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ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถูกต้อง     เป็น
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         (นายศุภชัย มะเดื่อ) 
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3. ....................... ............................................. อาจารย์ประจ าหลักสูตร    วนัที่ 30 มิถุนายน  2563  
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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 
2562 เล่มนี  เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 
 

หลักสูตร  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เป็นศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเพ่ือ
พัฒนาทักษะการสื่อสารและการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเน้นทักษะ
เกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการท างานของระบบคอมพิวเตอร์อย่างสอดคล้องเหมาะสม 
เกี่ยวกับการสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้นักศึกษาได้พัฒนาและสร้างความรู้ในสาขาวิชาชีพ
เกี่ยวกับทักษะปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ทั งในการท างานในองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน 
รวมทั งการท างานอิสระ หรือการประกอบกิจการของตนเองอย่างเป็นระบบด้วยวิชาชีพที่เรียน 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางด้านการเรียนการสอน โดยมีการก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
บริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั งก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ นั่น
คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลพื้นฐาน  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดสอนครั งแรกระดับปริญญา

ตรี ใน ปีการศึกษา 2555 ภายใต้การจัดการศึกษาสาขาอุตสาหกรรม วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  โดยใช้ชื่อเรียกทั่วไปว่า หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเรื่อยมา จนปัจจุบัน ทั งนี การจัดการศึกษาของหลักสูตร
เน้นการจัดโครงสร้างหลักสูตรวิชาเฉพาะด้าน และค าอธิบายรายวิชาให้  สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
พัฒนาการต่าง ๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพ่ือผลิต
บัณฑิตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทุกรูปแบบ ทั งของภาครัฐ และองค์กรเอกชน 

ในปี การศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรและได้เปลี่ยนเป็น
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตอบสนอง
กับตลาดแรงงานและความต้องการทางการศึกษา โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นทางด้าน อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง ซึ่งเป็น
จุดเด่นของหลักสูตร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และการประยุกต์ใช้งานในด้าน
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น Smart Farm, Smart Home, Smart City เป็นต้น และตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจ
ดิจิตอล และการด าเนินงานของประเทศไทย 4.0 

 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 – วันที่ 30 มิถุนายน 
2563 จ านวน 6 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมินในภาพรวมทั ง 6 องประกอบ พบว่าหลักสูตรฯ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.83 อยู่ในระดับ
คุณภาพดี  โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.54 อยู่ในระดับคุณภาพดี  ด้านกระบวนการ 
(Process) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.75 อยู่ในระดับคุณภาพดี และด้านผลผลิต (Output) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 
5.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โดยมีค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบดังนี  
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องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผ่าน 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 5 คน และด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน  
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

หลักสูตรฯ ควรวางแผนคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
เอกเพ่ิมขึ น และเพ่ิมคุณวุฒิเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 
ผลการประเมิน : 5.00 ระดับ คุณภาพดีมาก 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในระดับ 4.00  ตัวบ่งชี  2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ในระดับ 5.00   

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ผลการประเมิน : 3.33 ระดับ คุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี  3.1 การรับนักศึกษาในระดับ  3.00  
ตัวบ่งชี  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในระดับ 4.00  และตัวบ่งชี  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษาในระดับ 
3.00 
จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

หลักสูตรมีอัตราการรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้า และมีการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน และ
ประกวดผลงานทางวิชาการต่างๆ และบัณฑิตส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ น 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 
ผลการประเมิน : 3.26 ระดับ คุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ในระดับ 4.00  ตัวบ่งชี  4.2 คุณภาพอาจารย์  มีคะแนนเฉลี่ย 2.78 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกร้อยละ ๒๐ ในระดับ 0  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 40 ในระดับ 
3.33 มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรร้อยละ 20 ในระดับ 5 และตัวบ่งชี  4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ในระดับ 3.00  
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

จุดแข็ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้รับงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย และมีการยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  

จุดที่ควรพัฒนา ควรปรับเปลี่ยนให้เกิดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติให้เพ่ิมขึ น รวมทั งการน าผลงานที่มีคุณภาพดีไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารแทน 
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แนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลงานดีพิมพ์ในวารสารโดยการส่งเสริมให้
อาจารย์ได้เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเช่นโครงการการปรับปรุงบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผลการประเมิน : 3.00 ระดับ คุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตรใน
ระดับ 3.00  ตัวบ่งชี  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับ 3.00  ตัวบ่งชี  
5.3 การประเมินผู้เรียนในระดับ   และตัวบ่งชี  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในระดับ 3.00 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

ควรมีอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 และมคอ.6 ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมิน : 4.0 ระดับ คุณภาพดี 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานในตัวบ่งชี  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับ 
4.00 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
 ควรจัดท าแผนเพื่อเสนอของบประมาณในการจัดซื อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพของหลักสูตร 
 
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ (สรุปแบบมองภาพรวมของทุกองค์ประกอบแยกเป็นจุดแข็ง จุดที่ควรพฒันาและแนวทางพัฒนา
เร่งด่วน) 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานในการบริหารหลักสูตร TQF อย่างต่อเนื่อง อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
ประชุมเพ่ือติดตามการท างานเป็นประจ า 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 1. จ านวนนักศึกษาใหม่มีน้อยไม่ตรงตามเป้า  

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 40) 
แนวทางพัฒนาเร่งด่วน  
 1. เพิ่มจ านวนนักศึกษาเข้าเรียนให้มากขึ น โดยการประชาสัมพันธ์/แนะแนวการศึกษาเพ่ิมขึ น เพ่ือให้
เป็นที่รู้จักของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และเข้าเรียนมากขึ น 

2. ส่งเสริม/ผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ น/เพ่ิมขึ น
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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2562  วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2563 

 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
 

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประเภท วิชาการ 

รหัสหลักสูตร 25551971103148 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน (รายละเอียดตารางที่ 1.1)   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2560 

หมายเหตุ 
(ระบุครั งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

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

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

ผ่านสภา
มหาวิทยาลัยครั งที่ 

149-1/2560 วันที่ 
6 มกราคม 2560 

2.  นางสาวสภุาวดี มากอ้น 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

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

 

3. นายศุภชัย มะเดื่อ 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

3. นายศุภชัย มะเดื่อ 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

 

4. นางสาวน  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ 
    วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4. นางสาวน  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ 
    วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

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

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิวดล นวลนภดล 
   คอ.ม. (ไฟฟ้า) 
   คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน และท า
หน้าที่สอนและค้นคว้า วิจัย ในสาขาดังกล่าว  (รายละเอียดตารางที่ 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ. 2 
 

ปัจจุบัน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2560 

หมายเหตุ 
(ระบุครั งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย) 

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

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

ผ่านสภา
มหาวิทยาลัยครั งที่ 

149-1/2560 วันที่ 
6 มกราคม 2560 

2.  นางสาวสภุาวดี มากอ้น 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

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

 

3. นายศุภชัย มะเดื่อ 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

3. นายศุภชัย มะเดื่อ 
    วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
    วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

 

4. นางสาวน  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ 
    วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4. นางสาวน  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ 
    วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    วทบ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

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

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

 

 
อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าภายในสถาบันที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน (รายละเอียดตารางที่ 1.1-3) 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

1. นางสาวสุภาวดี  มากอ้น วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 
2. นายวันประชา  นวนสร้อย วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. นางสาวน  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 
4.  ดร.ภาวนา  พุ่มไสว ปร .ด . ( เทคโนโลยีสารสน เทศ

คุณภาพ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5.  นายศิวดล นวลนภดล ค.อ.ม. (ไฟฟ้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.  นายศุภชัย  มะเดื่อ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) อาจารย์ 
7.  นายพิเชฐ   สุวรรณโณ วท.ม . (การจัดการ เทคโน โลยี

สารสนเทศ) 
อาจารย์ 
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8.  นางวันดี  นวนสร้อย สต.ม. (สถิติ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9.  นางสุพัตรา เพ็งเกลี ยง วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา) อาจารย์ 
10.  นายอารีย์  เต๊ะหละ ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษานานาชาติ) 
อาจารย์ 

11. นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) อาจารย์ 
12. นายทักษ์สุริยา หมาดสะ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) อาจารย์ 
13. นายสมชาย ตุละ คบ.ม. (พลศึกษา) อาจารย์ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (ตัวบ่งช้ี 1.1) เกณฑ์ 5 ข้อ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา2561 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั ง 5 
คน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั ง 5 คน 
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั ง 5 คน ไม่เป็น
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร 

ตารางที่ 1.1-1 
ตารางที่ 1.1-2 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทตรงตามสาขาวิชาของหลักสูตร 
จ านวน 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาโทสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร จ านวน 2 คน และ
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตร จ านวน 2 คน โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังดังนี  
1.อาจารย์สุภาวดี มากอ้น มีผลงานเผยแพร่
เรื่อง : “ระบบรดน  าต้นไม้สั่งการผ่านแอปพลิเค
ชัน” 

