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 16 16 

13222302  
การติดต้ังและ
บํารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 

  2/255
8 

2 2 4 2 3 2 3 1 0 0 0 0 19 18 

13222303  
หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 

  2/255
8 

2 6 3 5 3 7 6 1 0 0 0 0 33 32 

13223202  
ระบบปฏิบัติการ 

  2/255
8 

6 1 2 0 4 3 6 0 0 0 0 2 24 22 

13223205  
หลักการ
โปรแกรมเว็บ 
 

  2/255
8 

4 1 3 1 4 4 2 0 0 0 0 0 19 19 

13223207  
วิศวกรรม

  2/255
8 

1 2 0 1 2 0 6 1 0 0 0 1 14 12 
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รหัส  
ช่ือวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เคร่ืองหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เน้ือ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 
13223302  
การวิเคราะห์
และออกแบบ
ระบบ 

  2/255
8 

0 0 3 1
1 

6 7 6 3 0 0 0 0 36 33 

13224202  
ระบบ
เครือข่ายทีซี
พีไอพี 

  2/255
8 

6 3 4 5 3 5 1 2 0 0 0 1 30 27 

13224302  
การเขียน
โปรแกรม
เครือข่าย 

  2/255
8 

1 0 2 4 5 6 0 0 0 0 0 1 19 18 

13225301  
การเตรียม
โครงงาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

  2/255
8 

3
4 

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 37 34 

13225303  
การเตรียม
ความพร้อม
ฝึกงานทาง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

  2/255
8 

2
5 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26 25 

13225402  
สหกิจศึกษา
ทาง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

  2/255
8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 

0 0 16 16 
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คณุภาพหลกัสตูรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

             หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์น้ี ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญทางสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพ่ือสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความชํานาญทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
สร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชนและต่อประชากรโลก สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมกับพัฒนาการ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 
ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงภายใน 5 ปี แต่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชา
ต่าง ๆ ให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่
เน้นนักศึกษาเป็นสําคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน 
สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีขอบเขต ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ปีการศึกษา 2558                 -70-

 
 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี 
 

 
 

 สรุปผลโครงการปรับปรุง
หลักสูตร 

 TQF 3.3 ตารางสรุปผล
การจัดทํารายงาน มคอ.5-
6 

 รายงานประชุมหลักสูตร
ครั้งท่ี 1-1/2558  วันท่ี 
28 กันยายน 2558 

 รายงานประชุมหลักสูตร
ครั้งท่ี 5-2/2558  วันท่ี 
10 กุมภาพันธ์ 2559 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
1) สํารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สํารวจอาชีพ/ความต้องการผู้ใช้
บัณฑิต/ผู้ต้องการศึกษาศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/สมรรถนะพ้ืนฐานองค์กรวิชาชีพ/
ประกันคุณภาพ/อัตลักษณ์/หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 2) นําข้อมูลที่ได้จาการสํารวจมาทําการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพจากภายนอก  
 3) โครงสร้าง/ออกแบบหลักสูตรรายวิชา 
  3.1 ดําเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและ
ข้อกําหนดของหน่วยงาน  โดยแบ่งเป็น  
               1. กลุ่มศึกษาทั่วไป  
                 2. กลุ่มวิชาชีพ (2.1 วิชาชีพพ้ืนฐาน 2.2 วิชาชีพบังคับ 2.3 วิชาชีพเลือก)  
                 3. กลุ่มวิชาเลือกเสรี    
  3.2 คําอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับรายวิชา จํานวนหน่วยกิต และ
มีเน้ือหาที่ครอบคลุม กว้างขวางครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาชีพหรือ
วิชาที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้   
  3.3 เน้ือหาที่กําหนดรายวิชาไม่มีความซับซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเน่ือง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร  
  3.4 การจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กําหนดในคําอธิบาย
รายวิชาครบถ้วน  
 4)  การ จัดการ เ รี ยนการสอนให้ เ ป็น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  (TQF) 
 5) หล่อหลอมให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คือ 1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิต
สาธารณะ และภักดีต่อองค์กร  2. เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน   3. คิดเป็น ทําเป็น ใช้
เป็น  4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  5. เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการ
สื่อสารระดับสากล  6. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  7. สามารถทํางานเป็นทีมได้ 
ทั้งในบทบาทของผู้นําและผู้ตาม 
     6) ประเมนิบัณฑิต เพ่ือให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ได้ประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองต่อ TQF ทั้ง 5 ด้าน และเพ่ือให้
ได้ข้อมูลการมงีานทําของบัณฑิต นํามาพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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         ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการดําเนินการปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ตามวงรอบ 5 ปี  ซึ่งรายละเอียดในการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ดังน้ี 
(P)  ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตร
ต่างๆ ตาม ปี งบประมาณ พ .ศ . 2559 โดยกําหนดให้หลักสูตรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร และเสนอผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
ระดับวิทยาลัย กรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรองระดับ
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ ซึ่งต้องดําเนินการให้
สามารถใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงได้ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 

  หลักสูตรฯ วางแผนในการสํารวจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เป็นต้น โดยในการนิเทศนักศึกษาสหกิจฯ ของปีการศึกษา 
2557 กํ าหนดใ ห้อาจาร ย์ นิ เทศไ ด้สอบถามความต้องการของโรงงาน /
ผู้ประกอบการต่อคุณสมบัติของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2558  วันที่ 28 กันยายน 2558 และการสอบถามข้อคิดเห็น
ของนักศึกษาปัจจุบัน 
หลักสูตรฯ นําผลจากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งได้รวบรวมปัญหา
ของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม และในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 ซึ่งมีผลการ
ประเมิน/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะ มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ โดยกําหนดเป้าหมายดังน้ี 
    1. การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้รองรับวิทยาการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
การติดต่อสื่อสารของโลกไร้พรหมแดน ด้วยการเน้นรายวิชาของหลักสูตรเป็น
รายวิชาทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
    2. ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันตลาดแรงงานให้กับบัณฑิต 
โดยความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงาน และการดําเนินงานของบริษัท 
    3. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย โดยปรับ
ช่ือหลักสูตรตามค่านิยมในสังคม 
(D)ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยนํา
ประเด็นเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรฯ  มาใช้ในการดําเนินการยกร่างหลักสูตร
ดังต่อไปน้ี 
    1. การปรับปรุงรายวิชาชีพเลือกของหลักสูตร เพ่ือเน้นให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือการสื่อสารโดย
อาศัยเครือข่ายรูปแบบต่างๆ ซึ่งรายวิชาที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมจํานวน 4 รายวิชา ดังน้ี    
       1.1 วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
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       1.2 วิชาการค้นหาเส้นทางและสวิตซ์สัญญาณระหว่างเครือข่าย 
       1.3 การกําหนดขนาดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
       1.4 การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

  ๒. การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดย
ปรับรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือรองรับการสอบเพ่ือขอรับใบรับรองเครือข่าย (CCNA) 
ของระบบ Cisco โดยความร่วมมือกับบริษัท Cisco แห่งประเทศไทย เมื่อนักศึกษา
เรียนหลักสูตรแล้วจะได้รับสิทธิส่วนลด 58% ในการสอบใบรับรอง 
    3. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจากเดิมช่ือหลักสูตรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และปรับช่ือหลักสูตรเป็นสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
    4. ความทันสมัยของวิชาการและเทคโนโลยี โดยปรับปรุงช่ือหลักสูตรให้ทันสมัย
และเป็นที่รู้จัก จาก “หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” เป็น “หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”  ปรับปรุงช่ือและคําอธิบายรายวิชา จํานวนช่ัวโมง
เรียน ในกลุ่มวิชาชีพ 
    5. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากความ
เปล่ียนของภาคอุตสาหกรรมและการเข้าร่วมประชามคมอาเซียนทําให้เกิดการไหลของ
แรงงานข้ามประเทศ และจําเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
    6. ผลการดําเนินงานใน มคอ.7 ตาม TQF ทั้ง 5 ด้าน โดยกําหนดให้มีจัด
กิจกรรม/โครงการ/การสอนเสริมในรายวิชาทางด้านภาษา จัดทํารายวิชาพื้นฐานเพื่อ
เสริมทักษะพื้นฐานที่จําเป็นให้แก่นักศึกษา กําหนดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการต้องใช้
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเสนอ 

  หลักสูตรฯ ดําเนินการประชุมยกร่างหลักสูตรวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชุมโตนงาช้าง อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการคือ 1) ผศ. สุนทร  วิทูสุรพจน์   2)นายกิติศักด์ิ   วัฒ
นกุล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ประกอบการคือ 1) คุณณัฐพงศ์   วรรณุรัตน์  

   หลักสูตรฯ ดําเนินการประชุมวิพากษ์หลักสูตร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชุมโตนงาช้าง อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการคือ 1) ผศ. วรรณรัช  สินติอมรทัต  2) ผศ. นพมาศ  
ปักเข็ม  3) นายกกีรติ  อินทวิเศษ  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ประกอบการคอื 
1) คุณวรัณ   สุวรรโณ  2) คุณณัฐพงศ์   วรรณุรัตน์  

(C)   ในการตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรน้ัน ตามกระบวนการต้องผ่านการ
กลั่นกรองทั้งระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอเข้าสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....) ที่ดําเนินการวิพากษ์เสร็จสิ้นแล้วได้ผ่าน
การกลั่นกรองตามลําดับคือ 1) คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับวิทยาลัย 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ปีการศึกษา 2558                 -74-

 
 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559  2) คณะกรรมการประจําวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2559 และกําลังดําเนินการเสนอเข้าวาระประชุมสภามหาวิทยาลัย 

      หลักสูตรมีการติดตามผล และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนจาก
รายงานผลการดําเนินการตาม มคอ.5 โดยมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรใน
วาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 ของภาค
การศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5-2/2558  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2559 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ. 5-6)  
(A)   จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าควร
ปรับแผนการเรียนของนักศึกษาที่กําหนดไว้ใน มคอ. 2 เน่ืองจากในแผนฯ ภาค
การศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 มีเรียนวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นรายวิชาเก่ียวกับ
การคํานวณ และรายวิชาท่องจําจํานวนมาก อีกทั้งเรียนรายวิชานอกหลักสูตร
มากกว่าวิชาในหลักสูตรและความมีวินัย เคารพกฎกิตาต่างๆ น้ันด้อยลง อีกทั้งผล
การเรียนและการออกกลางคันสูง จึงควรปรับสลับรายวิชาให้มีรายวิชาของหลักสูตร
มากขึ้น  และปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ไม่จําเป็นต้องเรียนในช้ันปีแรกเข้าไปเรียนใน
ช้ันปีที่ 3 หรือ ช้ันปีที่ เพ่ือให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดและได้รับการดูแลการเรียนจาก
อาจารย์ประจําหลักสูตรมากขึ้น และสามารถให้หลักสูตรดําเนินการฝึกวินัยให้กับ
นักศึกษาและได้พบกับอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือทําความเข้าใจกับบริบทของหลักสูตร
ได้ดีขึ้น  

    การปรับปรุงหลักสูตรในประเด็น ความทันสมัยของวิชาการและเทคโนโลยี 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ผลการดําเนินงานใน มคอ.7 
ตาม TQF ทั้ง 5 ด้าน ข้อเสนอแนะความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา 
ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมดังน้ี  ปรับปรุงช่ือหลักสูตรให้ทันสมัยและ
เป็นที่รู้จัก จาก “หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” เป็น “หลักสูตรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)” และการปรับแผนการเรียนของ
นักศึกษาที่กําหนดไว้ใน มคอ. 2  ของนักศึกษาปัจจุบัน  
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
        ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาฯ ดังน้ี 
(P)  ในปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงหลักสูตร
ต่างๆ ตาม ปี งบประมาณ พ .ศ . 2559 โดยกําหนดให้หลักสูตรเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร และเสนอผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
ระดับวิทยาลัย กรรมการประจําวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรองระดับ
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ ซึ่งต้องดําเนินการให้
สามารถใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงได้ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 
ในปีการศึกษา 2558  

       หลักสูตรฯ วางแผนในการสํารวจกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เป็นต้น โดยในการนิเทศนักศึกษาสหกิจฯ ของปีการศึกษา 
2558 กําหนดให้อาจารย์นิเทศได้สอบถามความต้องการของโรงงาน/ผู้ประกอบการ
ต่อคุณสมบัติของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1-
2/2558  วันที่ 18 กันยายน 2558 และการสอบถามข้อคิดเห็นของนักศึกษา
ปัจจุบัน 
หลักสูตรฯ นําผลจากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งได้รวบรวม

ปัญหาของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม และในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.5 ซึ่งมี
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะ มา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับเมื่อครบรอบ 5 ปี (ในปีการศึกษา 
2559)  
 มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ที่มีการบรูณาการการ

เรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม  เพ่ือให้เน้ือหาของวิชามี
ความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
โดยให้ส่งในวันประชุมพิจารณา 
   (D) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาฯ โดย 1) ปรับปรุงช่ือหลักสูตรให้ทันสมัยและ
เป็นที่รู้จัก จาก “หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” เป็น “หลักสูตรสาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์”  2) ปรับปรุงช่ือและคําอธิบาย
รายวิชา จํานวนช่ัวโมงเรียน ในกลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นวิศวกรรมเครือข่าย
และจัดให้มีรายวิชาตอบสนองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางด้านเครือข่าย การสื่อสาร
ในลักษระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับการเพ่ิมโอกาสการแข่งขัน
ทางการตลาดแรงงานให้กับนักศึกษาของหลักสูตร 

 TQF 3.2 ตารางสรุปผล
การจัดทํารายงาน มคอ.3-
4 

 รายงานประชุมหลักสูตร
ครั้งท่ี 5-2/2558  วันท่ี 
10 กุมภาพันธ์  2559 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
 การวิจัย เช่น การวิจัยเก่ียวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ

อิเลคทรอนิกส์ในการเขามาช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มมากขึ้น ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีนํ้าหนักขึ้น  
(C)  หลักสูตรได้ดําเนินการตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรด้วยการสอบถาม
ความคิดเห็นผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียของหลักสูตร รวมทั้งการตรวจสอบการ
จัดทําหลักสูตรใหม่ด้วยกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง สถานประกอบการที่เก่ียวข้อง และ
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตร พบว่าในการ
ปรับหลักสูตรที่ดําเนินการมา ผู้ร่วมวิพากษ์หลักสูตรทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในระยะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ปัจจุบัน  คณะกรรมการประจําหลักสูตรได้ตรวจสอบและปรับแก้หลักสูตรฉบับร่าง
ตามคําแนะนําจากการวิพากษ์ จัดทํารูปเล่มนําเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองของ
วิทยาลัย และนําส่งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือตรวจสอบ
นําเสนอต่อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 
        หลักสูตรฯ มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณา 
เพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 
ประชุมครั้งที่ 5/2558  วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2559 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบ
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ตารางสรุปผลการจัดทํา
รายงาน มคอ.5 - มคอ.6 (TQF 3.3) แบบสรุปการบริหารหลักสูตร (TQF 3.5) 
และแบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน (TQF 
3.6) 
 (A)  จากการดําเนินการปรับหลักสูตร การนําข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ระหว่างการดําเนินการปรับหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงมีการประชุมร่วมกันเห็นสมควรให้ดําเนินการปรับหลักสูตรในคร้ัง
ต่อไปต้องดําเนินการล่วงหน้าพอสมควร และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแบบ 
“การปรับปรุงแบบ 360 องศา” เพ่ือพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องให้รอบด้าน และได้
รวบรวมปัญหาของการบริหารหลักสูตรในภาพรวม และในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.
5 ซึ่งมีผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะ 
และช้ีแจงให้ทราบถึงปัญหา แนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงเบ้ืองต้น มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร เน้ือหาสาระรายวิชา ตาม มคอ. 2 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25XX)  
               ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี การปรับปรุงพัฒนา 
มคอ. 2 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25XX) 
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เป้าหมายของปีน้ี  : 3 คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี   :  3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ ท่ีทันสมัยของอาจารย์ท่ี
มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนา
ความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรท่ีกําหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยี และทําให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าท่ีเป็นผู้
อํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

 
 

 
 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 
4/2557 วันที่ 2 
มิถุนายน  2558 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
ระบบและกลไกประกอบด้วยขั้นตอนการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมี 
 
การกําหนดผู้สอน 

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการกําหนดผู้สอน  
ดังน้ี 
    1.  ศึกษาวิเคราะห์ มคอ. 2 และคําอธิบายรายวิชาเพ่ือกําหนดผู้สอนในรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะห์ มคอ. 2 และคําอธิบายรายวิชา
เพ่ือกําหนดผู้สอนในรายวิชา รวบรวมข้อมูลผู้สอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ/ 
ประสบการณ์/ เกณฑ์วิชาชีพ/ สกอ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์ มคอ. 2 และคําอธิบายรายวิชาเพ่ือกําหนดผู้สอนในรายวิชา

กําหนดผู้สอนรายวิชา
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
   2. กําหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสม
จากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ผลงานวิชาการ/
วิจัยหรือประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาน้ันๆ รวมทั้งโหลดภาระการสอน
ของวิชาในสาขาทั้งวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ หรือองค์กรวิชาชีพ  
     3. สําหรับผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์ได้สอนเป็นครั้ง
แรก จะมีการกําหนดให้มีอาจารย์อาวุโสแนะนําเทคนิคและวิธีการสอนและการออก
ข้อสอบให้ตลอดภาคการศึกษา 
(P)  ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการวางแผนร่วมกันในการจัด
อัตรากําลังของรายวิชาในหลักสูตร โดยพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาแต่ละ
ช้ันปีตามเล่ม มคอ.2  สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปประสานให้สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นผู้พิจารณาจัดหาผู้สอน ส่วนรายวิชาของหลักสูตรให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
พิจารณาผู้สอนก่อนนําเสนอฝ่ายวิชาการ และผู้อํานวยการเพ่ือพิจารณาตามลําดับ 
(D)  หลักสูตร มีการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือจัดอัตรากําลังของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2 
มิถุนายน  2558 และจัดอัตรากําลังในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ในการประชุม
ปิดภาคการศึกษาที่ 3/2558 วันที่ 13  ตุลาคม  2558 โดยมีการวางแผนจ้าง
อาจารย์พิเศษรายช่ัวโมงในรายวิชา จํานวน 1 ท่าน  ทั้งน้ีหลักสูตรได้รับการอนุมัติ
ให้จ้างอาจารย์พิเศษ จํานวน 1 คน คือ อาจารย์ศุภชัย  และได้มีการมอบหมายให้ 
อาจารย์วันประชา  นวนสร้อย เป็นพ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําในการจัดการเรียนการสอน  
และร่วมสังเกตการณ์สอนเป็นครั้งคราว ซึ่งการมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงทําให้อาจารย์จ้าง
สอนสามารถจัดการจัดเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
      หลักสูตร รวบรวมข้อมูลอัตรากําลังเสนอที่หัวหน้าสาขาเพ่ือพิจารณาและ
ตรวจสอบภาระงานสอน ทั้งน้ีภาระการสอนของทุกคนจะต้องไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ของ
คณะคือ 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และพิจารณาผู้สอนตามความสามารถทางวิชาการ 
ประสบการณวิจัย การอบรม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมก่อนส่งรายช่ือผู้สอนพร้อม
การจัดอัตรากําลังให้ฝ่ายวิชาการและวิจัยเพ่ือประสานการจัดตารางสอนต่อไป  
(C) หลักสูตรฯติดตามผลการกําหนดอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากการจัดทํา 
มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 และมคอ.6 โดยพิจารณาถึงผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน โดยในปีการศึกษา 2558  ผลการประเมินการเรียน
การสอนใน รายวิชาของหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ทุก
รายวิชา ซึ่งหลักสูตรนําผลประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดผู้สอนใน
ปีการศึกษา 2559   
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   อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ

หลักสูตร โดยพบว่า คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการกําหนด
ผู้สอนในหลักสูตร อยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉล่ีย 3.82 คะแนน 
(A) จากผลการประเมินในแต่ละรายวิชาหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนได้
ดําเนินการตามที่นักศึกษาประเมิน/ให้ข้อเสนอแนะ และดําเนินการตามมคอ.5 ใน
หมวดที่ 6 ข้อ 3 ข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงฯ  ตามรายละเอียดของแต่ละ
รายวิชา 
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 แะ มคอ.4)  

          มหาวิยาลัยฯ มีระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังน้ี 
 
 

 

 1. ผู้สอนศึกษารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) 
     2. ผู้สอนจัดทํา มคอ.3- มคอ.4 โดยบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     3. อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3- มคอ.4 และสาขาสรุปผลการ
ดําเนินการจัดทํา  มคอ.3-มคอ.4 รายงานต่อคณะตามระยะเวลาที่กําหนด 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดทําแผนการเรียนรู้    (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังน้ี 

        ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังน้ี 
(P)  หลักสูตรฯ มีการจัดทําแผนการประชุมเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4)  ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2 มิถุนายน  2558 และ ติดตามแผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ.4)  ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในการประชุมครั้งที่ 
4/2558 ในเดือนตุลาคม 2558 ในการวางแผนการติดตามพิจารรณาจากการ
ดําเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดทํา มคอ.3 และมคอ.4 ต้อง
พิจารณาการจัดทําให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่มีอยู่ใน มคอ.2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 TQF 3.3 ตารางสรุปผล
การจัดทํารายงาน มคอ.5-
6 

 TQF 3.2 ตารางสรุปผล
การจัดทํารายงาน มคอ.3-
5 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 
4/2557 วันที่ 2 
มิถุนายน  2558 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 2-
1/2558 ในวันที่ 18  
พฤศจิกายน  2558 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 3-
1/2558 วันที่ 13 
ตุลาคม 2558 
 

 

ผู้สอนศึกษารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร

ผู้สอนจัดทํา มคอ.3- มคอ.4

อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3- มคอ.4
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
(D) หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือจัดอัตรากําลังของรายวิชาในหลักสูตรฯ ในภาค
การศึกษาที่ 1/2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 2  มิถุนายน  2558  
และภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 13 ตุลาคม 
2558 และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาซึ่ ง เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในเน้ือหารายวิช่น้ันเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอน และดําเนินการจัดทํา มคอ.3-4 โดยที่ประธานหลักสูตรมีหน้าที่
ประสานกับอาจารย์ผู้สอน กํากับดูแลความถูกต้องของเอกสารการจัดทําฉบับ
ปัจจุบัน และกํากับติดตามให้ทุกรายวิชาต้องส่ง มคอ. 3 และ มคอ.4  ให้ทันเวลา 
โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะเก่ียวกับกําหนดการการส่งเอกสารต่างๆ  
ทั้งน้ีให้ส่งในวันประชุมพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการจัดทํา มคอ.
3-4 ประจําปีการศึกษา 1/2558 ของหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวม
ทั้งสิ้น 27 รายวิชา  และ มคอ.3-4 ประจําปีการศึกษา 2/2558 ของหลักสูตร
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวมทั้งสิ้น 23 รายวิชา  
(C) หลักสูตรฯ มีการติดตามผล และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4)  โดยประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตาม
ผล และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3-4 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และ มคอ. 3 และ มคอ.4 ของ
ภาคการศึกษาที่  2/2558 เมื่ อคราวประชุมครั้ งที่  2/2558 ในวันที่  18  
พฤศจิกายน  2558 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 
3) และตารางสรุปผลการจัดทํารายงาน มคอ.3  และ มคอ.4 (TQF 3.2) ทั้งน้ีใน
การตรวจสอบหลักสูตรได้ทบทวนตามหลักการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ให้มีการ
ปรับแก้ไขจากแผนการปรับปรุงจากมคอ.5 ในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา ซึ่ง
ผลการตรวจสอบพบว่าอาจารย์มีกระบวนการปรับปรุงที่สอดคล้องระหว่าง มคอ.3 
กับ มคอ.5 และมีความสอดคล้องระหว่าง มคอ.4 และมคอ.6 ทั้งน้ีทุกรายวิชามีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลตามมคอ.2,3,4 ของแต่ละ
ลักษณะรายวิชา 
(A)  จากผลการดําเนินการตามกลไก กรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน
และมีมติในการกําหนดอาจารย์ผู้สอน และการจัดทํามคอ. ในปีการศึกษา 2559 
ให้เป็นลักษณะการจัดทําด้วยรูปแบบของความร่วมมือ และการจัดการความรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนการจัดทํา มคอ. แต่ละรายวิชาเพ่ือปรับในส่วนเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิทยาการโดยทั้งน้ีต้อง
เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ใน มคอ.2 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นเก่ียวกับ
การวัดผลการเรียนรู้(Mapping)  
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี อาจารย์ประจําหลักสูตรได้
ดําเนินการจัดทํา มคอ. 3-4 ครบถ้วนตามเวลาในทุกรายวิชา 
 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจดัการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังน้ี 
 

 
 
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ระบุใน มคอ.3 มคอ.4  โดย 
   1.1) อาจารย์ผู้สอนแจ้ง มคอ.3 มคอ.4  แก่นักศึกษาในช้ันเรียน  
   1.2) จัดเตรียมสื่อวัสดุการสอน 
   1.3 ) บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบผลการประเมิน โดย  
   2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบเคร่ืองมือวัดและประเมินผล  
   2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามรายละเอียดที่ระบุในมคอ.3มคอ.4   
   2.3 อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน   
   2.4 อนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 
3.  จัดทํา มคอ.5 มคอ.6 และทวนสอบ   
     3.1 ผู้สอนจัดทํา มคอ.5-มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา  

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 
4/2557 วันที่ 2 
มิถุนายน  2558 

 รายงานประชุม
หลักสูตรคร้ังที ่5-2-
1/2558  วันที่ 10  
กุมภาพันธ์ 2559 

จัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3/มคอ. 4 
จัดทําวิจัยในช้ันเรียน (ถ้ามี)

ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและ
ตรวจสอบผลการประเมิน

จัดทํา มคอ.5-มคอ.6
 และทวนสอบ 

จัดทํา มคอ.7

ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียน
การสอน

นําผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทาง
สําหรับพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอน

ประเมินกระบวนการเพ่ือปรับปรุง/
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
     3.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้อง ของ มคอ.5- มคอ.6 และ
สรุปผลการตรวจสอบนําเสนอต่อวิทยาลัย 
4. จัดทํา มคอ.7  
    4.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมจัดทํา   
    4.2 รายงานผลการประเมินตนเอง ภายใน 60 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา  
    4.3 นําเสนอรายงานผลการดําเนินการต่อวิทยาลัยในระยะเวลาที่กําหนด  
5. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
     5.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน  
โดยใช้ข้อมูลจากช่องทางที่หลากหลาย เช่น ผลการประเมินผู้สอนจากผู้เรียน  
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของนักศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน์  รวมไปถึงเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา  
     5.2 แจ้งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สอนเพ่ือปรับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
6. นําผลจากการประเมินที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน นํามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป   
7. ประเมินกระบวนการเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
    7.1  แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินกระบวนการ  
    7.2  คณะกรรมการประชุมประเมินกระบวนการในแต่ละขั้นตอน พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงระบบ/กลไกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
    7.3  รายงานผลการประเมิน 
      ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร มีการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 
 (P)   หลักสูตรฯ มีการจัดทําแผนการประชุมเพ่ือการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในแผนการประชุม
เพ่ือจัดอัตรากําลังของรายวิชาในหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณา โดยพิจารณา
อัตรากําลังภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในครั้งที่ 4/2557 และพิจารณาอัตรากําลัง
ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในครั้งที่ 3 /2558  และการประชุมเพ่ือติดตามผล
และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4)  ของภาคการศึกษา
ที่ 1/2558 ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 และมคอ. 3 และ มคอ.4 3 ของภาค
การศึกษาที่ 2/2558 ในการประชุมครั้งที่ 2/2558   
 จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาพบว่าการเขียน

รายงาน มคอ.5 ยังไม่สอดคล้องกับ มคอ.3 ตามลักษณะของการมีการปรับแก้เป็น
กระบวนการ ซึ่งควรมีการให้ความรู้แก่คณาจารย์ ในการเขียน มคอ.-3-6 เพ่ือให้
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
สามารถเช่ือมโยงกันได้ ซึ่งหลักสูตรได้ดําเนินการเพ่ิมขั้นตอนในการพิจารณา มคอ.
5-6 และมีการทําความเข้าใจวิธีการเขียนที่เช่ือมโยงในแต่ละ มคอ. ในการประชุม
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 ด้วย 
 (D)  หลังจากหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือจัดอัตรากําลังของรายวิชาในหลักสูตร
ฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 และภาคการศึกษาที่ 2/2558 และมอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ที่มีการบรูณาการการเรียนการสอน
กับภารกิจทางด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยให้ส่งในวันประชุมพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (C)   หลักสูตรฯ มีการติดตามผล และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4)  โดยประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณา
เพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3-4 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และ มคอ. 3 และ  
มคอ.4 ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2558 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) โดยมีรายวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุ่งห่มมีการบรูณาการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มมีการบรูณาการการเรียนการ
สอนกับทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 

 หลักสูตรมีการติดตามการรายงานผลการดําเนินการตาม มคอ.5 โดยมีการ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพื่อพิจารณาเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบ
การจัดทํา มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2558  
วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2559  และพิจารณาติดตามผลและตรวจสอบการจัดทํา 
มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2558  วันที่ 5  
กรกฎาคม 2559 ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบการรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ. 5) ตารางสรุปผลการจัดทํารายงาน มคอ.5  และ มคอ.6 (TQF 
3.3) 
(A)   จากการประชุมในการตรวจสอบการเขียนรายงาน มคอ.5 พบว่ายังไม่
สอดคล้องกับ มคอ.3 ซึ่งหลักสูตรได้ดําเนินการเพ่ิมขั้นตอนในการพิจารณา มคอ.5-
6 และมีการทําความเข้าใจวิธีการเขียนที่เช่ือมโยงในแต่ละ มคอ. ในการประชุม
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 ด้วย 

   หลักสูตรมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณาจารย์ใน ซึ่งมีการทําความ
เข้าใจในการเขียน มคอ. ให้เช่ือมโยงกัน 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
การปรับปรุงการจัดทํา มคอ. โดยมีความเช่ือมโยงกันของ มคอ. 3 และ มคอ. 5 
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เป้าหมายของปีน้ี  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี   : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
          การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนาไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินท่ีทําให้นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของ
ตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การ
ประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมาย
สองประการแรกด้วย 
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ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดเกณฑ์การประเมิน 
วิธีการประเมินเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม มีการกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่ง
ความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ท่ีทําให้นักศึกษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนระดับ
ความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังน้ี  

 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 
4/2557 วันที่ 2 
มิถุนายน  2558 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 2-
1/2558 ในวันที่ 18  
พฤศจิกายน  2558 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 
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       มหาวิทยาลัยได้วางระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติไว้ดังน้ี 
1. หน่วยงานต้องทําการประเมินผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติอย่างน้อย 5 ด้าน (domains) ตามที่ สกอ. กําหนด คือ  
    1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
    2) ด้านความรู้   
    3) ด้านทักษะทางปัญญา  
    4) ความด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
    5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. หน่วยงานนํากรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษามาประเมินผู้เรียน 5 ด้าน โดยมี
ความรับผิดชอบหลัก และรองครบทุกด้าน ซึ่งกําหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 4 การ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
โดยพิจารณาจํานวนหน่วยกิต และคาบเรียนรวมต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
3. หัวหน้าหลักสูตรทําการพิจารณาความถูกต้องของแผนการสอน หรือ มคอ. 3 
และมคอ. 4  ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาลงนาม (อนุมัติ) 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 
(P)  หลักสูตรฯ มีการจัดทําแผนการประชุมเพ่ือติดตามการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวาระเพ่ือพิจารณา และการ
ประชุมเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.
4)  ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 และมคอ. 3 
และ มคอ.4  ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในการประชุมครั้งที่ 2/2558   
         หลักสูตรฯ มีการจัดทําแผนการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระ
เพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 โดยมีการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการ
จัดทํา มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2558  
วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2559  และพิจารณาติดตามผลและตรวจสอบการจัดทํา 
มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2558  วันที่ 5  
กรกฎาคม 2559  
(D)   หลังจากหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือจัดอัตรากําลังของรายวิชาในหลักสูตร
ฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 และภาคการศึกษาที่ 2/2558 และมอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 ที่มีประเมินผู้เรียน 5 ด้าน โดยมีความ

5/2558  วันที่ 10  
กุมภาพันธ์ 2559 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 4-
1/2558 เมื่อวันที่ 3 
มกราคม 2559 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 5-
1/2558 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2559 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 
6/2558  วันที่ 5  
กรกฎาคม 2559 
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รับผิดชอบหลัก และรองครบทุกด้าน ซึ่งกําหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 4 การพัฒนา
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล โดย
ให้ส่งในวันประชุมพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร 
        หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในการ
ประชุมครั้งที่ 4-1/2558 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559 และประชุมพิจารณาผลการ
เรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในการประชุมครั้งที่ 5-1/2558 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2559 
(C)    ติดตามผล และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4)  
โดยประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล และ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3-4 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และ มคอ. 3 และ มคอ.4 ของภาค
การศึกษาที่ 2/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน  
ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และมีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการฯ ที่ตอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษามาประเมิน
ผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน  

   ในการประชุมพิจารณาผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558 และภาค
การศึกษาที่ 2/2558 พบว่า การให้คะแนนของคณาจารย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งกลุ่มนักศึกษาที่ไม่สนใจจะมีพฤติกรรมแบบเดียวกันในทุกรายวิชา และรายวิชา
โครงงานฯ ในปีการศึกษานี้ นักศึกษาสามารถดําเนินงานเสร็จสิ้นทันเวลาทุกกลุ่ม 
(A)  หลักสูตรได้ดําเนินการเพ่ิมขั้นตอนในการพิจารณา มคอ.5-6 และมีการทํา
ความเข้าใจวิธีการเขียนที่เช่ือมโยงในแต่ละ มคอ. ในการประชุมตรวจสอบการจัดทํา 
มคอ. 5 ด้วย  คณาจารย์ในหลักสูตรจึงปรับวิธีการเขียน มคอ.5 ในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเช่ือมโยงการเขียน มคอ.3 ใน
การสอนปัจจุบันกับ มคอ.5 ในการสอนของคร้ังที่ผ่านมา โดยนําผลจาก มคอ.5 ไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ มคอ.3  
           ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
การปรับปรุงการจัดทํา มคอ. โดยมีความเช่ือมโยงกัน และปรับวิธีการเขียน มคอ.5 
ในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา  
 
 
 
 
 
 
 
          

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ดังน้ี 
1. หน่วยงานต้องทําการทวนสอบผลการสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดย 
    1.1) มีการกําหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม โดยอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาช้ีแจงเกณฑ์การประเมินและสอบถามเพ่ือให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติมได้  
    1.2) มีการผลประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพจริง เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย 
การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา วัดทักษะการปฏิบัติงาน
เพ่ือสะท้อนการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 
2. ดําเนินการทวนสอบผลการสัมฤทธ์ิทางการศึกษาโดยทวนสอบตามจุดดําใน 
Mapping ที่กําหนดไว้ใน มคอ. 3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ในข้อ 7 หมวดที่ 
3 และแบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน  
(TQF 3.6) 
3. หลักสูตรต้องกําหนดเป้าหมายจํานวนรายวิชาที่ทําการทวนสอบ อย่างน้อยไม่ตํ่า
กว่า ร้อยละ 25 ของรายวิชาในแต่ละหลักสูตร  

             ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ดังน้ี 
(P)  หลักสูตรฯ มีการจัดทําแผนการประชุมเพ่ือติดตามดําเนินการทวนสอบผลการ
สัมฤทธ์ิทางการศึกษาในรายงาน มคอ .5 โดย มีการจัดทําแผนการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการ
จัดทํา มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559  และ
พิจารณาติดตามผลและตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 
ในเดือน กรกฎาคม 2559  

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 5-
2/2558  วันที่ 10  
กุมภาพันธ์ 2559   

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 6-
2/2558  วันที่ 5  
กรกฎาคม 2559 

ขอบเขตการทวนสอบผลการสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

แบบฟอร์มการทวนสอบผลการสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

กําหนดเป้าหมายจํานวนรายวิชาที่ทําการทวนสอบ อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาในแต่ละหลักสูตร
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 (D)  ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล 
และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 มี ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2558  วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2559  และพิจารณาติดตามผล
และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 6/2558  วันที่ 5  กรกฎาคม 2559 ซึ่งจากผลการดําเนินงานในปี
การศึกษาที่ผ่านมา น้ันพบว่าการทวนสอบตามจุดดําใน Mapping ที่กําหนดไว้ใน 
มคอ. 3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ในข้อ 7 หมวดที่ 3 ยังดําเนินการไม่
ครอบคลุมทุกรายวิชา จึงมอบหมายให้คณาจารย์ในหลักสูตรดําเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาโดยการสอบถามและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่หลักสูตรสร้างขึ้น ทั้งน้ีในการทวนสอบ
ดําเนินการทวนสอบตามจุดดําใน Mapping ที่กําหนดไว้ใน มคอ. 3-4 ในการเขียน
รายงาน มคอ.5 ในข้อ 7 หมวดที่ 3 ในทุกรายวิชา ที่มีการจัดการเรียนากรสอนปี
การศึกษา 2558 
(C)   ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล 
และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 5-2/2558  วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2559  และพิจารณาติดตามผลและ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
6-2/2558  วันที่ 5  กรกฎาคม 2559 ยังคงเขียนแบบเดิม แต่มีบางรายวิชาที่
อาจารย์ได้ดําเนินการปรับปรุงการจัดทํา มคอ.5 และจากผลการทวนสอบการเรียนรู้
ของผู้เรียนพบว่า ผลการเรียนรู้ยังไม่สามารถวัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
           ดําเนินการพิจารณาแบบรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้
ของรายวิชาที่เปิดสอน (TQF 3.6) โดยกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าทีในการ
ทวนสอบด้วย   
(A)  จากการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558  น้ันพบว่า 
กระบวนการในการทวนสอบการเรียนรู้ดําเนินการได้ไม่เป็นรูปธรรม จึงมีมติร่วมกัน
ในการดําเนินการทวนสอบสําหรับปีการศึกษา 2559 โดยการทวนสอบการเรียนรู้
จะแจ้งให้อาจาย์ผู้สอนมีการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนเพ่ือ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งน้ีการดําเนินการทวนสอบการเรียนรู้ควรดําเนินการโดย
คณะกรรมการในรูปแบบของวิทยาลัยเพ่ือให้ผลที่ได้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลการเรียนรู้เป็นรูปธรรม รวมถึงควรมีการทวนสอบ
ตามจุดดําใน Mapping ที่กําหนดไว้ใน มคอ. 3-4 ในการเขียนรายงาน มคอ.5 ใน
ข้อ 7 หมวดที่ 3 ดําเนินการให้ครบทุกรายวิชา   
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          ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี อาจารย์ประจําหลักสูตรมี
การปรับปรุงการจัดทํา มคอ. โดยมีความเช่ือมโยงกัน และปรับวิธีการเขียน มคอ.5 
ในการทวนสอบ  
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการกํากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ         
มคอ.7)  ดังน้ี 
      1) อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5-6) พร้อม
แนบผลการประเมินรายวิชาภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบการรายงานผลของ  
มคอ.5-6 
      3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา   

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 1-
1/2558 วันที่ 8  
กันยายน  2558 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 4-
1/2558 เมื่อวันที่ 3 
มกราคม 2559 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 5-
2/2558  วันที่ 10  
กุมภาพันธ์ 2559 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 5-
1/2558 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2559 

 รายงานประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 7-
2/2558 วันที่ 22 
กรกฎาคม  2559 
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     4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบผลการดําเนินงาน มคอ.7 
  5) หลักสูตรฯ รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะ/มหาวิทยาลัย 
          ในปีการศึกษา  2558 หลกัสูตรฯ ดําเนินการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังน้ี 
(P)   หลักสูตรฯ มีการจัดทําแผนการประชุมเพ่ือติดตามการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยติดตามจาก มคอ. 5 ของภาค
การศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2558  วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 
2559  และการประชุมพิจารณาผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558 ในการ
ประชุมครั้งที่ 4-1/2558 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2559 และประชุมพิจารณาผลการ
เรียนภาคการศึกษาที่ 2/2558 ในการประชุมครั้งที่ 5-1/2558 เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2559 
D)    กรรมการบริหารหลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน ตาม
รายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 โดยจัดช้ีแจงอาจารย์ในที่ประชุมสาขาวิชา ถึง
รายละเอียดและกําหนดการในการจัดส่งหลังสิ้นสุดปีภาคการศึกษาภายใน 30 วัน 
และมีการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 
5 ของภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2558  วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 และการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล และ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
6-2/2558  วันที่ 5 กรกฎาคม 2559  

   สําหรับการจัดทํา มคอ.7 ของปีการศึกษา 2558 หลังจากจัดทํา มคอ. 
5-6 เสร็จสิ้น ได้ดําเนินการประชุมร่วมกันในการจัดทํารายงานผลการบริหาร
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ในการประชุมครั้งที่ 7-2/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม  
2559 
 (C)    ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือติดตามผล 
และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 5 น้ันได้ดําเนินการพิจารณาแบบรายงานผลการทวน
สอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน (TQF 3.6) โดยกรรมการบริหาร
หลักสูตรทําหน้าทีในการทวนสอบด้วย  โดยสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการ
แก้ปัญหาที่อาจารย์ผู้สอนช้ีแจง และรายละเอียดของผลการประเมินผู้เรียน  การ
ตรวจสอบความผิดปกติของการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา และรวบรวมข้อมูล
ในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งปัญหาที่พบคือการออกลางคันของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
และบางรายวิชามีค่าคะแนน F สูง  
 (A)  ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งที่ 1-1/2558 วันที่ 8  
กันยายน  2558  จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาซึ่งนักศึกษาออกกลางคัน และพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษาจํานวนมาก เน่ืองจากการปรับตัวในการเรียนมหาวิทยาลัย 
และการมีความรู้พ้ืนฐานไม่เท่ากันของ ในการดําเนินงานของปีการศึกษา 2558 
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หลักสูตรฯ ได้กําหนดแนวทางในการติดตามการคงอยู่ของนักศึกษาด้วยการติดตาม
นักศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง ทุกระยะ 
          ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี  จํานวนนักศึกษาที่ออก
กลางคัน หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามีจํานวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษาที่ผา่นมา  
 

 
เป้าหมายของปีน้ี  : 3 คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี   : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
      ผลการดาํเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (ตัวบง่ชี้ 5.4) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 

ดัชนบี่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลกัฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน  ติดตาม  และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

 
 

 ปีการศึกษา 2558 อาจารย์
ป ร ะ จํ า หลั ก สู ต ร ป ร ะชุ ม
ร่วมกันท้ังหมด 7 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 28 ก.ย.58 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 18 พ.ย.58 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 13 ต.ค.58 
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 13 ธ.ค.58 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 10 ก.พ.59 
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 5 ก.ค.59 
ครั้ง ท่ี 7 วันท่ี 22 ก .ค .59 
โ ดยการประชุ ม ท้ั ง ค ร้ั ง มี
อาจารย์ประจําหลักสูตรท้ัง 5 
คนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานของ
หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 100 
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ดัชนบี่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลกัฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 
 

 ห ลั ก สู ต ร เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิวเตอร์มีรายละเอียด
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ซ่ึง
ผ่านความเห็นชอบของสภา
มห า วิ ท ย า ลั ย  วั น ท่ี  2 3 
ธั น ว า ค ม  2 5 5 4  แ ล ะ
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรองใน วัน ท่ี   
5 กรกฎาคม 2556 

 

3) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ขอ ง ร า ย วิ ช า  แล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 
 
 

 ปีการศึกษา 2558หลักสูตรมี
รายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ. ประกอบด้วย 7
หมวดครบถ้วน ทุกรายวิชา
ก่อนเปิดภาคเรียนแต่ละภาค
การศึกษา อย่างน้อย 30 วัน
ตามรายละเอียดดังนี้  ภาค
การศึกษา ท่ี  1/2558 มี  
มคอ.3 จํานวน 25 รายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 มี 
มคอ.3 จํานวน 21 รายวิชา 
และมี  มคอ .4  จํ านวน  1 
รายวิชา 