ตารางที่ 1.1-2 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

“การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของฐานข้อมูล 
MariaDB ด้วย Disk I/O Scheduler บน 
Docker Container” 
2.อาจารย์วันประชา นวนสร้อย มีผลงาน
เผยแพร่เรื่อง: “Durable Articles and 
Building Repairing Informing System: A 
Case Study of RMUTSV  Rattaphum 
College” 
”การใช้หลักการลีนในการพัฒนาระบบรับ
สมัครโควตาออนไลน์เพ่ือลดขั นตอนกาท างาน
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโดยใช้การ
พัฒนาโปรแกรมแบบ Agile กรณีศึกษา มทร.
ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ” 
3.อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ มีผลงานเผยแพร่เรื่อง:  
“Image Processing Techniques for Line 
Following Robot on Android 
Application” 
“การสร้างแผนที่และระบบนาทางสาหรับ
หุ่นยนต์อัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด”์ 
 4.อาจารย์น  าเพ็ญ พรหมประสิทธ์ มีผลงาน
เผยแพร่เรื่อง:  
“แอปพลิเคชันแนะน าการดูแลสุขภาพส าหรับผู
สูงอายุบนสมารทโฟนแอนดรอยด” 
5.อาจารย์ศิวดล นวลนภดล มีผลงานเผยแพร่
เรื่อง: “Development of Research-Based 
RRSDI Learning Modek for 
Telecomunication Engineering 
Education” 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโท
ตรงตามสาขาวิชาของหลักสูตร จ านวน 3 คน 
มีคุณวุฒิปริญญาโทสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ
หลักสูตร จ านวน 2 คน และด ารงต าแหน่ง
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรงกับสาขาวิชา 1 คน 
และสัมพันธ์กับสาขาวิชา 1 คน 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
 

เป็นอาจารย์ประจ าภายในวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ตรงและสัมพันธ์กับรายวิชาที่รับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอน 

 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย อนุมัติให้เริ่มใช้จัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2555 (เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2555) รวมระยะเวลาที่ใช้หลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนมาเป็นเวลา 5 ปีการศึกษา
ต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อวันที่ 18 – 
19 กุมภาพันธ์ 2559 และหลักสูตรผ่านการ
นับรองจากสภามหาวิทยาลัย วันที่ 6 ธันวาคม 
2559 ซึ่งสามารถใช้ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2561  ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผ่าน  ผ่าน  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2 : อาจารย์ 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์ เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติ ทั งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ นด้วยการวางแผนและการ
ลงทุนด้วยงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาของ
หลักสูตรและมีประสบการณท์ี่เหมาะสมกับการผลติบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิทางการศึกษา
ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ขอบเขตดังนี  

 

 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
      

 
 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการรับและ
แต่งตั งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี  
          1.วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยสาขาวิชา
ส ารวจจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท าแผน
อัตราก าลั ง เสนอต่อวิทยาลัยเ พ่ือให้วิทยาลัย เสนอขออัตราก าลั งจาก
มหาวิทยาลัยในล าดับถัดไป 

 
 
 
 
 
รายงานการประชุมหลักสตูร
ครั ง 1/2562 
บันทึกข้อความขอ
อัตราก าลัง 
รายงานการประชุมหลักสตูร
ครั ง 8/2561 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
          2.วิเคราะห์คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยสาขาวิชา
ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วกอง
บริหารงานบุคคลประกาศรับสมัคร  ด าเนินการสอบคัดเลือกด้วยการสอบ
ภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียน (ทฤษฎี) สอบสัมภาษณ์  ประกาศผลสอบคัดเลือก 
และรับรายงานตัว 
          3.ก าหนดเป้าหมายจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการจัดท า
แผนการบริหารก าลังคน โดยการประชุมร่วมฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล แต่งตั งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรา 
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรอัตรา และด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์
ตามอัตราที่ได้รับจัดสรร  ทั งนี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในระบบโดยเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นอาจารย์  
การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการรับและแต่งตั งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ดังนี    
         (P) จากผล (A) ในปีการศึกษา 2561 ยังคงพบว่าในด้านของอัตราก าลัง
ของหลักสูตรจากการประชุมหลักสูตรครั งที่ 8/2561 ที่ประชุมยังคงมีความเห็น
เห็นว่าทางหลักสูตรควรเสนอขออัตราก าลังเพ่ิมเติมในคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรจึงได้มีการพิจารณาขออัตราก าลังเพ่ิมเติม ที่
ประชุมเห็นว่าทางหลักสูตรควรเสนอขออัตราก าลังเพ่ิมเติมในคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกในปีการศึกษาถดัไป 
         (D) ๑) จากการพิจารณาอัตราก าลังหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ใน
คราวการประชุมที่ 1/2562 พบว่าหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ที่ไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการภายในหลักสูตร ประกอบกับในปีการศึกษา 2562 ยังคงมี
นักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 และนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560 ซึ่งท าให้หลักสูตรมีจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ิมขึ น ดังนั นปี
การศึกษา 2562 ทางหลักสูตรจึงมีมติที่ประชุมร่วมกันในการเสนอขอ
อัตราก าลังเพ่ิมเติมในวุฒิการศึกษาปริญญาเอก เพ่ือเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงาน
ของอาจารย์ภายในหลักสูตรและเป็นการเพ่ิมอาจารย์ในต าแหน่งคุณวุฒิปริญญา
เอกเข้ามาในหลักสูตรด้วย  เนื่องจากในขณะนี ทางหลักสูตรไม่มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
         (C 1) ผลการทวงถามเรื่องอัตราก าลังที่หลักสูตรด าเนินการไปแล้ว ได้รับ
ค าตอบจากวิทยาลัยว่าในขณะนี ยังไม่มีต าแหน่งอัตราก าลังให้ตามที่ขอมา ดังนั น
ในการจัดอัตราก าลังของหลักสูตรจึงใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการให้อาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละท่านรับภาระงานสอนเพ่ิมขึ น และมีการจ้างอาจารย์
จากภายนอกเข้ามาช่วยสอนในบางรายวิชา เพ่ือมาแบ่งเบาภาระของอาจารย์
ภายในหลักสูตร 
         (A)  ในด้านของอัตราก าลังของหลักสูตรจากการประชุมหลักสูตรครั งที่ 
8/2562 เรื่องการพิจารณาขออัตราก าลังเพ่ิมเติม ที่ประชุมยังคงมีความเห็น
เห็นว่าทางหลักสูตรควรเสนอขออัตราก าลังเพ่ิมเติมในคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ในปีการศึกษาถัดไป 
ระบบการบริหารอาจารย์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ 
ดังนี  
1.การจัดท าแผนด้านอัตราก าลัง การบริหารอาจารย์ การหาต าแหน่งทดแทน
การเลิกจ้างและการเกษียณอายุ 
2. . การด าเนินการบริหารอาจารย์ใหม่ โดย 

2.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านเข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดโดย กอง
บริหารงานบุคคล เพ่ือให้มีความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และเรือ่งเก่ียวกับจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

     2.2 แต่งตั งอาจารย์พ่ีเลี ยงเพ่ือให้ค าแนะน ากับอาจารย์ใหม่ 
     2.3 พัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพครูโดยการจัดอบรมกลุ่ม
ย่อยด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

รายงานการประชุมครั งที่ 
1/2562 
 
 
 

จัดท ำแผน

กำรบริหำรอำจำรย์ใหม่

ส่งเสริมกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม

ธ ำรงรักษำ
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3. รักษาและคงไว้ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยการส ารวจความต้องการ 
ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรเพ่ือจัดกิจกรรม และ
โครงการของมหาวิทยาลัย 

          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการในการบริหารอาจารย์ 
ดังนี  
         (P) ในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรไม่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง
เข้ามาเพ่ิมเติมและไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรถูกเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ 
จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
ท่านมีความพึงพอใจในการบริหารงานของหลักสูตรและในปีการศึกษานี ก็จะมี
การประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแต่ละท่าน เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระงานด้านอ่ืนๆ ที่อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนในอนาคต 
          (D) จากการประชุมหลักสูตรครั งที่ 1/2562 วาระการประชุม เรื่องการ
วางแผนและทบทวนภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละท่าน ซึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตรจากเดิม อาจารย์สุภาวดี มากอ้น 
เป็นอาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม ซึ่งผลการพิจารณาของที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบดังนี   

1) อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตรและรับผิดชอบ
ดูแลงานกิจกรรมของหลักสูตร  

2) ผศ.วันประชา นวนสร้อย รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและการ
วิจัยหลักสูตร 

3)  อาจารย์น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง รับผิดชอบดูแลงาน
เลขา 

4)  ผศ.ศิวดล นวลนภดล ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมและ
ต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตรช่างไฟฟ้าในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง ดูแล
เรื่องวินัยนักศึกษาของหลักสูตร 