 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

 
 
 
 

 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร
มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาตาม
แบบ  มคอ .5 และ  มคอ .6
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  6 ห ม ว ด 
ครบถ้วนทุกรายวิชาภายใน 
3 0  วั น  หลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค
การศึกษา ตามรายละเอียด
ดั ง นี้  ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่  
1/2558 มี มคอ.5จํานวน 
25 รายวิชา 
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ดัชนบี่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลกัฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 มี 
มคอ.5 จํานวน 21 รายวิชา 
และมี  มคอ .6  จํ านวน  1 
รายวิชา 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 
 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรท้ัง 5 
ท่าน ประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ณ 
สํานักงานหลักสูตรฯ ในวันท่ี 
15  สิ งหาคม  2559 เวลา 
10.00 น . ณ  ห้ อ งประชุ ม
โกสน วิทยาลัยรัตภูมิ และส่ง
ใ ห้ ผู้ อํ า น วยการ รั บทราบ
รับทราบ วันท่ี 22  สิงหาคม 
2559  

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

 
 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้
ดํ า เ นิ น ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสั ม ฤทธิ์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 30 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ล ะ ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า  ภ า ค
การศึกษาที่ 1/2558 มีมติ
ทวนสอบจํานวน 8 วิชาจาก
ท้ังท้ังหมด 25 รายวิชา 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 มี
การมาตรการและมติทวน
สอบจํ า น วน  7  วิ ช า จ าก
ท้ังหมด 22 รายวิชา ผลการ
ดํา เนินการทวนสอบคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
มีมติสรุปว่าท้ัง 15 รายวิชามี
ผลการดําเนินการ สอดคล้อง
กับ มคอ.3 และมคอ.4 
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ดัชนบี่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลกัฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเ มินผลการเรียน รู้  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 
 
 

 จากผลการรายงานผลใน 
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2557 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํ า
หลักสูตร มีมติร่วมกันในการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1.กําหนดแนวทางให้รายวิชา
ปรับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้นักศึกษา 
มี ทั กษะก ร ะบวนก า ร คิ ด 
วิเคราะห์โดยการจัดทํา Mini 
Project ในรายวิชาชีพ 
2. กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ก ล
ยุทย์การสอนรายวิชา เป็น
แบบการบูราณาการวิชาการ 
วิชาชีพ และการนําไปใช้ใน
กิ จ ก ร รม ด้ านกา รบ ริ ก า ร
วิชาการ  หรือการต่อยอด
งานวิจัยหรอืโครงงาน 
3. กําหนดแนวทางในการ
ประเมินผลการเรียนรู้จาก
ชิ้นงาน ผลการปฏิบัติงาน ให้
บูรณาการหลักทฤษฎีและ
กระบวนการคิดชัดเจน และ
กําหนดค่าภาคปฏิบัติให้มีค่า
น้ําหนักคะแนนสูงข้ึน 

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 
 

 ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 8 
หลักสูตรมีอาจารย์ใหม่จํานวน 
1  คน  คือ  อาจาร ย์  ศุภชั ย 
มะเด่ือ ซ่ึงเ ร่ิมปฏิบั ติงานใน
หลักสูตรเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
2559 โดยมีอาจารย์วันประชา  
นวนสร้อย เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง
ให้คําแนะนําในการจัดการเรียน

 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ปีการศึกษา 2558                 -98-

 
 
 

ดัชนบี่งชี้ผลการดําเนนิงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ดําเนินงาน 

หลกัฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

การสอน และร่วมสังเกตการณ์
สอนเป็นคร้ัง และแนะนําเร่ือง
การบริหารหลักสูตร  ให้กับ
อาจารย์ใหม่ 

9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

 
 

 ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2557 
หลักสูตร มีอาจารย์ประจําฯ 
จํานวน 5 ท่าน โดยทุกท่าน
ได้รับการพัฒนาฯ อย่างน้อย 
1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 
ตามรายละเอียดตารางใน
ภาคผนวก 

 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

 
 

 ไม่มีเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุด ท้าย/บัณฑิตใหม่ ท่ี มี ต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 
 

 
 

 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร
ได้ทําการสํารวจความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตร
จากนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย 3.86 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
ไม่ครบรอบการดําเนินการ 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 10  
จํานวนตัวบ่งชี้ท่ีดําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-5 5  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-5 100  
จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 10  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100  
 
เป้าหมายของปีน้ี   : ร้อยละ 100 
ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี   : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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การวเิคราะห์รายวชิาทีม่ีผลการเรียนไม่ปกติ (นาํมาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
  

รหสั  
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผดิปกต ิ การตรวจสอบ 
เหตทุีท่าํให้
ผดิปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

01-040-005 เอเชีย
อาคเนย์ศึกษา 
 

1/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

เนื้อหาบางบทเรียน
เ ข้ า ใ จ ย า ก  บ า ง
บทเรียนมีเพียงการ
อธิบายอย่างเดียวทํา
ให้มองไม่เห็นภาพ 

ให้นักศึกษา
ทําการค้นคว้าเพิ่มเติม 
มีการนําอุปกณ์แผนที่
ของเอเซียเข้ามาใช้ใน
บทเรียนเพื่อให้
มองเห็นภาพที่ชัดเจน
มากข้ึน จะได้
สอดคล้องกับ
การศึกษายุคศตวรรษ
ที่ 21 

01-022-001 วั ฒน
วิถีแห่งการดํารงชีวิต 
 

1/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

เนื้อหาบางบทเรียน
เ ข้ า ใ จ ย า ก  บ า ง
บทเรียนมีเพียงการ
อธิบายอย่างเดียวทํา
ให้มองไม่เห็นภาพ 

ให้นักศึกษา
ทําการค้นคว้าเพิ่มเติม 
และให้นักศึกษาเลือก
ศึกษารายกรณีจาก
สภาพ 

01-021-001 
จ ริ ย ธ ร ร ม สํ า ห รั บ
มนุษย์ 
 

1/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

เนื้อหาบางบทเรียน
เ ข้ า ใ จ ย า ก  บ า ง
บทเรียนมีเพียงการ
อธิบายอย่างเดียวทํา
ให้มองไม่เห็นภาพ 

ให้นักศึกษา
ทําการค้นคว้าเพิ่มเติม 
มีการ วิเคราะห์หื
คุณธรรมจริยธรรมจาก
ข่าวหรือบทความ และ
นําแสนอในชั้นเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

01-011-001 
ภาษา ไทย เพื่ อ ก า ร
สื่อสาร 
 

1/2558 ไม่นักศึกษาที่สอบได้
ระดับผลการเรียนเป็น 
A 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

นักศึกษาไม่มีพื้นฐาน
หลักภาษาไทย  เพื่อ
เอามาปรับใช้ในการ
เรียน 

สรุปทบทวนก่อนเรียน
เกี่ยวกับหลัก
ภาษาไทย 

01-002-005 
จิตวิทยาทั่วไป 

1/2558 ไม่นักศึกษาที่สอบได้
ระดับผลการเรียนเป็น 
A 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 
 
 
 
 
 

นั ก ศึ กษ า มีพื้ น ฐ า น
วิทยาศาสตร์น้อย 

ใช้กิจกรรมเพิ่มทักษะ
การค้นคว้าและทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
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รหสั  
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผดิปกต ิ การตรวจสอบ 
เหตทุีท่าํให้
ผดิปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

13221103 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 

1/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา ไม่นักศึกษาที่สอบ
ได้ระดับผลการเรียน
เป็น A 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและ
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการวิเคราะห์
สาเหตุและจัดทํา
มาตรการแก้ไข 

นักศึกษาไม่เข้าใจถึง
เนื้อหา  

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้
นักศึกษาทําเพิ่มเติม  

13-223-203 การ
จัดการระบบ
ฐานข้อมูล 
 

1/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและ
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการวิเคราะห์
สาเหตุและจัดทํา
มาตรการแก้ไข 

นักศึกษาไม่เข้าใจถึง
เนื้อหา  

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้
นักศึกษาทําเพิ่มเติม  

13-223-204 การ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 

1/2558 นักศึกษามีผลการเรียน คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและ
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการวิเคราะห์
สาเหตุและจัดทํา
มาตรการแก้ไข 

นักศึกษาไม่เข้าใจถึง
เนื้อหา  

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้
นักศึกษาทําเพิ่มเติม 
ให้นักศึกษามีโปรเจค
ย่อยในรายวิชา เพื่อ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติ
ด้านโปรแกรมมิ่ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 

13-224-201 การ
สื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

1/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและ
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการวิเคราะห์
สาเหตุและจัดทํา
มาตรการแก้ไข 

นักศึกษาไม่เข้าใจถึง
เนื้อหา  

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้
นักศึกษาทําเพิ่มเติม 
ให้นักศึกษามีโปรเจค
ย่อยในรายวิชา เพื่อ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติ
ด้านโปรแกรมมิ่ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

13-223-304 
การประมวลผล
สัญญาณภาพ 

1/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและ
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการวิเคราะห์
สาเหตุและจัดทํา
มาตรการแก้ไข 

นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
ห ลั ก ก า ร แ ป ล ง
สัญญาณ 

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้
นักศึกษาทําเพิ่มเติม 
ให้นักศึกษามีโปรเจค
ย่อยในรายวิชา เพื่อ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติ
ด้านโปรแกรมมิ่ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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รหสั  
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผดิปกต ิ การตรวจสอบ 
เหตทุีท่าํให้
ผดิปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

01-021-008 อารย
ธรรมไทยในบริบท
โลกาภิวัตน์ 
 

2/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

เนื้อหาบางบทเรียน
เ ข้ า ใ จ ย า ก  บ า ง
บทเรียนมีเพียงการ
อธิบายอย่างเดียวทํา
ให้มองไม่เห็นภาพ 

ให้นักศึกษา
ทําการค้นคว้าเพิ่มเติม 
และให้นักศึกษาเลือก
ศึกษารายกรณีจาก
สภาพ 

13-232-202 
ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

2/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและ
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการวิเคราะห์
สาเหตุและจัดทํา
มาตรการแก้ไข 

นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามที่มอบหมายและ
ขาดเรียนบ่อย และไม่
มีพื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น 

ปรับวิธีการสอน เพิ่ม
ตัวอย่างมากข้ึน 
กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน 

01-312-006 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทํางาน 
(English for work) 

2/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามที่มอบหมายและ
ขาดเรียนบ่อย  

ปรับวิธีการสอน เพิ่ม
ตัวอย่างมากข้ึน 
กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน 

01-312-002 
ภาษาอังกฤษ 2 
 

2/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามที่มอบหมายและ
ขาดเรียนบ่อย 
 

ปรับวิธีการสอน เพิ่ม
ตัวอย่างมากข้ึน 
กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน 

02-231-101 ฟิสิกส์
พื้นฐาน 
 

2/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามที่มอบหมาย 

กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน และมีความ
รับผิดชอบ 

13-221-104 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

2/2558 ไม่มีนักศึกษาได้ระดับ
ผลการเรียน A  

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและ
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการวิเคราะห์
สาเหตุและจัดทํา
มาตรการแก้ไข 

นักศึกษาไม่เข้าใจ
หลักการทํางานของ
โปรแกรม  
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้
นักศึกษาทําเพิ่มเติม 
ให้นักศึกษามีโปรเจค
ย่อยในรายวิชา เพื่อ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติ
ด้านโปรแกรมมิ่ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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รหสั  
ชื่อวิชา 

ภาคการศึกษา ความผดิปกต ิ การตรวจสอบ 
เหตทุีท่าํให้
ผดิปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

01-021-008 อารย
ธรรมไทยในบริบท
โลกาภิวัตน์ 
 

2/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

เนื้อหาบางบทเรียน
เ ข้ า ใ จ ย า ก  บ า ง
บทเรียนมีเพียงการ
อธิบายอย่างเดียวทํา
ให้มองไม่เห็นภาพ 

ให้นักศึกษา
ทําการค้นคว้าเพิ่มเติม 
และให้นักศึกษาเลือก
ศึกษารายกรณีจาก
สภาพ 

13-232-202 
ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) 

2/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและ
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการวิเคราะห์
สาเหตุและจัดทํา
มาตรการแก้ไข 

นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามที่มอบหมายและ
ขาดเรียนบ่อย และไม่
มีพื้นฐานเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์
เบ้ืองต้น 

ปรับวิธีการสอน เพิ่ม
ตัวอย่างมากข้ึน 
กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน 

01-312-006 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทํางาน 
(English for work) 

2/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามที่มอบหมายและ
ขาดเรียนบ่อย  

ปรับวิธีการสอน เพิ่ม
ตัวอย่างมากข้ึน 
กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน 

01-312-002 
ภาษาอังกฤษ 2 
 

2/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามที่มอบหมายและ
ขาดเรียนบ่อย 
 

ปรับวิธีการสอน เพิ่ม
ตัวอย่างมากข้ึน 
กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน 

02-231-101 ฟิสิกส์
พื้นฐาน 
 

2/2558 นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ํา 

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาดําเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุและ
จัดทํามาตรการแก้ไข 

นักศึกษาส่งงานไม่ครบ
ตามที่มอบหมาย 

กระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน และมีความ
รับผิดชอบ 

13-221-104 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

2/2558 ไม่มีนักศึกษาได้ระดับ
ผลการเรียน A  

คณะกรรมการประจํา
หลักสูตรทวนสอบผล
การเรียนและ
มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการวิเคราะห์
สาเหตุและจัดทํา
มาตรการแก้ไข 

นักศึกษาไม่เข้าใจ
หลักการทํางานของ
โปรแกรม  
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มตัวอย่างโจทย์ ให้
นักศึกษาทําเพิ่มเติม 
ให้นักศึกษามีโปรเจค
ย่อยในรายวิชา เพื่อ
เพิ่มทักษะการปฏิบัติ
ด้านโปรแกรมมิ่ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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รายวิชาที่ไม่ไดเ้ปดิสอนในปกีารศกึษา  
รหสั ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการทีด่าํเนนิการ หลกัฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ไม่มี 
 

รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปกีารศกึษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหสั ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อทีข่าด สาเหตทุี่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลกัฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ไม่ม ี

 
คณุภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาทีเ่ปดิสอนในปทีีร่ายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน 
(นํามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 
 

 
รหัส ชื่อวิชา 

 
ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 
01-011-001  
 

ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

1/2558 4.85 - - ปรับเวลาการสอนบางหน่วย
เรียน เพ่ิมข้ึนเพ่ือปูพ้ืนฐาน
ให้กับผู้เรียน 
- ปรับลดเวลาเนื้อหาบาง
หน่วยเรียนให้ลดลงเพื่อให้การ
จัดกิจกรรมการเรียน
เหมาะสม 
- เพ่ิมเวลาให้นักศึกษาได้ใช้
การเก็บเกี่ยวประสบการณ์
จริงโดยตรง  
- ปรับสัดส่วนและวิธีการวัด
และการประเมินผลให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองโดยเพ่ิมร้อย
ละการทดสอบย่อย และเพ่ิม
คะแนนผลงานการศึกษา
ค้นคว้า 
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รหัส ชื่อวิชา 

 
ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
01-021-001 จริยธรรมสําหรับ

มนุษย์ 
1/2558 4.90 - -ปรับกิจกรรมการเรียนสอน

โดยให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรม
กับชุมชน 

01-021-005  จิตวิทยาท่ัวไป 1/2558 4.90 - - ปรับเวลาการสอนบางหน่วย
เรียน เพ่ิมข้ึนเพ่ือปูพ้ืนฐาน
ให้กับผู้เรียน 
- ปรับลดเวลาเนื้อหาบาง
หน่วยเรียนให้ลดลงเพื่อให้การ
จัดกิจกรรมการเรียน
เหมาะสม 
- เพ่ิมเวลาให้นักศึกษาได้ใช้
การเก็บเกี่ยวประสบการณ์
จริงโดยตรง  
- ปรับสัดส่วนและวิธีการวัด
และการประเมินผลให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองโดยเพ่ิมร้อย
ละการทดสอบย่อย และเพ่ิม
คะแนนผลงานการศึกษา
ค้นคว้า 

01-022-001 วัฒนวิถีแห่งการ
ดํารงชีวิต 

1/2558 4.98  -ปรับกิจกรรมการเรียนสอน
โดยให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรม
กับชุมชน 

01-023-001    พลศึกษา 1/2558 4.88 - - ออกแบบการเรียนการสอน
ให้น่าสนใจมากกว่าเดิม 
- ติดตามผลการฝึกนอกเวลา
เรียนมาก 

 01-040-005    เอเชียอาคเนย์ศึกษา 1/2558 4.87 - - การศึกษานอกสถานที่กับ
กลุ่มชุมชนต่างๆ  แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ เป็นการสร้างความ
เข้าใจแก่ผู้เรียนมากย่ิงข้ึน 
- เชิญวิทยากรพิเศษมาให้
ความรู้ในทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสันติภาพที่จะ
ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสขุ 
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รหัส ชื่อวิชา 

 
ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
01-312-001  ภาษาอังกฤษ 1 1/2558 4.87 - -ปรับกระบวนการวัดผลโดย

เน้นส่วนของการปฏิบัติมาก
ข้ึน 

01-312-003  สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

1/2558 4.72  -ปรับกระบวนการวัดผลโดย
เน้นส่วนของการปฏิบัติมาก
ข้ึน 

02-032-008 แหล่งพลังงาน
ทางเลือก 

1/2558 4.97  - ปรับกระบวนการสอนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง
ธรรมชาติ 

01-021-001 จริยธรรมสําหรับ
มนุษย์ 

2/2558 4.99 - -ปรับกิจกรรมการเรียนสอน
โดยให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรม
กับชุมชน 

01-021-008  
 

อารยธรรมไทยใน
บริบทโลกาภิวัตน์ 

2/2558 4.94 - - เชิญวิทยากรพิเศษมาให้
ความรู้ในทฤษฎีต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับสันติภาพที่จะ
ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสขุ 

01-312-002  
 

ภาษาอังกฤษ 2 2/2558 4.96 - - เพ่ิมสื่อการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

01-312-006  
 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การทํางาน 

2/2558 4.83 - - เพ่ิมทักษะการสื่อสารจาก
สถานการณ์จริง 

02-031-002  
 

สถิติใน
ชีวิตประจําวัน 

2/2558 4.95 - - ปรับวิธีการสอนและการ
วัดผลประเมินผล 

02-031-101  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2/2558 5.00 - - การใช้สื่อทางด้าน VDO  
มากข้ึน 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
13-221-102 วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐาน 1/2558 4.83 - -เพ่ิมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง

ให้มากข้ึน 
13-221-103 
  

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

1/2558 4.95 - -ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย
มากข้ึน เพ่ิมเนื้อหาส่วนการ
ทํารายงานและการสื่อค้นใน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

13-221-104  
 

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

1/2558 4.89 - -ลดเนื้อหาให้น้อยลงแต่เน้น
ให้มีการฝึกทักษะการเขียน
โปรแกรมให้มากข้ึน 
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รหัส ชื่อวิชา 

 
ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
13-221-201  ดิจิทัลและการ

ออกแบบวงจรลอจิก 
1/2558 4.77 - -เน้นตัวอย่างโจทย์เรื่องการลด

รูปโดยใช้แผนผังคาร์โนมากข้ึน 
13-222-201 ไมโครคอลโทรล

เลอร์ 
1/2558 4.86 - -เพ่ิมชั่วโมงการปฏิบัติให้มาก

ข้ึน 
13-223-201  โครงสร้างข้อมูล 1/2558 4.74 - - เพ่ิมตัวอย่าง และเน้น

แบบฝึกหัดมากข้ึน 
13-223-203  
 

การจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

1/2558 4.79 - -เพ่ิมกรณีศึกษาให้นักศึกษา
ฝึกฝนเพ่ิมเติม 

13-223-204  
 

การเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ 

1/2558 4.77 - -เน้นการทําโครงงานย่อยใน
รายวิชาเพื่อให้เกิดความ
ชํานาญ 

13-223-301  
 

ระบบปฏิบัติการแม่
ข่าย 

1/2558 4.95 - -เพ่ิมการฝึกปฏิบัติในแต่ละ
บท เ รี ยน เ พ่ิ ม เ ติ ม  เ พ่ื อ ใ ห้
นักศึกษาได้ปฏิบัติเป็น และ
สอดคล้องกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

13-224-303  ความปลอดภัยใน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1/2558 5.00 - -เพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีทันสมัย เช่น
บทเรียนเรื่อง การโจมตี การ
โจมตีรูปแบบใหม่ๆ รวมถึง
การป้องกันการโจมตี เป็นต้น
เพ่ือให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีท่ี
ล้ํ าส มัยในปัจจุบัน  รอง รับ
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

13-223-304  
 

การประมวลผล
สัญญาณภาพ 

1/2558 4.93 - -เพ่ิมการประยุกต์ให้เกิดการ
ใช้งานได้จริง 

13-224-201  การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1/2558 4.82 - -ปรับเนื้อหาให้เข้ากับ cisco 
networking academy 

13-224-301  การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1/2558 4.96 - -ปรับเนื้อหาให้เข้ากับ cisco 
networking academy  

13-224-303 การประมวลผลบน
อุปกรณ์พกพาและ

1/2558 5.00 - - เพ่ิมคาบปฏิบัติและ
การศึกษานอกชั่วโมงเรียน 
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รหัส ชื่อวิชา 

 
ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
การสื่อสารไร้สาย
เบื้องต้น 

13-225-302 การเตรียมความ
พร้อมสหกิจศึกษา
ทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

1/2558 5.00 - - เน้นการให้เทคนิคการ
นําเสนองานให้มากขึ้น 

13-225-401 โครงงานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

1/2558 5.00 - - ปรับกระบวนการสอนให้
สถานประกอบการมีส่วนร่วม
มากข้ึน 

13-221-101  ประเด็นทาง
จริยธรรม กฎหมาย 
และสังคมของ
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

2/2558 4.95 - -ผู้สอนควรมีการทดสอบความ
เข้าใจพ้ืนฐานทางการเรียน
ให้กับนักศึกษาเพ่ืออธิบาย
และบรรยายเนื้อหาให้
เหมาะสมกับระยะเวลาท่ีใช้
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ควรเพ่ิมการอบรมหรือ
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนมากข้ึน รวมทั้งเพ่ิมงาน
และกิจกรรมในการให้
นักศึกษาใช้ทักษะทางปัญญา
ในการวิเคราะห์เนื้อหา
กรณีศึกษามากข้ึน 

 
13-221-104 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
2/2558 5.00 - - ลดเนื้อหาท่ีไม่อยู่ใน

คําอธิบายรายวิชา และเพ่ิม
การเรียนการสอนคาบปฏิบัติ 

13-221-105  
 

เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ 

2/2558 5.00 - -เพ่ิมเนื้อหา และโจทย์ ในเรื่อง
การวิเคราะห์สัญญาณขนาด
เ ล็ ก ขอ งท ร านซิ ส เ ต อ ร์
สนามไฟฟ้า 

13-222-201  ไมโครคอน 
โทรลเลอร์ 

2/2558 4.82 - - เ พ่ิ ม เนื้ อหาการ เชื่ อม ต่ อ
ระหว่างโปรแกรมควบคุมกับ 
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และการ
ประยุกต์ใช้งานให้มากข้ึน 
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รหัส ชื่อวิชา 

 
ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
13-222-302  
 

การติดต้ังและ
บํารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 

2/2558 4.99 - -ขอวัสดุในการเรียนการสอน 
ใ น ก า ร ซ่ อ ม บํ า รุ ง เ พ่ิ ม 
เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ไม่ล้ํา
ส มั ย  และ ไ ม่ เ พี ย งพอ ต่ อ
นักศึกษา 

13-222-303  
 

หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม 

2/2558 4.96 - -เพ่ิมการฝึกทักษะการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้
มากข้ึน 

13-223-202  
 

ระบบปฏิบัติการ 2/2558 4.75 - -ปรับปรุ ง เนื้ อหา ในแ ต่ละ
บทเรียนให้มีเนื้อหาท่ีเข้าใจ
ง่ า ย ข้ึ น  แ ล ะ  เ พ่ิ ม โ จ ท ย์
ตั ว อ ย่ า ง  ใ ห้ นั ก ศึ กษ าฝึ ก
ปฏิบัติมากข้ึน นอกจากนี้เพ่ิม
เวลาให้นักศึกษาได้เข้าพบปะ
อาจารย์ผู้สอนเ พ่ือปรึกษา
เกี่ยวกับบทเรียนและการบ้าน
ท่ีไม่เข้าใจ เ พ่ือให้สามารถ
ทํางานตามที่สั่งได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน มีงานส่งครบทุกชิ้น 

13-223-205  
 

หลักการโปรแกรม
เว็บ 

2/2558 4.98 - -เน้นการทําโครงงานย่อยใน
รายวิชา 

13-223-207  
 

วิศวกรรมซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ 

2/2558 4.62 - -ปรับเปลี่ยนแผนการสอนให้
ทันสมัยเพ่ือรองรับทักษะแห่ง
อนาคตใหม่  การเรียน รู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

13-223-302  
 

การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

2/2558 4.99 - -ให้นักศึกได้ทํากรณีศึกษาให้
มากข้ึน 

13-224-202  
 

ระบบเครือข่ายทีซี
พีไอพี 

2/2558 4.91 - - ให้ได้ทําการทดลองปฏิบัติ
กับอุปกรณ์จริง 

13-224-302  
 

การเขียนโปรแกรม
เครือข่าย 

2/2558 4.98 - -เน้นการฝึกปฏิบั ติ เ พ่ิมเติม
นอกห้องเรียนและส่งเสริมให้
นั ก ศึ ก ษ า นํ า ค ว า ม รู ป ม า
ประยุกต์สร้างโปรแกรมให้
มากข้ึนเช่น โครงงานย่อย 
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รหัส ชื่อวิชา 

 
ภาคการศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
13-225-301  
 

การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

2/2558 4.96 - -ให้นักศึกษาได้ออกไปดูงาน 
ห รื อ  ก า ร แ ข่ ง ขั น ทั ก ษ ะ
เ กี่ ย ว กั บ โ ป ร เ จ ค ด้ า น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น
ง านแ ข่ ง ขัน ทักษะ  NSC ท่ี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมแนวเทคนิค
ในการทําโปรเจคแค่นักศึกษา 
และมองเห็นแนวโน้มในการ
พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี ด้ า น
คอมพิวเตอร์มากข้ึน 

13-225-303  
 

การเตรียมความ
พร้อมฝึกงานทาง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

2/2558 4.98 - -มีการทดสอบสมรรถนะก่อน
ไปฝึกงาน 

13-225-402 สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

2/2558 5.00 - - ปรับกระบวนการสอนให้
สถานประกอบการมีส่วนร่วม
มากข้ึน 

 
ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

 มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ โดย
นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นได้ ดังน้ี 

1) แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา Srivijaya 
QA  ที่ http://regis.rmutsv.ac.th/ 

2) ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดใน LMS ประจํารายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทําเป็นช่องการสื่อสารกับ
นักศึกษา ที่ http://lms.rmutsv.ac.th/   
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ประสทิธผิลของกลยทุธก์ารสอน  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรปุข้อคดิเหน็ของผู้สอน 
และข้อมูลปอ้นกลบัจาก

แหลง่ต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรบัปรุง หลกัฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษายังขาดคุณธรรมและ
จ ริ ย ธ ร รม ในก า ร เ รี ย น  โ ด ย
ประเด็นสําคัญคือการแต่งกาย 
ความรับผิดชอบ และการตรงต่อ
เวลา 

จัดกิจกรรมท่ีเน้นจริยธรรมใน
การดํารงชีวิตท่ีนํามาใช้ในการ
เ รี ย น  ม อ บ ห ม า ย ง า น ที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เช่น โครงการดําเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ
นั ก ศึ ก ษ า ต า ม น โ ย บ า ย
มหาวิทยาลัย 3 ดี 
 

เล่มสรุป
โครงการ 

ความรู้ นักศึกษาทีความรู้ทางวิชาการ
แตกต่างกันในกลุ่มนักศึกษาท่ีมี
พ้ืนฐานทางสายอาชีพ (ปวช . ) 
และสายสามัญแต่ละสาย (มัธยม
ศึกษษตอนปลาย) 

จั ด กิ จ ก ร รมก า ร เ รี ย น ใ ห้
นักศึกษาท้ัง 2 กลุ่มศึกษา
ค้นคว้าด้วยกันในลักษระการ
ช่วยเหลือพ่ึงพา 

 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษายังขาดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และการบูรณาการ
ความรู้เพ่ือสร้างทักษะทางปัญญา 

มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วย
ก า รคิ ด  วิ เ ค ร า ห์ปั ย จั ย ท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อสรุปองค์ความรู้
ใหม่ท่ีได้จากกระบวนการคิด 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ
คลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษายังขากความรับผิดชอบ
กับกิจกรรมการเรียน และการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 

ใช้ลักษณะการมอบหมายงาน
หรื อการ ทํ า ง านกลุ่ ม เ พ่ื อ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาไม่มีความสามารถในการ
คํานวณ และไม่มีความสามารถใน
การดัดแปลงทักษะการคิดให้
สามารถนํามาใช้ในวิชีพได้อย่าง
ชัดเจน 

ใช้วิธีการสัมมนากลุ่มย่อย 
เพ่ือการใช้ทักษะการคิดและ
การสื่อสารให้สอดคล้องกัน 

 

 
 
 
 
 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ปีการศึกษา 2558                 -

111-  
 
 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จํานวนอาจารย์ใหม ่…1…. จาํนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …1… 

กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมที่จัด 
หรือเขา้ร่วม 

จํานวน สรปุข้อคดิเหน็ และประโยชนท์ี่
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รบั 

หลกัฐาน/
ตารางอ้างอิง อาจารย์ บคุลากร

สาย
สนบัสนุน 

เข้าร่วมโครงการอบรม
บุคลากรใหม่                  
(สายวิชาการ) 