5) อาจารย์สุภาวดี มากอ้น ดูแลการเทียบโอนของหลักสูตรและ
รับผิดชอบงานพัสดุ 
        (C) ผลจากการทบทวนและปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละท่านพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความพึงพอใจในการบริหารงานของหลักสูตรอยู่ที่ระดับคะแนน 4.7 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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        (A) จากผลการด าเนินงานในปีนี พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
ท่านมีความพึงพอใจในการบริหารงานของหลักสูตรและในปีการศึกษาถัดไปก็จะ
มีการประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรแต่ละท่าน เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระงานด้านอ่ืนๆที่อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนในอนาคต 
         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
       จากผลการด าเนินงานในปีนี พบว่าเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการประชุมเพื่อแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละท่านพบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคะแนนดีขึ น 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

       

 
1. การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ประจ า โดย 
    1.1) ส ารวจจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความต้องการไปศึกษา
ต่อของหน่วยงาน 
    1.2) ด าเนินการตามขั นตอนการขอไปศึกษาต่อตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    1.3) ติดตามผู้รับทุนการศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตรที่ก าหนด 
    1.4) ด าเนินการจัดท าข้อมูลอาจารย์ประจ าศึกษาต่อ 
2. การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า โดย 
    2.1) ส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าที่ประสงค์จะท าผลงานทางวิชาการ 
    2.2) ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ให้กับอาจารย์ประจ า 
    2.3) ส ารวจความต้องการพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
    2.4) ส่งเสริมการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ โดยเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
ขอรับการจัดสรรทุนสนับสนุนการเขียนต ารา ทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย การจัดอบรมการท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมาย 
    2.5) ติดตามการจัดท าผลงานทางวิชาการ 

รายงานการประชุมครั งที่ 
1/2562 
รายงานการประชุมครั งที่ 
8/2561 
สรุปโครงการวิจัยงบ
แผ่นดินปี 62 
สรุปโครงการวิจัยงบ
รายได้ปี 61 
ตารางที่ 4.2-1 
ตารางที่ 4.2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์

ควำมคงอยู่ของอำจำรย์และควำมพึงพอใจของอำจำรย์

จ ำนวนอำจำรย์เพียงพอในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนหลักสูตร
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          ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ดังนี    

 
       (P) ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีแผนการด าเนินงานดังนี   
      1) ท าการวางแผนในการขออัตราก าลังเพ่ิมเติมเพ่ือที่ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันสามารถลาไปศึกษาต่อได้ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบ
กับหลักสูตร 
       2) มีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตรจากอาจารย์สุภาวดี มากอ้น 
เป็นอาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ เนื่องจากอาจารย์สุภาวดี มากอ้น เข้าเกณฑ์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  
       3) ยังคงส่งเสริมให้อาจารย์ใช้ทุนของวิทยาลัยส าหรับพัฒนาตนเองตาม
สาขาความเชี่ยวชาญ แต่เนื่องจากการขอไปพัฒนาตนเองในปีการศึกษา 2562 
ไม่มีงบประมาณสนับสนุน  จึงเน้นให้อาจารย์ใช้วิธีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ใน
ช่องทางอ่ืนๆ และหางบประมาณส่วนอื่นในการไปพัฒนาตนเอง หรือใช้
งบประมาณส่วนตัวในการไปอบรม 
       4) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ท าการเขียนข้อเสนอส าหรับ
ของบประมาณส าหรับท างานวิจัย และมีการน าผลงานออกตีพิมพ์เผยแพร่ครบ
ทุกคน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ที่ประชุมหลักสูตรมีมติว่าอาจารย์ทุกท่านควร
จะด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่วางไว้ และให้พยายามตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
ระดับท่ีสูงขึ น เพ่ือจะได้มีการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ น 

         (D) 1) หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และสนับสนุนให้
อาจารย์ได้ด าเนินการตามขั นตอนการขอไปศึกษาต่อตามระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
การประชุมหลักสูตรครั งที่ 1/2562 โดยจากการส ารวจและมติที่ประชุมว่า
อาจารย์สุภาวดี มากอ้น ยังคงมีความประสงค์ที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก แต่ยงัติดปัญหาในเรื่องจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเมื่ออาจารย์สุภา
วดี มากอ้นลาไปศึกษาต่อ ทางหลักสูตรจะไม่มีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้า
มาท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนได้ ดังนั นการที่อาจารย์สุภาวดี 
มากอ้นจะลาไปศึกษาต่อได้นั น ทางหลักสูตรจ าเป็นจะต้องมีการขออัตราก าลัง
เพ่ิมเติมในคุณวุฒิปริญญาเอกก่อน โดยท าการยื่นขออัตราก าลังเพ่ิมเติมไปยัง
มหาวิทยาลัย ผ่านทางวิทยาลัย  
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    2) จาก ข้อ 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีไม่เพียงพอที่จะให้อาจารย์
สุภาวดี มากอ้น ไปศึกษาต่อได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร
หลักสูตรใหม่โดยการปรับเปลี่ยนหัวหน้าหลักสูตร เปลี่ยนจากอาจารย์สุภาวดี 
มากอ้น เป็นอาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ เนื่องจากอาจารย์สุภาวดี มากอ้น เข้าเกณฑ์
ขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้อาจารย์สุภาวดี มากอ้น ได้ท าการขอต าแหน่งทาง
วิชาการแทนการไปศึกษาต่อ 
     3) ในการประชุมหลักสูตรครั งที่ 1/2562 ประธานหลักสูตรแจ้งในที่
ประชุมเกี่ยวกับงบประมาณในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากปีการศึกษา 2562 
ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเองให้แก่อาจารย์ แต่เพ่ือให้อาจารย์
ได้มีการพัฒนาตนเองได้มีการแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้ท า
การวางแผนการเรื่องการพัฒนาตนเองในเรื่องใด และหาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือ
ไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนโดยอาจจะของบประมาณนอก เช่น งบ
งานวิจัย หรืองบบริการวิชาการ และเสนอแนวทางอ่ืนๆ เช่นใช้งบส่วนบุคคล 
และแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านพยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆในช่องทางต่างๆอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น เข้าร่วมการจัดอบรมฟรี เช่นที่จัดขึ นโดยวิทยาลัยรัตภูมิ 
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

     4) ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้มีการพัฒนาต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สูงขึ น โดยการส่งเสริมให้มีการยื่นขอเสนองบประมาณส าหรับการ
ท างานวิจัยทั งงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณเงินแผ่นดิน และให้อาจารย์
ทุกท่านได้มีการน าผลงานออกตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งในปัจจุบันทางหลักสูตรมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ท่าน 
และอยู่ในขั นตอนการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 1 ท่าน 
คืออาจารย์น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ และอีก 1 ท่าน คืออาจารย์สุภาวดี มากอ้น 
อายุงานยังครบตามหลักเกณฑ์การยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ในวาระการ
ประชุมครั งที่ 1/2562 ทางหลักสูตรได้มีความเห็นชอบให้การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารหลักสูตรใหม่โดยการปรับเปลี่ยนหัวหน้าหลักสูตร เปลี่ยน
จากอาจารย์สุภาวดี มากอ้น เป็นอาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ เพ่ือให้อาจารย์สุภาวดี 
มากอ้น ได้ท าต าแหน่งทางวิชาการและยื่นขอต าแหน่งในปีการศึกษา 2562  
ส่วนอีก 1 ท่าน อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ อายุงานยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์การยื่น
ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยทางหลักสูตรได้มีความเห็นชอบให้อาจารย์ศุภชัย 
มะเดื่อ ได้ท าการวางแผนและเตรียมความพร้อมส าหรับการยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) โดยมี ผศ.วันประชา นวนสร้อยและ ผศ.ศิวดล 
นวลนภดล คอยเป็นพี่เลี ยงให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ   
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(C)  1) ทางวิทยาลัยได้แจ้งกลับว่ายังทางหลักสูตรว่าในขณะนี ยังไม่มีต าแหน่ง
รองรับตามที่หลักสูตรร้องขอ แต่ได้มีการให้อัตราก าลังในส่วนของอาจารย์ระดับ
ปริญญาโทด้านแมคคาโทนิค เพ่ือมาท างานด้านสมาร์ทฟาร์มตามยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัย และอาจารย์สุภาวดี 
       2) อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตรปีการศึกษา 
2562 และอาจารย์สุภาวดี มากอ้นได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
       3) ผลจากการให้อาจารย์แต่ละท่านวางแผนในการ เข้าร่วมการฝึกอบรม
เกี่ยวกับวิชาชีพหรือด้านงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กร
หรือหน่วยงานอื่นๆ พบว่า 
          1. อาจารย์สุภาวดี มากอ้น ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี  

-เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเขียนแอปพลิเคชัน IoT ด้วย Flutter วันที่ 
12-15 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบัน EWTC กรุงเทพฯ 
-เข้าร่วมกจิกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth 
Startup Fund) วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
-เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Microsoft Excel 
2016 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยรัตภูม ิ
-เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Microsoft 
Office 2013 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ 
-เป็นวิทยากรในโครงการโรโบติกแคมป์ครั งที่ 2 วันที่ 13-15 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ 
- เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน อบต. 
พะตง หลักสูตรอบรมให้ความรู้ตัดต่อวิดีโอและภาพเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
วันที่ 4 มีนาคม 2563 
-เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพในยุคดิจิทัล
ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์) เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
-เป็นกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั งที่ 22 (NSC2020)” รอบที่ 2 รอบ
พิจารณาผลงาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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-วิทยากรพัฒนานักคอมพิวเตอร์ธุรกิจส าหรับสร้างสรรค์วีดีโอบนยูทูป 
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 
-เป็นวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การด าเนินกิจกรรมบนระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา" ครั งที่ 40 Workshop on 
UniNet Network and Computer Application ระหว่างวันที่ 15 - 
17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
-เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดนวัตกรรมการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ มทร.
สงขลา 
-เป็นวิทยากรในการด าเนินการโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิจัย 
และวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ วันที่ 29 มิถุนายน 
2563 

 
          2.ผศ.วันประชา นวนสร้อย ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี  

-เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเขียนแอปพลิเคชัน IoT ด้วย Flutter วันที่ 
12-15 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบัน EWTC กรุงเทพฯ 
-เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยร
ภัฏสงขลา 
-เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
และการเขียนโปรแกรม Machine Vision ด้วยชุดฝึก Tetrix (Pitsco 
Education) วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-เป็นวิทยากรในงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
-เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Microsoft Excel 
2016 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยรัตภูม ิ
-เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Microsoft 
Office 2013 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ 
-เป็นกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏ
สงขลา 
-เป็นวิทยากรในโครงการโรโบติกแคมป์ครั งที่ 2 วันที่ 13-15 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9HKHm6xfM5aSY5Z-yxUgTH7WquYudjfrVj1D0Hv7So3ISc0V5VDYolZDwFfhpI10zqXWehTco0Oax1OfcbwHuWgjmcI9HuowYmao1McO4uCc24aMoGg5Umf2jRYkbj6mmuy4vbpnzQO5jKppQeug6bcbp9yRgLicW00qTjoK7r_niCTiae8dJ71tpEGfOyU8vQU2-cWfOQxye775j7uZbcu1zsXQ2Dyllt8LEC-DUfx6EhSvyiHgF1GEE0gclizId&__tn__=%2ANK-R
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-เป็นกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานการประกวดนวัตกรรมการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ มทร.
สงขลา 

 
          3.อาจารย์น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
            ดังต่อไปนี  

-เข้าร่วมโครงการอบรม Microsoft Campus For Education 
-วิทยากรพัฒนานักคอมพิวเตอร์ธุรกิจส าหรับสร้างสรรค์วีดีโอบนยูทูป 

 
          4.อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี  

-เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยร
ภัฏสงขลา 
-เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
และการเขียนโปรแกรม Machine Vision ด้วยชุดฝึก Tetrix (Pitsco 
Education) วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
-เป็นวิทยากรในงานแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
-เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Microsoft Excel 
2016 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยรัตภูม ิ
-เป็นวิทยากรในโครงการโรโบติกแคมป์ครั งที่ 2 วันที่ 13-15 ธันวาคม 
2562 ณ วิทยาลัยรัตภูมิ 

 

      4) การยื่นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจัย
เงินแผ่นดินปรากฏว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ท าการยื่นข้อเสนอโครงการ
ไปแล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑ์
เงื่อนไขในการยื่นข้อเสนอหลายอย่าง ท าให้ปรับตัวไม่ทันตามหลักเกณฑ์ใหม่ใน
ส่วนของการเสนอของบประมาณโครงการวิจัยเงินแผ่นดินปรากฏว่า  

   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันประชานวนสร้อยได้รับพิจารณาได้รับเงินสนับสนุน
จ านวน 1 โครงการคือ  โครงการจัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกษตรแม่นย าสู่ระบบฟาร์มเพาะเห็ดอัจฉริยะ งบประมาณ  980 ,000   บาท 
จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%9B?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD9HKHm6xfM5aSY5Z-yxUgTH7WquYudjfrVj1D0Hv7So3ISc0V5VDYolZDwFfhpI10zqXWehTco0Oax1OfcbwHuWgjmcI9HuowYmao1McO4uCc24aMoGg5Umf2jRYkbj6mmuy4vbpnzQO5jKppQeug6bcbp9yRgLicW00qTjoK7r_niCTiae8dJ71tpEGfOyU8vQU2-cWfOQxye775j7uZbcu1zsXQ2Dyllt8LEC-DUfx6EhSvyiHgF1GEE0gclizId&__tn__=%2ANK-R
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   - อาจารย์น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ ได้รับพิจารณาได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 1 
โครงการคือ การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์เพ่ือการเรียนรู้ เรื่อง
โครงสร้างข้อมูล  งบประมาณ 20,000   บาท 

   - อาจารย์สุภาวดี มากอ้นได้รับพิจารณารับเงินสนับสนุนโครงการ Flagship 
2563 จ านวน 2 โครงการคือ 1) โครงการเรื่องการวิจัยและพัฒนายานไร้คนขับ
ส าหรับส ารวจและพ่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่ต าบลควนรู อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา งบประมาณ  400,000  บาท และ 2) การพัฒนานวัตกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID19) โครงการย่อยเครื่องส าหรับสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ 
งบประมาณ 1,000,000   บาท 

      5) การน าผลงานออกตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2563 ปรากฏว่ามี
แนวโน้มที่ดีขึ นจากเดิมปีการศึกษา 2560 มีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
จ านวน 7 เรื่อง และในระดับนานาชาติ 1 เรื่อง และในปีการศึกษา 2561 
พบว่าการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติจ านวน 6 เรื่อง การน าผลงานออกตีพิมพ์
เผยแพร่ในปีการศึกษา 2562 มีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติจ านวน 3 เรื่อง และ
วารสาร 1 เรื่อง ดังนี  

1. อาจารย์สุภาวดี มากอ้น  
- การประชุม National Conference on Information 

Technology (NCIT2019) เรื่อง ระบบรดน  าต้นไม้สั่งการ
ผ่านแอปพลิเคชัน 

- การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั งที่ 4 เรื่อง การ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของฐานข้อมูล MariaDB ด้วย Disk 
I/O Scheduler บน Docker Container 

2. อาจารย์น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ 
- การประชุม National Conference on Information 

Technology (NCIT2019) เรื่อง แอปพลิเคชันแนะน าการ
ดูแลสุขภาพส าหรับผูสูงอายุบนสมารทโฟนแอนดรอยด 
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3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศิวดล นวลนภดล  
- Development of Research-Based RRSDI Learning 

Modek for Telecomunication Engineering Education 

และจากการประชุมหลักสูตรครั งที่ 7/2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในแนวทาง
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของคณาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี คือ 1. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการเขียนเอกสารประกอบการสอนและ
ต ารา2.ให้อาจารย์วางแผนการศึกษาต่อ 3. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการเขียนขอ
งบโครงการวิจัย4. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม 5 . 
ส่งเสริมให้อาจารย์น างานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
       (A) 1) ท าการวางแผนในการขออัตราก าลังเพ่ิมเติมเพ่ือที่ให้อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบันสามารถส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้มีการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ น โดยส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการ
วางแผนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งเน้นไปในเรื่องของการของบประมาณ
สนับสนุนในการท างานวิจัย และการน าผลงานออกตีพิมพ์เผยแพร่ โดยสามารถ
แจกแจงรายละเอียดได้ดังนี  
           - ผู้ช่วยศาสตรจารย์ วันประชา นวนสร้อย และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์    
ศิวดล นวลนภดล ให้วางแผนก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ นคือต าแหน่ง
รองศาสตรจารย์ในปีการศึกษา 2563   
           - อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ ให้วางแผนก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
การวางแผนส าหรับการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา 2563    
และทางหลักสูตรได้ท าการติดตามการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์น  า
เพ็ญ พรหมประสิทธิ์ ซึ่งปรากฏว่าได้ด าเนินการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆไปยัง
กองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2561 และอาจารย์สุภาวดี มากอ้น ที่ได้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆไปยังกอง
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถันายน 2563 
2) ยังคงส่งเสริมให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเองตามสาขาความเชี่ยวชาญอย่างน้อยปี
ละครั ง เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในช่องทางอ่ืนๆ อบรมอนนไลน์ฟรี หรืออบรม
โดยใช้งบประมาณจากส่วนอื่นๆ 
3) สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับที่สูงขึ นเช่น การ
ตีพิมพ์ในบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ และการตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ 
       ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
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1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตร์จารย์ และได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในการยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยทางหลักสูตรมีส่วนในการแต่งตั งพ่ีเลี ยงคอยให้ค าปรึกษา 
2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวโน้มในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
 
มีแนวปฏิบัติที่ดีอย่างชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ์  ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับที่สูงขึ น 

เป้าหมายของปีนี   : 4  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั งนี    : 4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละ/อัตรา) 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  0 0 ตารางที่ 1.1-2 
ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ  

40 3.33 ตารางที่ 1.1-2 

ผลงานวิชาการของอาจารย์  20 5 ตารางที่ 4.2-1 - ตาราง
ที่ 4.2-6 

เฉลี่ย 2.78  

เป้าหมายของปีนี   : 5  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั งนี    : 2.78  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย         ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

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

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0  
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 100  
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จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 5 ตารางที่ 1.1-2 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 0  
ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 0  

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
ศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

รองศาสตราจารย์ คน 0 ตารางที่ 1.1-2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 ตารางที่ 1.1-2 

อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 3 ตารางที่ 1.1-2 

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

รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
( ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คน 2  

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ 
 (ผศ. , รศ. และ ศ.)  

ร้อยละ 
40  

ค่าคะแนนร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  
(ผศ. , รศ. และ ศ.) 

คะแนน 
3.33  

 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น  าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น  าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
3 0.60 ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
1 0.4 ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบัน

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น  าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น  าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

น าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

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

1.00 

  ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น  าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น  าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

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

1.00 

  ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

6.  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.20 
  ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.6 

 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.80 
  ตารางที่ 

4.2.6 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 
 

1.00 
  ตารางที่ 

4.2.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั งหมด 5 -  
จ านวนและผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

4 1.00  



 

วิทยาลัยรัตภูม ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2562                  -32-  
 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ระดับปริญญา............(ตรี/โท/เอก) 

น  าหนัก จ านวน ผลรวมถ่วง
น  าหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

จ านวนและผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รวม
จ านวน
ผลงาน

สร้างสรรค ์

รวมจ านวนถ่วง
น  าหนกัผลงาน

สร้างสรรค ์

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- ผลรวมถ่วงน  าหนัก
ของผลงานทาง

วิชาการ/อ.ประจ า
หลักสูตร*100 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- ผลรวมถ่วงน  าหนัก
ของผลงาน

สร้างสรรค์/อ.ประจ า
หลักสูตร*100 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานทางวิชาการและ
ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ผลรวมถ่วงน  าหนัก
ของผลงานทาง

วิชาการและผลงาน
สร้างสรรค์/อ.ประจ า

หลักสูตร*100 

 

ค่าคะแนนของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน  าหนักของ

ผลงานทางวิชาการ
และผลงาน

สร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร/(ป.ตรี 20
หรือ ป.โท 40) * 5 

 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การคงอยู่ของอาจารย์   
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเกิดประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแนวทางเพ่ือการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยที่ทางหลักสูตรมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
และให้สวัสดิการแก่อาจารย์ภายในหลักสูตรโดยมีแนวทางดังนี คือ 
 
(P) 1)การวางแผนหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการท างานวิจัยและเงินทุนส าหรับการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานออกตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่ง
เป็นประโยชน์ทั งด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร และอาจารย์สามารถน า
ผลงานเหล่านี ไปยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้  
    2)การส่งเสริมสวัสดิการในด้านต่างๆเช่นที่พัก  

แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร 
รายงานการประชุมครั ง
ที่ 8 
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    3)จากการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ในหลักสูตร เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ด้านสวัสดิการของบุคลากรในปีที่ผ่านมาพบว่า อาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ยังคงมีสวัสดิการที่น้อยอยู่ ทางหลักสูตรมองว่าควรจะมีการเสนอความคิดเห็นเรื่องการ
ตั งกองทุนส ารองเลี ยงชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ไปยัง
วิทยาลัย เพ่ือให้ทางวิทยาลัยเสนอต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 (D) 1) ทางหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้วางแผนการใช้ทุน
สนับสนุนการพัฒนาตนเองในการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเพ่ิมศักยภาพ
วิชาชีพโดย หลักสูตรได้เสนอแนะแนวทางให้หาอาจารย์เข้าอบรมฟรีทั งที่จัดโดย
หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน เช่น จัดขึ นโดยวิทยาลัยรัตภูมิ หรือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้ใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ หรือใช้ 
งบประมาณส่วนตัว หรืองบประมาณจากงานวิจัย เป็นต้น 
- ทางหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรท าการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพ่ือขอเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่จัดสรรงบประมาณ
ในการท าวิจัยเงินรายได้โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท 
- ทางหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ยื่นขอแหล่งเงินทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกโดยการจัดอบรม และส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรมชี แจงหลักเกณฑ์
และขั นตอนในการยื่นขอเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
2) ทางวิทยาลัยมีการจัดสรรที่พักส าหรับบุคลากรของวิทยาลัยทุกคนที่มีความประสงค์
ต้องการเข้าพักภายในแฟลตของวิทยาลัย ท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีความสะดวกและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
3) ในส่วนของสวัสดิการของกองทุนส ารองเลี ยงชีพทางหลักสูตรได้กระตุ้นให้อาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้ เข้าไปกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์ ซึ่ งทาง
มหาวิทยาลัยได้ท าการเปิดส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรทั งมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ
จัดตั งกองทุนส ารองเลี ยงชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นด้วย
เป็นอย่างยิ่งในการจัดตั งกองทุนนี  
 

(C) 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้มีการพัฒนาตนเองโดยเข้าอบรมฟรีที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอและหน่วยงานภายในวิทยาลัยรัตภูมิ หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และอาจารย์สุภาวดี มากอ้น ใช้งบประมาณส่วนตัวในการพัฒนา
ตนเอง และผู้ช่วยศาสตรจารย์วันประชา นวนสร้อยใช้งบประมาณจากงานวิจัยไปพัฒนา
ตัวเอง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการยื่นขอเงินงบประมาณเพ่ือสนับสุนการ
ท าวิจัยและได้รับเงินอุดหนุนจ านวน 3 โครงการ คือ  

           -ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันประชา นวนสร้อย จ านวน 1 โครงการงบประมาณ 
งบประมาณ  980,000   บาท จาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
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           - อาจารย์น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ ได้รับพิจารณาได้รับเงินสนับสนุนจ านวน 1 
โครงการคือ การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์เพ่ือการเรียนรู้  เรื่อง
โครงสร้างข้อมูล  งบประมาณ 20,000   บาท 

           -อาจารย์สุภาวดี มากอ้น จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  400,000  บาท 
ได้รับพิจารณารับเงินสนับสนุนโครงการ Flagship 2563 
   - อาจารย์สุภาวดี มากอ้น จ านวน 2 โครงการ 1) โครงการเรื่องการวิจัยและพัฒนา
ยานไรค้นขับส าหรับส ารวจและพ่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่ต าบลควนรู อ าเภอรัต
ภูมิ จังหวัดสงขลา งบประมาณ  400,000  บาท และ 2) การพัฒนานวัตกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID19) โครงการย่อยเครื่องส าหรับสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ งบประมาณ 
1,000,000   บาท 

    2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบของหลักสูตรบางท่านได้เข้าพักภายในแฟลตของวิทยาลัย 
ท าให้มีความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    3) ส าหรับการจัดตั งกองทุนส ารองเลี ยงชีพ เพ่ือเป็นการเพ่ิมสวัสดิการให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยนั น การด าเนินการนั นอยู่นอกเหนือขอบเขตของหลักสูตร ซึ่งทาง
หลักสูตรจะท าการติดตามผลจากมหาวิทยาลัยต่อไป โดยภาพรวมแล้วการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่า หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 100 เปอร์เซ็นต์  
(A) 1.) พลักดันให้อาจารย์ในหลักสูตรหาแหล่งเงินทุนวิจัยเพ่ือบันไดก้าวไปสู่การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.) การส่งเสริมสวัสดิการในด้านต่างๆเช่นที่พัก  
3.) เน้นการให้ค าปรึกษาปัญหาและการให้ความช่วยเหลือระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเช่น การให้อาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการแล้วคอยเป็นพี่เลี ยงให้
ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ก าลังจะยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
ตารางแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ 

รายการ ปีการศึกษา  
2559 
(คน) 

ปีการศึกษา 
2560 
(คน) 

ปีการศึกษา
2561 

(ปีประเมิน) 
(คน) 

ปีการศึกษา
2562 

(ปีประเมิน) 
(คน) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

5 5 5 5 คงเดิม 
 

100 
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ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร   
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการด าเนินงานของหลักสูตร ในส่วนของการบริหารหลักสูตร และ
การบริหารพัฒนาอาจารย์อาจารย์  ดังนี  
(P)  วิทยาลัยฯก าหนดนโยบายการประเมินตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยการออกแบบฟอร์มการประเมินฯ เพ่ือใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการด าเนินงานของหลักสูตร และก าหนดให้อาจารย์ท าการประเมินหลังสิ นสุดปี
การศึกษา เพ่ือหาข้อสรุปในการด าเนินการบริหารหลักสูตรฯจากข้อมูลสารสนเทศ 
ทั งนี หลักสูตรได้ด าเนินการตามนโยบายของวิทยาลัย โดยการก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการประเมินพร้อมกับการรายงานผล มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 
1/2562 
(D)  หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการแจกแบบประเมินฯให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ส่งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
เพ่ือให้ระยะเวลาในการท าการประเมินอย่างน้อย 30 วันหลังจากสอบปลายภาค  
(C) ผลการประเมินพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการ
บริหารงานของหลักสูตรเพิ่มขึ น โดยเฉพาะในเรื่องของส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการเข้า
ร่วมอบรมพัฒนาตนเอง การก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์แต่ละท่าน
อย่างชัดเจน แต่มีประเด็นที่น่ากังวลในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนการท าวิจัย ที่มีการ
เปลี่ยนรูปแบบและกฏเกณฑ์ ท าให้การของบประมาณสนับสนุนยากขึ น 
  (A)  วางแผนการท างานวิจัยและหาแนวทางในการปรับเปลี่ ยนวิธีการขอ
งบประมาณสนันสนุนการท าวิจัยร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเมื่อ
สิ นสุดปีการศึกษา ก็จะด าเนินการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและหาวิธีการในการปรับปรุงในส่วนที่ยังปกพร่องอยู่ เพ่ือให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