 
1 

 
- 

ได้รับแนวทางการปฏิบัติตนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 

เข้ารับการปฐมนิเทศ
แนะนําข้อปฏิบัติจาก
คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร 

 
1 

 
- 

ได้รับแนวทางและตัวอย่างเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ระบบการจัด
กิจกรรม  การวัดและประเมินผล  การ
จัดทํา มคอ. 2, 3, 4, 5, 6 และ7 ท่ี
ถูกต้องตามรูปแบบและระยะเวลา 

 

สรปุผลการประเมินตนเอง องคป์ระกอบที ่5 : หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ

5.1 3 3   
5.2 3 3   
5.3 3 4   
5.4 3 5   
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หมวดที่ 5   
การบรหิารหลกัสตูร 

 
การบรหิารหลกัสตูร 

         ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร กําหนดให้มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 
หัวหน้าสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจําหลักสูตรอีก  4 
คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดน้ีทําหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้กํากับและให้คําแนะนํา  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน กําหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม 
รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น มาเป็นข้อมูลในการ
ปรบัปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาคการศึกษา และมีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุกๆ ปี 

 
ปญัหาในการบริหาร

หลกัสตูร 
ผลกระทบของปญัหาต่อ

สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค ์
ของหลกัสตูร 

แนวทางการปอ้งกันและ 
แก้ไขปญัหาในอนาคต 

หลกัฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

นักศึกษาชั้นปี ท่ี  1 และ
นักศึกษาเทียบโอนชั้นปีท่ี 
1  มี ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น
แตก ต่ า ง กั น ทํ า ใ ห้ ก า ร
พัฒนาศักยภาพของการ
เรียนรู้ได้ไม่เต็มท่ี  
 

การเรียนร่วมกันของนักศึกษาท่ีมีพ้ืน
ฐานความรู้ต่างกันทําให้กระบวนการ
จั ดการ เ รี ยนรู้  และการ วัดผลไ ม่
ส า ม า ร ถ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในรายวิชาได้ 

ปรับ เปลี่ ยนการบริหารจั ดการ
หลักสูตรเทียบโอน เป็นหลักสูตร
ต่อเนื่องเพื่อจัดการเรียนการสอนให้
เป็นแผนการเรียน และสามารถจบ
ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

 

นั ก ศึ ก ษ า ไ ม่ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้าและการ
เปลี่ ย นแปลงทา ง ด้ าน
ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ และและ
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ 
 

ผลกระทบต่อการทําโครงงานของ
นั ก ศึ กษ า ท่ี ต้ อ ง มี ค ว าม รู้ เ ท่ า ทั น
วิทยาการต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพซ่ึง
ส่งผลให้การอนุ มั ติ หัวข้อและการ
ดําเนินการทําโครงงานล่าช้า หรือไม่
ตอบสนองหลักสูตร 
 
 
 
 

เพ่ิมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มากข้ึน โดยใช้วิทยาการทางด้าน
ค อ มพิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศใหม่ ๆ  
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ปญัหาในการบริหาร
หลกัสตูร 

ผลกระทบของปญัหาต่อ
สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค ์

ของหลกัสตูร 

แนวทางการปอ้งกันและ 
แก้ไขปญัหาในอนาคต 

หลกัฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ใน
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 เ ค รื อ ข่ า ย
สํ า ห รั บ ก า ร ฝึ ก ปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร 
การปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการ
สร้างและควบคุมหุ่นยนต์ 
รวมท้ังการเตรียมสร้าง
ผล ง านนวั ตก ร รมจาก
วิชาชีพมีไม่เพียงพอกับ
การแบ่งกลุ่มนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติ 

ทาให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีและฝึก
ป ฏิ บั ติ ใ น ชั้ น เ รี ย น ไ ด้ ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถพัฒนา
ศักยภาพวิชาชีพได้เต็มความสามารถ 

ควรมีอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติได้เต็ม
ตามศักยภาพ 

 

 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          ความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
 1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ 
 2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
*  สิ่งเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาจากการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  โดยมี
ขอบเขต ดังนี้ 
 

 



 
วิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์    ปีการศึกษา 2558                 -

114-  
 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมรีะบบและกลไกการ
ดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังน้ี 
 

 
1. จัดทําแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ กําหนด
เป้าหมายสิ่งฯตามเกณฑ์มาตรฐานหรือตามจุดเน้น กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (สํารวจ 
ดําเนินงาน ประเมินผล)  
2.  สํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย 1. อาจารย์ประจําหลักสูตร
ดําเนินการสํารวจสภาพปัจจุบันของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอความต้องการที่

จัดทําแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

จัดทําข้อเสนองบประมาณ/สิ่งสนับสนุน 

ดําเนินการจัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

พิจารณาผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
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สอดคล้องฯ 2. นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินสิ่งฯในปีการศึกษาก่อนหน้ามา
พิจารณา 
3. รวบรวมและพิจาณาสรุปความต้องการ โดยนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์ข้อมูลว่า
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่และสรุปความ
ต้องการ  
4. จัดทําข้อเสนองบประมาณหรือสิ่ งสนับสนุน โดยหลักสูตรจัดทําข้อเสนอ
งบประมาณหรือจัดทําโครงการเสนอต่อคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
สนับสนุน 
5. ดําเนินการจัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามงบประมาณหรือทรัพยากรที่ได้รับ  
6. ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้อาจารย์และนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
     ในปี 2558 หลักสูตรได้ดําเนินการตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังน้ี 
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

       ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังน้ี 
(P)  หลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการสํารวจสภาพปัจจุบัน
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอความต้องการท่ีสอดคล้องฯกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และนําเสนอสาขาเพ่ือขอรายการงบครุภัณฑ์ ตามรายการ 

 1) แผนการจัดหาครุภัณฑ์เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 2) แผนการจัดหาครุภัณฑ์เงินรายได้ของคณะฯ 
 3) แผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุเพ่ือการศึกษา (วัสดุฝึก)ประจําปี 

(D) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรัตภูมิ เก่ียวกับรายการครุภัณฑ์เพ่ือ
การจัดการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2559 กําหนดให้หลักสูตรเสนอขอรายการ
ครุภัณฑ์ที่จําเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผลการปะชุมมีมิติให้รายการครุภัณฑ์
ที่จําเป็นแก่หลักสูตร ซึ่ ง วิทยาลัยได้นํามติเสนอขอรายการครุภัณฑ์ต่อไปยัง
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรรายการครุภัณฑ์เพ่ือใช้เป็นปัจจัยสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ของหลักสูตรในช่วงปีการศึกษา 2558 จําแนกตามหมวดดังต่อไปน้ี 
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      1) รายการครุภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1 
รายการ คือ ชุดฝึกปฏิบัติงานช่างพ้ืนฐาน 
     2) รายการครุภัณฑ์ตามงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จํานวน 3 รายการ ได้แก่ 
            2.1) ชุดฝึกอุปกรณ์พกพาและการสื่อสารไร้สาย 
            2.2) ชุดฝึกเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
            2.3) เครื่องกัด 3 มิติ 
       3) รายการสนับสนุนเงินเพ่ือการดําเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกของหลักสูตรเป็นเงิน
จํานวน 130,000 บาท 
ซึ่งรายการครุภัณฑ์และวัสดุที่ได้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง และสามารถใช้ฝึกการเรียนรู้จากวัสดุ
ตัวจริงที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
(C)  หลักสูตรฯร่วมดําเนินการประเมินประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของสํานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนที่ http://advisor.rmutsv. ac.th/mainInstructor.php  
 

 

(A)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ จาก
รายงานระบบการประเมิน  เพ่ือการพัฒนา 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี  หลักสูตรมีรายการครุภัณฑ์
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมมากข้ึน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
หลักสูตรที่ต้องการเน้นด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีด้านเครือข่ายด้านคอมพิวเตอร์
ได้ครุภัณฑ์ คือ ชุดฝึกอุปกรณ์พกพาและการสื่อสารไร้สาย  และชุดฝึกเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 
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 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน  
การสอน 

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดหาจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
(P) ในปีการศึกษา 2558 กองนโยบายและแผนมีการจัดสรร งปม.แผ่นดินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านวิทยาลัยให้กับสาขาต่างๆ โดยคณะมีการจัดสรรให้กับ
สาขาต่างๆ ตามเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และเอกสารจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเงินได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 
2559)  
(D)  หลักสูตรฯ ดําเนินการจัดซื้อ โดยแบ่งเป็นการจัดซื้อตามไตรมาส ต่างๆ จํานวน 4 
ไตรมาส  คามกําหนดการของวิทยาลัยฯ ในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 
   หลักสูตรได้มีความพร้อมทางกายภาพ เช่น 

    ห้อง 10306 ห้องปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ 
         ห้อง 10305  ห้องสําหรับการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์/เตรียมโครงงาน 
         ห้อง 10301  ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 
         ห้อง 10302 ห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ 
 มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น หอสมุด ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารเพ่ือการสืบค้น ทุกพ้ืนที่ของหลักสูตรมีระบบ
อินเตอร์เน็ทเพ่ือการสืบค้น (wifi) 
 หลักสูตรมีการจัดพ้ืนที่ สําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา เช่น ห้องกิจกรรมของ

นักศึกษา เป็นต้น 
      หลักสูตรมีการจัดพ้ืนที่ สาหรับให้บริการนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เช่น  จุดพักผ่อน บริการน้าด่ืม มีระบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ คือ ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย 
  (C)  หลักสูตรฯ ตรวจสอบความเพียงพอต่อการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆ ใน
พิจารณากําหนดการใช้ห้องตามตารางการใช้ห้อง ซึ่งมีความเพียงพอต่อการจัด
การศึกษา และการพิจารณาจากข้อเสนอแนะใน มคอ. 5 ของทุกรายวิชา  
   (A) วิทยาลยัรัตภูมิได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารฝึกฝีมือพ้ืนฐาน ซึ่งมี
เครื่องมือพ้ืนฐานสําหรับหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางด้านไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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ระบบกลไกและผลการดําเนนิงาน หลกัฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

            ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ได้ครุภัณฑ์ฝึกฝีมือพ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ ที่มีความทันสมัยอย่างเพียงพอ โดยจัดต้ังในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกต่อกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  ดังน้ี 
  (P) วางแผนกําหนดให้กระบวนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยให้อาจารย์และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่าน
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง สํ า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เ บี ย น ที่   
http://advisor.rmutsv. ac.th/mainInstructor.php โดยคณาจารย์ประเมินก่อน
การกรอกเกรด และนักศึกษาประเมินก่อนการดูผลเกรดในแต่ละภาคการการศึกษา 
  (D)  อาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรดําเนินการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านระบบสารสนเทศของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ http://advisor.rmutsv. ac.th/mainInstructor. php. ตามเง่ือนไขการประเมิน 
ทั้งน้ีจากการสอบถามเบ้ืองต้นพบว่าคณาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรดําเนินการ
ประเมินความพึงพอใจครบถ้วนทุกคน  คิดเป็น ร้อยละ 100 
  (C)  การประเมินผ่านระบบสารสนเทศของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนใน
ส่วนที่คณาจารย์ของของหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก แต่มีประเด็นที่
อาจารย์ต้องการให้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม คือ ได้แก่ คือ วัสดุ อุปกรณ์บางห้องเรียน
บรรยายที่ยังไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอน และกรณี
ม่านบังแสงที่ไม่เพียงพอทําให้อุปกรณ์และสื่อที่มีอยู่ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 (A) หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการผลักดันเกี่ยวกับการปรับความพร้อมของห้องเรียน
บรรยายเพ่ือให้มีสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย แลติดต้ังผ้าม่านเพ่ือการใช้สื่ออย่างเกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพเต็มที่  
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรปูธรรม ดังน้ี วิทยาลัยมีห้องเรียนบรรยายที่
ติดต้ังสื่อมัลติมีเดียพร้อมใช้งานเพ่ิมมากขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 

เป้าหมายของปีน้ี  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี   : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน หมายเหต ุ
6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 3.00  

เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  
 

หมวดที่ 6 
ข้อคดิเหน็ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัคณุภาพหลักสตูรจากผูป้ระเมิน 

 
ข้อคดิเหน็ 

หรือสาระจากผูป้ระเมิน 
ความเหน็ของผู้รบัผดิชอบ

หลกัสตูร 
การนําไปดาํเนินการวางแผน

หรือปรบัปรุงหลกัสตูร 
ควรแบ่งภาระงานของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ควรจัดหาอาจารย์พิเศษเพ่ือแบ่ง
ภาระการสอนจากอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

จัดทําแผนขออัตรากําลังเพ่ิม 

ควรใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับ มคอ. 

นําข้อเสนอแนะมาจัดทําเป็น
โครงงานทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

ต่อยอดโครงงานนักศึกษาเพ่ือ
สร้างเป็นระบบที่สมบูรณแ์ละ
สามารถนํามาใช้งานบริหาร
หลักสูตร 
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สรปุการประเมินหลกัสตูร 
การประเมินจากผูท้ีส่ําเร็จการศกึษา  (รายงานตามปทีีส่ํารวจ) วันทีส่ํารวจ 31 กรกฎาคม ...... 