รายการ ปีการศึกษา 
255๙ 

(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา 
25๖๐ 

(ค่าเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา
256๑ 

(ปีประเมิน) 
(ค่าเฉลี่ยเต็ม 

5) 

ปีการศึกษา
2562 

(ปีประเมิน) 
(ค่าเฉลี่ยเต็ม 

5) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 

ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อ
การบริหาร
หลักสูตร 

4.5     ๔.๖ 4.7 4.6   

 

แบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร 
รายงานการประชุมครั ง
ที่ 8/2561 
 

เป้าหมายของปีนี   : 4.8   คะแนน ผลการประเมินตนเองครั งนี    : 4.6  คะแนน 
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ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย         

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

4.1 ระดับ 3 ระดับ 3 4  
4.2   2.78 

(ค่าเฉลี่ย 3 ตัวบ่งชี   
(1) – (3)) 

4.2 (1) ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 0.00 
4.2 (2) ร้อยละ 60 ร้อยละ 40 3.33 
4.2 (3) ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 5.00 

4.3 ระดับ 4 ระดับ 4 4.00  
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หมวดที่ 3 : นักศึกษาและบัณฑิต 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื นฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตรจะมี

แนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูลหรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มี
ความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ท่ีมาจากงานทะเบียน) 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั งแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั น
ปีที่ 
1 

ชั น
ปีที่ 
2 

ชั น
ปีที่ 
3 

ชั น
ปีที่ 
4 

ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อย
ละ 

2555 35 21 16 16 19 54.3 16 45.7 - - 
2556 36 31 20 17 19 44.44 14 38.88 3 8.33 
2557 19 13 13 12 7 36.84 6 31.57 6 31.5

7 
2558 13 7 7 7 6 46.15 5 38.46 - - 
2559 15 12 12 9 7 46.66 5 33.33 3 20 
2560 6 5 5 5 1 16.67     
2561 8 5 5  2 25     
2562 7 7         
รวม           

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง  
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ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรีเทียบโอน (ท่ีมาจากงานทะเบียน) 
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 
(ตั งแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั น
ปีที่ 
1 

ชั น
ปีที่ 
2 

ชั น
ปีที่ 
3 

ชั น
ปีที่ 
4 

ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อย
ละ 

2557 4 1 1 1 3 75 - - 1 25 
2558 19 18 17 - 2 10.52 16 84.21 - - 
2559 7 4 4  3 42.85 4 100 - - 
2560 12 12 12  0 0 11 91.66 1 8.34 
2561 7 7 7  0 0     
2562 8 8   0 0     
รวม           

หมายเหตุ นักศึกษาที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนักศึกษาตกค้าง 
 
ร้อยละนักศึกษา ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ที่มาจากงานทะเบียน) 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

ชั นปี
ที่ 1 

ชั นปี
ที่ 2 

ร้อยละนักศึกษา
ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ 1-2 

ชั นปี
ที่ 3 

ร้อยละนักศึกษา
ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ 2-3 

ชั นปี
ที่ 4 

ร้อยละนักศึกษา
ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ 3-4 

2555 35 21 40.0 16 23.8 16 0 
2556 36 31 13.8 20 35.4 17 15 
2557 19 13 31.57 13 0 12 7.6 
2558 13 7 46.15 7 0 7 0 
2559 15 12 20 12 0 9 25 
2560 6 5 16.67 5 0 5 0 
2561 8 5 25 5 0   
2562 8 8 0     
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ร้อยละนักศึกษา ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา เทียบโอน (ท่ีมาจากงานทะเบียน) 
ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 
ชั นปี
ที่ 1 

ชั นปี
ที่ 2 

ร้อยละนักศึกษา
ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ 1-2 

ชั นปี
ที่ 3 

ร้อยละนักศึกษา
ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ 2-3 

ชั นปี
ที่ 4 

ร้อยละนักศึกษา
ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ 3-4 

2557 4 1 75 1 0 1 0 
2558 19 18 5.26 17 5.55 17 0 
2559 7 4 42.85 4 0   
2560 12 11 8.33 11 0   
2561 7 7 0 7 0   
2562 8 8 0     

 
 ร้อยละนักศึกษา ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 

นักศึกษาในปีการศึกษา 2555 เปิดรับปีแรก ชั นปีที่ 1 มีนกัศึกษารายงานตัวทั งสิ น  3๕ คน และมีนักศึกษา
ลาออก/สิ นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 นักศึกษาชั นปีที่ 2 มีนักศึกษาคงอยู่
จ านวน 21 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และ
นักศึกษาชั นปีที่ 3 และ 4  มีนักศึกษาคงอยู่จ านวน 16 คน ไม่มีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา ซึ่ง
นักศึกษาในปีที่ 4 ได้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2556 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  36 คน และมีนักศึกษาชั นปีที่ 2ศึกษา
ลาออก/สิ นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 นักศึกษาชั นปีที่ 2 มีนักศึกษาคงอยู่จ านวน 
31 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 นักศึกษาชั นปีที่ 
3 มีนักศึกษาคงอยู่จ านวน 20 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
15 และมีนักศึกษาปี 4 จ านวน 17 คน ซึ่งมีนักศึกษาปีที่ 4 ได้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7    

 ปีการศึกษา 2557 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  19 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพ
ฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 31.57 นักศึกษาชั นปีที่ 2 มีนักศึกษาคงอยู่จ านวน 13 คน ไม่มี
นักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ นักศึกษาชั นปีที่ 3 มีนักศึกษาคงอยู่จ านวน 13 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6  

ปีการศึกษา 2558 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  13 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพ
ฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 เนื่องจากนักศึกษาที่ลาออกเป็นนักศึกษาสาขาอ่ืนที่มาลงเรียน
ร่วมเพราะสาขาตัวเองไม่เปิด นักศึกษาชั นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 มีนักศึกษาคงอยู่จ านวน 7 คน ไม่มีนักศึกษาลาออก/
สิ นสุดสภาพฯ  

ปีการศึกษา 2559 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  15 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพ
ฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 20 นักศึกษาชั นปีที่ 2 มีนักศึกษาคงอยู่จ านวน 7 คน ไม่มีนักศึกษา
ลาออก/สิ นสุดสภาพฯ  
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ปีการศึกษา 2560 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  6 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ 
ระหว่างศึกษาจ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบวา่ มีอัตรานักศึกษาลาออก/
สิ นสุดสภาพฯ 1-2 ลดลง ร้อยละ 3.33 

ปีการศึกษา 2561 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  8 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ 
ระหว่างศึกษาจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า มีอัตรานักศึกษาลาออก/
สิ นสุดสภาพฯ 1-2 เพ่ิมขึ น ร้อยละ 8.33 

ปีการศึกษา 2562 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  7 คน และไม่มีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพ
ฯ ระหว่างศึกษา เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า มีอัตรานักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ 1-2 ลดลง ร้อยละ 
25 
 
 ร้อยละนักศึกษา ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา เทียบโอน 

ปีการศึกษา 2557 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  4 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ 
ระหว่างศึกษาจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75 เนื่องจากนักศึกษาได้งานท า นักศึกษาชั นปีที่ 2 มีนักศึกษาคงอยู่
จ านวน 1 คน ไม่มีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ นักศึกษาชั นปีที่ 3 มีนักศึกษาคงอยู่จ านวน 1 คน ไม่มีนักศึกษา
ลาออก/สิ นสุดสภาพฯ  

ปีการศึกษา 2558 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  19 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพ
ฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 เนื่องจากนักศึกษาที่ออกนั นเป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนแล้วไม่
มาเรียน นักศึกษาชั นปีที่ 2 มีนักศึกษาคงอยู่จ านวน 18 คน มีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.55 

ปีการศึกษา 2559 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ ฤน  7 คน และมีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพ
ฯ ระหว่างศึกษาจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85 นักศึกษาที่ลาออกเป็นนักศึกษาที่ได้งานท า  
 สรุปผลนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ 1-2 ของปีการศึกษา 2559 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 
พบว่า มีอัตรานักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ 1-2 เพ่ิมขึ น ร้อยละ 37.59 