ข้อวิพากษท์ีส่าํคญัจากผลการประเมิน ข้อคดิเหน็ของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเพ่ิมการ
ส่งเสริมทักษะด้านการปฏิบัติ และมีการศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีใหมข่องสาขาวิชาหลักสูตร 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรเห็นด้วยกับ
ข้อคิดเห็นต่อการประเมิน และมีมติให้จัดทําเป็น
แผนการปรับปรุง และผลักดันการเพ่ิมทักษะด้วย
ห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย และการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการในพ้ืนที ่

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
1. ปรับปรุงแนวทางการจัดทําคําของบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการให้ตอบสนองต่อ
หลักสูตร 
2. หาแนวทางในการทําข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับองค์กรหรือสถาน
ประกอบการที่ตอบสนองแนวทางรายวิชาของหลักสูตรฯ 
3. เพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการศึกษาจากสถานประกอบการจริงเพ่ือให้เห็นขั้นตอนการ
ทํางาน ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใชบ้ณัฑิต) 

กระบวนการประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

ข้อวิพากษท์ีส่าํคญัจากผลการประเมิน ข้อคดิเหน็ของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดที่ 7 
แผนการดาํเนนิการเพือ่พฒันาหลักสตูร 

 
ความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีีผ่่านมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลา
ทีแ่ล้วเสร็จ 

ผู้รบัผดิชอบ ความสาํเร็จของแผน/เหตผุลที่ไม่
สามารถดาํเนนิการได้สาํเร็จ 

ล ด จํ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า อ อ ก
กลางคัน 
 หลักสูตรฯ แนะแนวให้ความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านระบบการ
เ รี ยนกา รสอน  ที่ ชั ด เ จนกั บ
นักศึกษาเพราะความเข้าใจและ
เหตุผลที่ นักศึกษาเลือกเรียน
เพราะชอบเล่นคอมพิวเตอร์ และ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานได้ 
จึงคิดว่าเรียนง่าย แต่เมื่อเข้ามา
เ รี ย น จ ริ ง ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ที่
คาดหวังหรือคิดไว้ก็จะออกไป 

ตลอดปี
การศึกษา  
2558-
2559 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

 หลักสูตรฯ  อาจาร ย์ผู้ สอน 
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้พูดคุยสร้าง
ความเข้าใจทางด้านระบบการเรียน
การสอน การปรับตัวในการใช้ชีวิติ
ในรั้ วมหาวิทยาลัยที่ ชัดเจนกับ
นักศึกษา และทําความเข้าใจร่วม
ดูแลนักศึกษาแบบบูรณาการกับ
ผู้ปกครองในการวางแผนการเรียน 
ส่งผลให้อัตราการออกกลางคันของ
นักศึกษาลดลง 
  หลักสูตรฯ ควรดําเนินการ
เรื่องน้ีอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

เพิ่มจํานวนนักศึกษาเข้าเรียนให้
มากข้ึนตามแผนรับประจําปี 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงลักษณะ
ของอาชีพและความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้า
ในอาชีพ โดย 

  1) การประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทําวีดี
ทัศน์ เป็นต้น 

2) การออกแนะแนวนักศึกษา
เ ฉพาะหลั ก สู ต ร โ ดยตร ง ใน
ลักษณะเจาะจง ลงรายละเอียด 
แ ส ด ง จุ ด เ ด่ น  จุ ด แ ข็ ง ข อ ง
หลักสูตรให้มากขึ้น 

ตลอดปี
การศึกษา  
2558-
2559 

คณะกรรมการ
หลักสูตร 

คณาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกัน
ดํ า เ นินการแนะแนว นักศึ กษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2558ตาม
รูปแบบที่ เปลี่ยนแปลงจากเดิม
ได้แก่ 
1) การแนะแนวโดยอาจารย์ประจํา
ห ลั ก สู ต ร เ ฉพ า ะ โ ร ง เ รี ย นที่ มี
นักศึกษาปัจจุบันอยู่ในรูปแบบ “พ่ี
ขวนน้องเข้าเรียน ในรั้วรัตภูมิ” 
2) การวางแผนทํากิจกรรมร่วมกับ
โรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่เพ่ือกําหนด
ช่องทาง การทําข้อตกลง(MOU) 
เ พ่ือให้นักศึกษาเห็นการเปลี่ยน
บทบาทของหลักสูตร 
 หลักสูตรฯ ควรดําเนินการเร่ือง
น้ีอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
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ข้อเสนอในการพฒันาหลักสตูร 
 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
             ไม่มี 

 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ไม่มี 
 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ตําแหน่งทางวิชาการ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 
2559 ถึง เดือนกรกฎาคม  2559 

.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรน้ีเพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

(ระบุช่ือเจ้าของผลงาน  ช่ือผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่หน่ึง 

วันประชา นวนสร้อย และสมมารถ ขําเกลีย้ง. การพัฒนาบทเรียนผ่านหอ้งเรียนเสมือน 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการสื่อสารไร้สายโดยใช้โปรแกรม NS-2. การ 
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4. 7-8 กรกฏาคม 2554,  
หน้า 209-214. 
Nuansoi, W. and Khamkleang, S. 2012. Analysis of Microstrip Low-Pass 
Elliptic Filter by Wave Iterative Method (WIM). IEEE Engineering and 
Technology (S-CET), 27-30 May 2012. 
Nuansoi, W. and Khamkleang, S. 2012. Performance analysis of AODV and   
DSR routing protocols for wirless sensor. 1st Mae Fah Lunag University 
International Conference 2012, Thailand, 29-30 November and 1 
December 2012. 
Santiamomtut, W. and Nuansoi, W. 2010. Redundant Path Routing 
Protocol (RPRP) For Wireless Sensor NetWorks, The 2010 International 
Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology 
(ICESIT2010), 5-7 February 2010. 
Nuansoi, W., Rittidast, A., Tunpanit, A., Promprasit, N., and Nuansoi, W. 
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, 2016. 
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    อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่สอง 
นํ้าเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ. 2558. การสํารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเน่ือง). รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่6, มิถุนายน 2558,หน้า 52-62. 
นํ้าเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล. ระบบแปลภาษาอัตโนมัติของห้อง
สนทนา ด้วยเทคโนโลยี Mashup. The 3rd National Conference on Information 
Technology (NCIT2010). 
นํ้าเพ็ญ พรหมประสิทธ์ิ, สุนิสา สังข์ทอง และ อรอุษา ขําเกลี้ยง. 2555. การวิเคราะห์
ศักยภาพการส่งออกยางพาราของประเทศไทย. การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่
ย่ังยืน ประจําปี 2555, 16-19 กุมภาพันธ์ 2555. 
Nuansoi, W., Rittidast, A., Tunpanit, A., Promprasit, N., and Nuansoi, W. 
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, 2016.  

 
    อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่สาม 

สุภาวดี มากอ้น. 2558.  การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือพัฒนาระบบฟัซซีลอจิกบน
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งท ี6 สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรม. อยุธยา ประเทศไทย, 23 - 25 
กรกฎาคม 2557. 
สุภาวดี มากอ้น และสนุทร วิทูรสุรพจน์. 2555. ปรทิรรศน์งานวิจัยด้านเทคนิคการ
ประมาณตําแหน่งเพ่ือให้บริการบ่งตําแหน่งภายในอาคาร. ในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 8 (NCCIT’ 08).  พัทยา 
ประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม 2555.  

 
    อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่สี ่

ภาวนา  พุ่มไสว, วีระชัย คอนจอหอ, นพพล  มิ่งเมือง และสุเทพ  ลิม่อรณุ.2557 
สภาพปัญหาและความต้องการสารสนเทศเพ่ือการบริหารแผนงาน โครงการประจําปี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 6: 25-35. 
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ภาวนา  พุ่มไสว. ตําราภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. นครศรีธรรมราช : คณะเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. 

 
    อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ห้า 

ศิวดล นวลนภดล. 2558. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย 
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต.  การประชุมวิชาการ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ,ประเทศไทย, 26 พฤศจิกายน 2558. 
ศิวดล นวลนภดล และสมมารถ ขําเกลี้ยง. 2553.  การพัฒนาชุดทดลองเสมือนจริง
ด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ. การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33, เชียงใหม่, 1-3 ธันวาคม 2553. 
ศิวดล นวลนภดล และสมมารถ ขําเกลี้ยง. 2554. การพัฒนาซอฟแวร์สําหรับการศึกษา
ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสายส่งไมโครสตริป. การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที ่9 (PEC9), ภูเก็ต, 2-3 พฤษภาคม 
2554. 
ศิวดล นวลนภดล และสมมารถ ขําเกลี้ยง. 2557. การวิเคราะห์และออกแบบวงจร
ไบอัสทรานซิสเตอร์โดยใช้จียูไอของแมทแลปสําหรับการเรียนการสอนวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส.์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 6 พฤศจิกายน 
2557  
ศิวดล นวลนภดล, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, สุริยาวุธ เสาวคนธ์ และสมมารถ ขําเกลี้ยง. 
2553. การพัฒนาชุดสื่อประสม สําหรับการสอนทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ. การ
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, กรงุเทพฯ, 25-26 สิงหาคม 2553. 
S. Noulnoppadol and S. Khamkleang,  Analysis of Double Stub Filter by 
Wave Iterative Method (WIM), Proceeding of Spring World Congress on   
Engineering and Technology (SCET2012), Xi'an China, 27-30 May, 2012, 
pp.257 – 260       
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ภาคผนวก
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 ตารางประกอบการเกบ็ข้อมูลการประเมินระดบัหลกัสตูร 
องคป์ระกอบที่ 1 การกาํกบัมาตรฐาน 

ตารางที่ 1.1-1 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 นายวันประชา  นวนสร้อย 
 

- วศ.ม.  
วศ.บ.  
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

/ ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2552 
2549 

 
2 นางสาวน้ําเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ 

 
- วท.ม. 

วท.บ. 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/ ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

3 นายอรุณรักษ์  ตันพานิช 
 

- บธ.ม. 
บธ.บ. 

 ระบบสารเทศ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

/ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2550 
2547 

4 นายสมมารถ  ขําเกลี้ยง 
 

- ปร.ด.  
ค.อ.ม.  
วศ.บ.  

ไฟฟ้าศึกษา 
ไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

/ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ม.เกษมบัณฑิต 

2552 
2548 
2543 

5 นายศิวดล นวลนภดล 
 

- ค.อ.ม.  
ค.อ.บ.  

ไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

/ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2551 
2547 
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ตารางที่ 1.1-2 จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูร (ปัจจุบนั-กรณมีีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
  ตรง/สัมพันธ์

กับหลักสูตร 
สําเร็จการศึกษา 

 สถาบัน ปีที่สําเร็จ 

1 นางสาวสุภาวดี มากอ้น - วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 / ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2556 
2552 

2 นายวันประชา  นวนสร้อย - วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 / ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2552 
2549 

3 นางสาวน้ําเพ็ญ   
พรหมประสิทธิ์ 

- วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 / ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

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

ไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

 / ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2551 
2547 

5 ดร.ภาวนา พุ่มไสว ผู้ช่วย 
ศาตรา
จารย์ 

ปร.ด. 
ศศ.ม.  
 
ค.บ.  

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 
บรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ 

 / ม.ราชภัฎเพชรบุรี 
ม.สงขลานครินทร์ 
 
วิทยาลัยครูธนบุรี 

2556 
2546 

 
2535 
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ตารางที่ 1.1-3 จํานวนอาจารย์ผูส้อน ทีเ่ปน็อาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย ปกีารศกึษา 2558 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่
สําเร็จ 

1 นางสาวสุภาวดี มากอ้น - วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2556 
2552 

2 นายวันประชา  นวนสร้อย - วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2552 
2549 

3 นางสาวน้ําเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ - วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

4 นายศิวดล นวลนภดล - คอ.ม.  
คอ.บ.  

ไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2551 
2547 

5 ดร.ภาวนา พุ่มไสว ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
ศศ.ม.  
ค.บ.  

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์
บรรณารักษศาสตร์ 

ม.ราชภัฎเพชรบุรี 
ม.สงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครูธนบุรี 

2556 
2546 
2535 

6 อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ  วศ.ม.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2553 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่
สําเร็จ 

วศ.บ.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2550 
7 นายพิเชฐ สุวรรณโณ - วท.ม.  

คอ.บ.  
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2556 
2540 

8 นางวันดี นวนสร้อย ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

สต.ม.  
วท.บ. 

สถิติ 
คณิตศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

2550 
2544 

9 นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง - วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส ์

ม.บูรพา 
ม.ทักษิณ 

2555 
2546 

10 นายอารีย์ เต๊ะหละ - ศศ.บ. 
ศศ.ม. 

การสอนภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2553 
2552 

11 นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ไทยคดีศึกษา 
ภาษาไทย 

ม.ทักษิณ 
ม.ทักษิณ 

2544 
2532 

12 นายทักษ์สุริยา หมาดสะ - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.ราชภัฎ.นครศรีธรรมราช 
ม.นเรศวร 

2545 
2547 

13 นายสมชาย ตุละ - ค.บ. 
กศ.ม. 

พลศึกษา 
พลศึกษา 

ม.ราชภัฎยะลา 
ม.ทักษิณ 

2558 
2547 
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ตารางที่ 1.1-11 การดําเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามตัวบ่งชีผ้ลการดําเนนิงานเพื่อการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจําปีการศึกษา 2558 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม  และทบทวนการดํา เ นินงาน
หลักสูตร 

ในรอบปี 2558 หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อร่วม
พิจารณา บริหารจัดการหลักสูตร ทั้งการพิจารณา มคอ. 3  มคอ. 4 มคอ. 5 
มคอ. 6 และมคอ. 7 ในการประชุมทุกครั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรประชุม
ครบทั้ง 5 คนทุกครั้ง คิดเป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งละ รอ้ยละ 100 

  

รายงานการประชุมหลักสูตรทั้ง 
7 ครั้ง 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรมีเล่มรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ซึง่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสตูร ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

  

ตัวเล่มหลักสูตร 

3. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อย ก่อนการ เ ปิดสอนในแ ต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตามรูปแบบและ
การดําเนินการจัดทําสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
ทุกรายวิชาดําเนินการจัดทําแล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษา และผ่าน
การพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ประจําหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ และสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

  

- มคอ. 3 และ มคอ. 4 
- แบบสรุปการส่ง มคอ. 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

4. จัดทํารายงานผลการดําเ นินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 
 

หลักสูตรมีการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตามรูปแบบและ
การดําเนินการจัดทําสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
ทุกรายวิชาดําเนินการจัดทําแล้วเสร็จหลังปิดภาคการศึกษา 60 วัน และผ่าน
การพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ประจําหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ และสภา
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

  

- มคอ. 5 และ มคอ. 6 
 

5. จัดทํารายงานผลการดําเ นินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

หลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามรูปแบบ
และส่วนประ มคอ. 7 เรียบร้อยหลังปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 เป็นเวลา 60 วัน และนําเข้าที่ประชุมกรรมการประจําหลักสูตร 
เสนอต่อฝ่ายวิชาการ และรายงานผู้อํานวยการ รายงานมหาวิทยาลัย
ตามลําดับ 

  

มคอ. 7 

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

หลักสูตรมีการประชุมพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาที่
มีการจัดการเรียนการสอน โดยเลือกรายวิชาที่มีผลสมัฤทธิ์ผิดปกติ เช่น มี
ระดับคะแนน I มาก  ระดับคะแนน A มาก  ระดับคะแนน F มาก ทั้งนี้
รายวิชาที่ทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25/ภาค
การศึกษา 

  

- รายงานการประชุมหลักสตูร 
- หลักฐานการทวนสอบรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การ เ รียน รู้  จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

หลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงลักษณะการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูร
ตามข้อสรุปทีป่รากฏใน มคอ. 7 ในรอบปีที่ผ่านมา ครบถ้วนทุกข้อ 

  

-บทสรุปแนวทางการดําเนินงาน
ปรับปรุงหลักสตูร 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี ) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ในรอบปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีอาจารย์ใหม่เข้าประจําหลักสูตรเพื่อ
ช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสตูร จํานวน 2 คน และอาจารย์
ใหม่ทั้ง 2 คนได้รับการปฐมนิเทศจากฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร 

  
- 

9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง / ปี 

  
- หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาวิชาการ วิชาชีพของ
อาจารย์ทั้ง 5 คน 

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

- ไม่มีเจ้าหน้าที ่

 
- 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุ ดท้ า ย / บัณ ฑิต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุณภ าพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรเฉลี่ย 3.91   

 
- 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- 
ไม่มีนักศึกษาจบ

หลักสูตร 

 
- 
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องคป์ระกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คณุภาพอาจารย์ 
 