ปีการศึกษา 2560 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  12 คน และไม่มีนักศึกษาลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ ระหว่างศึกษา เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่า มีอัตรานักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ 1-2 ลดลง 
ร้อยละ 42.85 

ปีการศึกษา 2561 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  7 คน และไม่มีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพ
ฯ ระหว่างศึกษา เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า มีอัตรานักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ 1-2 คงท่ี 

ปีการศึกษา 2562 เป็นชั นปีที่ 1 มีนักศึกษารายงานตัวทั งสิ น  7 คน และไม่มีนักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพ
ฯ ระหว่างศึกษา เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า มีอัตรานักศึกษาลาออก/สิ นสุดสภาพฯ 1-2 คงท่ี 
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ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ท่ีมาจากงานทะเบียน) 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 
 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

จ านวนที่ลาออกและคัด
ชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปี

การศึกษา  
 

ปี
การศึกษา 
2558 

ปี
การศึกษา 
2559 

ปี
การศึกษา 
2560 

ปี
การศึกษา 
2561 

ปี
การศึกษา 
2562 

2555 35 16     19 
2556 36  17    19 
2557 19   6   7 
2558 13    5  6 
2559 15     5 7 
รวม        

 

ปีการศึกษา 2558 อัตราการส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 45.71 อัตราการคงอยู่ร้อยละ 45.71 
ปีการศึกษา 2559 อัตราการส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 47.22 อัตราการคงอยู่ร้อยละ 47.22 
ปีการศึกษา 2560 อัตราการส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 31.57  อัตราการคงอยู่ร้อยละ 63.15 
ปีการศึกษา 2561 อัตราการส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 38.46  อัตราการคงอยู่ร้อยละ 53.84 
ปีการศึกษา 2562 อัตราการส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 38.46  อัตราการคงอยู่ร้อยละ 53.84 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาคือไม่สามารถคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาในหลักสูตรได้เพราะมีจ านวนนักศึกษา
มาสมัครน้อย ส่งผลให้ร้อยละการคงอยู่น้อยด้วยเนื่องจากนักศึกษามีพื นฐานความรู้น้อย ไม่ตั งใจเรียน แต่หลักสูตร
พยายามที่จะปรับพื นฐานความรู้ และใช้เทคนิควิธีการสอนต่างๆ ที่จะท าให้นักศึกษามีอัตราคงอยู่ที่ดีขึ น 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื นฐาน 
ของความส าเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการ 
ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  
การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องกับ 
คุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล 
หรือวิธีการคัดเลือกให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุ่งม่ันที่จะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด โดยมีขอบเขตดังนี  

1. http://admission.rmutsv.ac.th/  
2. รายงานการประชุมหลักสูตรครั งที่ 

3/2562  
3. รายงานการประชุมครั งที่ 

7/2562 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
การรับนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีระบบและกลไก การรับ
นักศึกษาดังนี  

 
 

1) ประกาศรับนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการรับสมัคร  
2) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนด 
3) ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมสถานที่สอบสัมภาษณ์  
4) ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 

     5) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
จ านวนนักศึกษาใหม่ตามปีการศึกษา 
ปีการศึกษา แผนรับ 4 ปี ผลการรับ แผนรับเทียบบ

โอน 
ผลการรับ 

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

      จากผลการรับนักศึกษาในปี 2562 มีนักศึกษาใหม่ 4 ปี จ านวน 7 
คนจากแผนรับนักศึกษาใหม่จ านวน 30 คน คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาเข้ากับ
แผนรับนักศึกษาร้อยละ 23  และ ผลการรับนักศึกษาในปี 2562 มีนักศึกษา
ใหม่เทียบโอน จ านวน 8 คนจากแผนรับนักศึกษาใหม่จ านวน 30 คน คิดเป็น
สัดส่วนนักศึกษาเข้ากับแผนรับนักศึกษาร้อยละ 26.67 ซึ่งคลาดเคลื่อนจาก
เป้าหมายการรับค่อนข้างมากและในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้
ด าเนินการดังนี  
 (P) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมหลักสูตรครั งที่  
3/2562 เพ่ือก าหนดคุณสมบัติ/เกณฑ์/ในการรับนักศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตาม มคอ. 2 เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยรัตภูมิ และส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลั ย โดยก าหนดรับ
นักศึกษาเป็น 2 รูปแบบที่มีจ านวนและรายละเอียดดังนี  
       1) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 30 คน โดยรับโควตา
จ านวน 15 คน  และรับตรงจ านวน 15 คน  
       2) นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี)  จ านวน 30 คน โดย
รับโควตาจ านวน 15 คน  และรับตรงจ านวน 15 คน  

โดยที่ประชุมวางแผนการรับและแนะแนวนักศึกษาเพ่ิมเติมดังนี  
1. เพ่ิมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และสื่อสัมคมออนไลน์ โดย

จัดท าเว็บไซต์ของหลักสูตรให้มีรายละเอียดคลอบคลุมมากที่สุดและสร้างเพจ
ในเฟสบุค 

2. ในการแนะแนวของหลักสูตร โดยไปแนะแนวตามโรงเรียนเป้าหมาย
โดยน าผลงานของนักศึกษาไปแสดงเพื่อเรียกความสนใจ 
     3. มีโครงการค่ายหุ่นยนต์รับนักศึกษา ม.6 ในพื นที่ เพ่ือประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
     4. ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลักสูตรปรับปรุงคือ Internet of Thinks 
(IoT)  
     5. สร้างชื่อเสียงให้หลักสูตร และวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ โดยการส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมประกวด แข่งขัน ด้านวิชาการต่างๆ 
     6. จัดโครงการให้มีการเข้าค่ายหุ่นยนต์เพ่ือดึงนักศึกษา ม.ปลายที่เป็น
เป้าหมายมาใช้สถานที่ อุปกรณ์ และท าความรู้จักกับรุ่นพ่ี และอาจารย์ เพ่ือ
โอกาสที่จะเข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมสูงขึ น 
     7.เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากยิ่งขึ น ดังนี  
         -ส่ งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ประกวด ในเวทีต่างๆ เ พ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีขีดความสามารถท่ีสูงขึ น และเป็นผลงาน
เชิงประจักที่ใช้ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
        -เพ่ิมช่องทางโฆษณาโดยการ การแจ้งข่าวการรับสมัครในกลุ่มไลน์แนะ
แนวของโรงเรียนมัธยม และการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้คู่
กับความสุขเพ่ือที่จะให้นักศึกษาปัจจุบันเป็นปากเสียงในการพูดต่อในสิ่งที่ดีๆ 
ต่อไป 
 (D)  ในการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ 
ด าเนินการแนะแนวตามแนวทางที่ก าหนดและวางแผนไว้ โดยในการแนะแนว
ได้เน้นจุดเด่นของหลักสูตรคือ Internet of Things (IoT) โดยในการแนะแนว
ได้น านักศึกษารุ่นพ่ี พร้อมโครงงาน IoT ไปแสดง เพ่ือให้นักศึกษามองเห็น
ภาพมากยิ่งขึ น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมทั งแสดงสื่อวีดีโอ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่จัดท าโดยรุ่นพ่ีเอง และจัดโครงการให้มีการเข้าค่าย
หุ่นยนต์เพ่ือดึงนักศึกษา ม.ปลายที่เป็นเป้าหมายมาใช้สถานที่ อุปกรณ์ และ
ท าความรู้จักกับรุ่นพ่ี และอาจารย์ เพ่ือโอกาสที่จะเข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมสูงขึ น 
และเน้นเจาะนักศึกษากลุ่ม ปวส. เป็นหลัก  โดยได้ท าการแนะแนวที่  
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ การ
อาชีพละงู และโรงเรียนควนเนียงวิทยา 
         (C) ผลการด าเนินการรับนักศึกษาตามกระบวนข้างต้นหลักสูตรได้
นักศึกษาปีการศึกษา 2562 จ านวน 15 คน จากแผนรับนักศึกษาใหม่
จ านวน 60 คน คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาเข้ากับแผนรับนักศึกษาร้อยละ 25 
ส่วนในปีการศึกษา 2561 มีสัดส่วนนักศึกษาเข้ากับแผนรับนักศึกษาร้อยละ 
30  
    จากผลการด าเนนิงานรับนักศึกษาพบว่า นักศึกษาใหม่มีอัตราคงท่ี เมื่อ
เทียบกับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 และยังไม่บรรลุเป้าในการรับนักศึกษา
ใหม ่ 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
จ านวนนักศึกษาใหม่ปี 2562 เทียบกับปี 2561 
ปีการศึกษา แผนรับ 4 ปี ผลการรับ แผนรับเทียบบ

โอน 
ผลการรับ 

2561 30 8 30 7 
2562 30 7 30 8 

 
         (A) จากปัญหาที่หลักสูตรมีนักศึกษาใหม่ไม่บรรลุเป้าในการรับ
นักศึกษาใหม่ ท าให้หลักสูตรมีการวางแผนการด าเนินงานใหม่ในปีการศึกษา 
2563 ดังนี  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั งที่ 7 โดย
ที่ประชุมได้วิเคราะห์ปัญหาและปรับกระบวนการรับและแนะแนวนักศึกษา
ใหม่เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายดังนี  
 