ตารางที่ 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณท์ีต่พีิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปปีฏทินิ 2558 
(ค่าน้าํหนัก 0.20) 

ลําดบัที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบบัสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รบัการตพีิมพส์บืเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นบัซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้บัการตพีิมพ์

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลกัฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบบัสมบรูณท์ีต่พีิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาต ิ
1 การสํารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญา

ตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) 
น้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท ี6 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์. มิถุนายน 2558. 
หน้า 52-56 

เอกสารแนบ
หมายเลข 1-1 

2 การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือพัฒนาระบบฟัซซี
ลอจิกบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 

สุภาวดี มากอ้น. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท ี6 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย. มิถนุายน 
2558. หน้า 33-40 

เอกสารแนบ
หมายเลข 1-2 
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ลําดบัที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบบัสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รบัการตพีิมพส์บืเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นบัซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้บัการตพีิมพ์

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลกัฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย วิชาไมโครคอนโทรลเลอร ์หลักสตูร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ศิวดล นวลนภดล การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั้งที 8 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมวิจัย. 26 พฤศจิกายน 2558. หน้า 
259-263 

เอกสารแนบ
หมายเลข 1-3 

 
ตารางที่ 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณท์ีต่พีิมพ์ และผลงานที่ได้รบัการจดอนุสทิธบิตัรปปีฏทินิ 2558 (ค่าน้าํหนัก 0.40) 

ลําดบัที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบบัสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รบัการตพีิมพส์บืเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นบัซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้บัการตพีิมพ์

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลกัฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบบัสมบรูณท์ีต่พีิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิ
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 

เอกสารแนบ
หมายเลข 1-4 
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ลําดบัที ่ ชื่อบทความวิจัยฉบบัสมบณู์ (Full Paper)  ที่
ได้รบัการตพีิมพส์บืเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผูร้่วม ชื่อการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ปี สถานที/่
จังหวัด/ประเทศที่จัด / เลขหน้า  ไม่นบัซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะไดร้บัการตพีิมพ์

สบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลกัฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

Communication Arts, June 2016. pp 
289-307. 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทศิทางการพฒันา 
สรปุผลการประเมิน 
 
ตารางที่  A ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลกัสตูร

........ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือ

สดัส่วน) 
ตัวหาร 

องคป์ระกอบที่ 1  
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย 
สกอ.  

ผ่าน  ผ่าน 

องคป์ระกอบที่ 2 บณัฑิต 
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
  

 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

 
 

  
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรอื
เผยแพร่ 

 

 

  
 

องคป์ระกอบที่ 3 นักศกึษา 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา ระดับ ๓  ระดับ ๓ ๓.๐๐ 
ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

ระดับ ๓  ระดับ ๔ ๔.๐๐ 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศกึษา ระดับ ๓  ระดับ ๓ ๓.๐๐ 
องคป์ระกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ระดับ ๓  ระดับ ๔  ๔.๐๐ 
ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ ๓.๕๕   ๓.๘๙ 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
๒๐ 

๑ 
๒๐.๐๐ ๕.๐๐ 

๕ 
๑ ๒๐ ๑.๖๗ 
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ตารางที่  A ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคณุภาพ 

ตัวบ่งชี้คณุภาพ เป้าหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลกัสตูร

........ 

ตัวตั้ง ผลลพัธ์ (% 
หรือ

สดัส่วน) 
ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ
๒๐ 

๕ 

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ร้อยละ 
๑๖ 

๑ 
๒๐ ๕.๐๐ ๕ 

 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ระดับ ๓  ระดับ ๔ ๔.๐๐ 
องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ระดับ ๔  ระดับ ๓ ๓.๐๐ 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ ๓  ระดับ ๓ ๓.๐๐ 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ ๓  ระดับ ๓ ๓.๐๐ 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

 ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๐๐ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ ๓  ระดับ ๓ ๓.๐๐ 

เฉลี่ยรวมทกุตวับ่งชี ้     
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ตารางที่ B  การวิเคราะห์คณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค์ 
ประกอบที่ 

คะ 
แนน
ผ่าน 

จํานวน
ตัวบ่งชี้ 

I 
ปัจจัยนําเข้า 

P 
กระบวนการ 

O 
ผลลัพธ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 : การกํากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 : บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 

2 - - - - - 
3 : นักศึกษา 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 : อาจารย์ 3 3.99 - - 3.99 ระดับคุณภาพดี 

5 : หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 3 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 3 - 3 ระดับคุณภาพปานกลาง 
รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 3.57 3.50 - 3.54 ระดับคุณภาพดี 
ระดับคุณภาพ

ดี 
ระดับคุณภาพ

ดี 
-   

ทิศทางการพัฒนา 
ตารางที่ C ประเด็นที่ต้องดําเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และเป้าหมายการพัฒนา 

ประเดน็ทีต่้องดําเนนิการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพฒันา 

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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ตารางที่ D แผนการพฒันาทีส่อดคล้องกบัเปา้หมาย 
 

แผนการพฒันา ระยะสั้น 
ปี 2559  
- การแนะแนวรับสมัคร
นักศึกษา 

จัดทําโครงการเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วยกระบวนการพ่ีชวนน้อง 
และการใช้วิธีบอกต่อการเข้าศึกษา 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ 

จัดทําโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ โดยทําการคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีกระบวนการผลิตน่าสนใจ หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

- การเน้นทักษะปฏิบัติ
เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 

จัดทําโครงการขอสนับสนุนอัตรบุคลากรเพ่ือรับสมัครบุคคลมีทักษะวิชาชีพ
วิศวกรรมอุตสาหการทําประโยชน์เพ่ือชุมชน โดยทําการคัดเลือกสถานที่ เช่น 
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น เพ่ือทํานุบํารุง อุปกรณ์ที่เสียหายทําให้ดีขึ้น 

ปี 2560  
- กิจกรรมเผยแพร่
ผลงานนักศึกษา 

จัดทําโครงการสนับสนุนและเตรียมนักศึกษาเผยแพร่ผลงานจากการทํา
โครงงานของนักศึกษาและต่อยอดผลงานสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดผลงานทีมี
คุณภาพที่มีระดับสูงขึ้นสามารถเผยแพร่ในงานวิชาการระดับชาติได้ 

แผนการพฒันา ระยะกลาง 
ปี 2561  
 - การของบประมาณ
ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทาง 

จัดทําคําขอเสนองบประมาณเพ่ือขอสนับสนุนห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

- การสนับสนุนครุภัณฑ์ จัดทําแบบคําขอเสนอครุภัณฑ์ทั้งด้านเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ 
- การสร้างความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ 

การจัดทําความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

แผนการพฒันา ระยะยาว 
- - 
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กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรายบคุคล 
กิจกรรมที่จัด 
หรือเขา้ร่วม 

จํานวน สรปุข้อคดิเหน็ และประโยชนท์ี่
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รบั 

หลกัฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
การบริหารจัดการ
โปรแกรมแอนตีไวรัส 

นายวันประชา นวน
สร้อย 

 ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการโดย
ใช้ซอฟแวร์แอนตีไวรัส การใช้งานด้าน
ต่าง ๆ 

 

อบรมผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย 

นางสาวสุภาวดี มากอ้น  การตั้งค่า และวิธีการใช้งาน the 
internet protocol, IPV6 
Addressing, OS client 
Configuration, DNS AAAA, 
DNSSEC 

 

เทคนิคการเขียนหนังสือ
และตําราเพ่ือขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 

นางสาวสุภาวดี มากอ้น  
นายศุภชัย มะเดื่อ 
นายวันประชา นวน

สร้อย 

 ได้ทราบถึงเกณฑ์ในการเขียนตําราเพ่ือ
ขอตําแหน่งทางวิชาการ และวิธีการ
เตรียมตัวเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 

 

โครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมระบบ
ขนส่งทางราง 

นายวันประชา นวน
สร้อย 

นายศิวดล นวลนภดล 

 ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบรางปัจจุบัน
และอนาคต การเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ เพ่ือรองรับระบบราง 4 
ภาค 

 

การประชุมสัมมนา
เครือข่ายสํานักงานวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล คร้ังท่ี 2 

นายวันประชา นวน
สร้อย 

 

 ได้เข้าการประชุมสัมมนาและเข้า
อบรม ระบบคลังปัญญา DSPACE ซ่ึง
เป็นระบบการจัดเก็บสื่อต่างๆ 
ออนไลน์ 
ท่ีมีความสามารถสูง 

 

English For Lecturer 
 
 
 
 
 
 

นายวันประชา นวน
สร้อย 

 
 
 

 ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษในทักษะด้าน 
การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขึยน ในส่วนของการเขียนได้เน้นการ
เขียน เรียงความ และการเขียน
บทความ 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเขา้ร่วม 

จํานวน สรปุข้อคดิเหน็ และประโยชนท์ี่
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รบั 

หลกัฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
การเขียนเอกสาร
บทความวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

นางสาวสุภาวดี มากอ้น  
นางสาวน้ําเพ็ญ พรหม

ประสิทธ์ิ 

 เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เทคนิค
การเขียนบทคัดย่อ ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเทคนิคการเขียนวัตุ
ประสงค์ท่ีดึงดูดความสนใจของผู้
พิจารณา 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรคณาจารย์สห
กิจศึกษารุ่นท่ี 6 

นายศิวดล นวลนภดล 
นางสาวสุภาวดี มากอ้น  
ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว 

 กระบวนการทํางานสหกิจ มาตรฐาน
ข้ันต่อ มาตรฐานเสริม กรณีศึกษา
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนตอนนักศึกษาไปสหกิจ 
ท้ังก่อนระหว่าง และหลัง การไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 

Network and Data 
Management With 
High Performance 
Technology 

นายวันประชา นวน
สร้อย 

นางสาวสุภาวดี มากอ้น  
 
 
 
 

  ได้เรียนรู้การจัดการข้อมูลและระบบ
เครือข่ายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน เทคโนโลยีใหม่ๆในด้าน
ดังกล่าว 

 

เบสิกแอนดรอยด์ 
สําหรับผู้เริ่มต้น 

นางสาวสุภาวดี มากอ้น  
นายวันประชา นวน

สร้อย 
นายศุภชัย มะเดื่อ 

 

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมแอนดรอยในระดับเบื้องต้น 
เช่น รูปแบบการเขียนแอพพลิเคชั่น 
มูดูลใช้งานต่างๆ 
การซิมมูเลชั่น 

 

CCNA 3-4 สําหรับ
ผู้สอนในโครงการ

เครือข่าย
สถาบันการศึกษาของซิส

โก้ รุ่นท่ี 12 
 
 
 
 

นายวันประชา นวน
สร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ได้รับความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การขยายเครือข่าย การเชื่อมต่อ
เครือข่ายท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเขา้ร่วม 

จํานวน สรปุข้อคดิเหน็ และประโยชนท์ี่
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รบั 

หลกัฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
Thailand Networking 
Academy Instructor 
Conference 2016 

 
นายวันประชา นวน

สร้อย 
 

  เป็นการประชุมอาจารย์ผู้สอน
ทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการ
ให้ความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เช่น Internet of Thinks, Digital 
Economy เป็นต้น และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ รูปแบบในการสอน 
การแข่งขัน Net Rider เป็นต้น 

 

การใช้เครื่องมือวัด
เบื้องต้น 

นายศิวดล นวลนภดล  ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องมือ
วัด เช่น spectrum oscilloscope 
network analyzer antenna 
multimeterและอุปกรณ์เครื่องมือวัด
อ่ืนๆ 

 

ระบบควบคุม PLC-
SCADA และพื้นฐานการ

วัดทางไฟฟ้า 

นายศิวดล นวลนภดล  ได้รับความรู้ด้านระบบควบคุม
อัตโนมัติ เทคโนโลยีข้ันสูงสําหรับการ
ควบคุม PLC การเขียน
โปรแกรมควบคุม และความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
สมัยใหม่ 

 

Software Campus 
For Education 

นางสาวสุภาวดี มากอ้น  
นายศุภชัย มะเดื่อ 

 
 

 ได้ทราบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของ 
ชุดโปรแกรม office365 

 

เทคนิคการร่างคาํขอ
ทรัพย์สินทางปัญญาและ

ข้ันตอนการขอรับ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว 
นางสาวสุภาวดี มากอ้น  

นายศุภชัย มะเดื่อ 

 ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ข้ันตอนการย่ืนคําขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญา รวมถึงการฝึกเขียนร่างคําขอ
ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกต้อง 
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กิจกรรมที่จัด 
หรือเขา้ร่วม 

จํานวน สรปุข้อคดิเหน็ และประโยชนท์ี่
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รบั 

หลกัฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

อาจารย์ บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนานัก
ประดิษฐ์พ่ีเลี้ยง 

นางสาวสุภาวดี มากอ้น  
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ลิขสิทธ์ิ การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร 
วิธีการเขียนเพ่ือให้ได้รับสิทธิบัตร แยก
ประเภทงานท่ีจะขอ ระหว่างสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิได้ และเทคนิค
การสืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ 

Dell Enterprise 
Solution 

นางสาวสุภาวดี มากอ้น  
นายศุภชัย มะเดื่อ 

 นวัตกรรมใหม่ ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์ ท้ังคอมพิวเตอร์ 
server ระดับสูง อุปกรณ์ต่อพ่วง 
อุปกรณ์ประมวลผลท่ีล้ําสมัย Intel 
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้งานต่อ 

 

การเย่ียมเยือนตาม
โครงการเย้าเยือน

ระหว่างมหาวิทยาลัย
เพ่ือสานต่อกิจกรรมใน
การทํา MOU ระหว่าง

สถาบัน 

นางสาวสุภาวดี มากอ้น  
ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว 

 

 แลกเปลี่ยนความรู้  ด้านการเรียนการ
สอนด้านสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การ
จัดระเบียนการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 

 

การสร้างบทเรียน
มัลติมีเดียด้วยโปรแกรม 
Adobe Captivate 8 

นางสาวน้ําเพ็ญ พรหม
ประสิทธ์ิ 

 วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการสร้าง
สื่อการสอนด้วยโปรแกรม Adobe 
Captivate 8และการใช้สื่อดังกล่าว
แสดงบนโทรศัพท์มือถือ 

 

การออกแบบและ
ตกแต่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้

น่าสนใจ 

นางสาวน้ําเพ็ญ พรหม
ประสิทธ์ิ 

 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe 
InDesign การออกแบบสื่อสิ่ ง พิมพ์ 
เช่น แผ่นพับ หนังสือ 

 

การจัดการฐานข้อมูล
ด้วย Microsoft Excel 

 
 
 
 

นางสาวน้ําเพ็ญ พรหม
ประสิทธ์ิ 

 การออกแบบและการสร้างฐานข้อมูล
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และ
การใช้งานสูตรต่างๆ 

 

การสร้ างรายงานเชิง
วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย  Pivot 
table & Pivot chart 
ด้วย Microsoft Excel 

ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว 
 

 วิธีการใช้และการประยุกต์ใช้ Pivot 
table&Pivot chart เพ่ือการรายงาน
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ 

 

 