 วิเคราะห์ปัญหาการรับนักศึกษาใหม่ไม่ส าเร็จตามเป้าหมายดังนี้ 
1. ต าแหน่งที่ตั งของวิทยาลัยห่างจากพื นที่ในเมือง และมีมหาวิทยาลัย 5 

แห่งในจังหวัดสงขลา ท าให้เป็นตัวเลือกล าดับท้ายๆ  
2.วิทยาลัยไม่ได้ท าความร่วมมือกับสถานศึกษาในพื นที่ (MOU) 
3. วิทยาลัยรัตภูมิยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึง นักเรียนรวมทั ง

บุคคลส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิทยาลัย และหลักสูตรที่เปิดสอน 
ปรับกลวิธีการแนะแนวการรับนักศึกษาใหม่เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย

ดังนี้ 
1. จัดโครงการให้มีการเข้าค่ายหุ่นยนต์เพ่ือดึงนักศึกษา ม.ปลายที่เป็น

เป้าหมายมาใช้สถานที่ อุปกรณ์ และท าความรู้จักกับรุ่นพ่ี และอาจารย์ เพ่ือ
โอกาสที่จะเข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมสูงขึ น 
    2. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากยิ่งขึ น ดังนี  
         -ส่ งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ประกวด ในเวทีต่างๆ เ พ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีขีดความสามารถท่ีสูงขึ น และเป็นผลงาน
เชิงประจักที่ใช้ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
        -เพ่ิมช่องทางโฆษณาโดยการ การแจ้งข่าวการรับสมัครในกลุ่มไลน์แนะ
แนวของโรงเรียนมัธยม ทางเพจในเฟสบุค และการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีความรู้คู่กับความสุขเพ่ือที่จะให้นักศึกษาปัจจุบันเป็นปากเสียงใน
การพูดต่อในสิ่งที่ดีๆ ต่อไป 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา         
 

1. ภาพกิจกรรมปรับพื นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี  

1) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว ณ สถานที่ ตามวันและเวลาที่
ก าหนด 

2) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ โดย
ชี แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ 

3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ทั งกิจกรรมด้านวิชาการ/
กิจกรรมด้านสังคม 

4) ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติของคณะท างานเพ่ือน าไปปรับใช้ในปี
ถัดไป 

 

จากแผนการวางแผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2561 
ด้านวิชาการ 
   1. ก าหนดให้รุ่นพ่ีติวรุ่นน้องในส่วนของวิชาชีพพื นฐานก่อนเปิดเรียนโดยมี
อาจารย์คอยก ากับดูแล 
   2. มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษโดยศูนย์ภาษาวิทยาลัยรัตภูมิ 
ด้านสังคม 
   1. ก าหนดให้รุ่นพ่ีแนะน าน้องๆ นักศึกษาใหม่ในด้านสังคม เช่น ความ
เป็นอยู่ในวิทยาลัย การท ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

2. สรุปผลโครงการเข้าค่ายคณุธรรม
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 

3. รายงานประชุมหลักสูตรครั งที่ 
6/2562 

4. รายงานประชุมหลักสูตร ครั งที่ 
7/2562 
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   2. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์บริหารหลักสูตรประชุมชี แจง
ด้านสังคมในวิทยาลัย เช่น การใช้ชีวิตในวิทยาลัย การขอทุนการศึกษา 
กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  
  3. การเข้าร่วมค่ายคุณธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจพื นฐานให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการศึกษา 
           จากการวางแผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2562 ดังกล่าว ยังมีนักศึกษาการออกกลางคัน ลาออก หรือ สิ น
สภาพการศึกษาของนักศึกษา ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้
ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี  
(P) ผลจากการด าเนินตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา ยังปรากฎปัญหาการ การออกกลางคัน 
ลาออก และพ้นสภาพ ของนักศึกษา โดยหลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั งที่ 6 และมีมติเสนอแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมก่อนการศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ดังนี  
    ด้านวิชาการ 
   1. ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดเรียนในวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   2. รุ่นพ่ีติวรุ่นน้องในส่วนของวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนเปิด
เรียนโดยมีอาจารย์คอยก ากับดูแล 
   3. เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษโดยศูนย์ภาษาวิทยาลัยรัตภูมิ 
    ด้านสังคม 
   1. ก าหนดให้รุ่นพ่ีแนะน าน้องๆ นักศึกษาใหม่ในด้านสังคม เช่น ความ
เป็นอยู่ในวิทยาลัย การท ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
   2. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์บริหารหลักสูตรประชุมชี แจง
ด้านสังคมในวิทยาลัย เช่น การใช้ชีวิตในวิทยาลัย การขอทุนการศึกษา 
กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  
  3. การเข้าร่วมค่ายคุณธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจพื นฐานให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการศึกษา  
(D) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาดังนี  
ด้านวิชาการ 
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดเรียนและใน
ระหว่างภาคเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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   2. รุ่นพ่ีติวรุ่นน้องในส่วนของวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนเปิด
เรียนโดยมีอาจารย์คอยก ากับดูแล  
    การเตรียมความพร้อมด้านสังคมกับนักศึกษาใหม่เพ่ิมเติมดังนี  
   1. ก าหนดให้รุ่นพ่ีแนะน าน้องๆ นักศึกษาใหม่ในด้านสังคม เช่น ความ
เป็นอยู่ในวิทยาลัย การท ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
   2. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์บริหารหลักสูตรประชุมชี แจง
ด้านสังคมในวิทยาลัย เช่น การใช้ชีวิตในวิทยาลัย การขอทุนการศึกษา 
กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  
  3. การเข้าร่วมค่ายคุณธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจพื นฐานให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการศึกษา 
         (C) จากผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการข้างต้น 
ส่งผลให้นักศึกษาออกกลางคัน ลาออก และพ้นสภาพ นักศึกษาในชั นปีที่ 1-2 
ของปีการศึกษา 2562 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษา
ปริญญาตรีเทียบโอน คงที่ ส่วนนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ลดลงร้อยละ 
37.50 
ร้อยละนักศึกษา ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

ชั นปีที่ 
1 

ชั นปีที่ 
2 

ร้อยละนักศึกษาลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ 1-2 

2559 15 12 20 
2560 6 5 16.67 
2561 8 5 37.50 
2562 7 7 0 

ร้อยละนักศึกษา ลาออก/สิ้นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา นักศึกษาเทียบโอน 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

ชั นปีที่ 
1 

ชั นปีที่ 
2 

ร้อยละนักศึกษาลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ 1-2 

2559 7 4 42.85 
2560 12 12 0 
2561 7 7 0 
2562 8 8 0 

 
      จากผลการด าเนินงานพบว่า กระบวนการด าเนินงานข้างต้นมีผลให้
นักศึกษา 4 ปี ออกกลางคัน ลาออก และพ้นสภาพ ลดลงร้อยละ 37.50 ใน
ส่วนของนักศึกษาเทียบโอน คงท่ี 
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(A) ผลจากการด าเนินตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา ไม่มีนักศึกษาออกกลางคัน ลาออก และพ้น
สภาพ ของนักศึกษา โดยหลักสูตรได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใน
คราวประชุมครั งที่ 7 และมีมติเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อน
การศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ดังนี  
    ด้านวิชาการ 
   1. ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดเรียนในวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
   2. รุ่นพ่ีติวรุ่นน้องในส่วนของวิชาชีพพื นฐานก่อนเปิดเรียนโดยมีอาจารย์
คอยก ากับดูแล 
      ด้านสังคม 
   1. ก าหนดให้รุ่นพ่ีแนะน าน้องๆ นักศึกษาใหม่ในด้านสังคม เช่น ความ
เป็นอยู่ในวิทยาลัย การท ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
   2. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์บริหารหลักสูตรประชุมชี แจง
ด้านสังคมในวิทยาลัย เช่น การใช้ชีวิตในวิทยาลัย การขอทุนการศึกษา 
กิจกรรมต่างๆ และการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เป็นต้น  
  3. การเข้าร่วมค่ายคุณธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจพื นฐานให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการศึกษา 

เป้าหมายของปีนี   : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั งนี    : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย           ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
         ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกการพัฒนาความรู้พื นฐานหรือ
การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการ
เรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อย ใน
ระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบ
ต่างๆ ทั งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้ความสามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดรวมทั งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี  

1. ค าสั่งแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. แบบบันทึกให้ค าปรึกษา 
3. หลักฐานการติดต่อทาง

ช่องทางสื่อออนไลน์ 
4. รายงานประชุมหลักสูตรครั ง

ที่ 2/2562  
5. รายงานประชุมหลักสูตร ครั ง

ที่ 7/2562  



 

วิทยาลัยรัตภูม ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2562                  -50-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 

 
 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแล
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี  

 
    1. คณะ/วิทยาลัยแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เป็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
    2. จัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้
จ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 
    3. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในคาบ Home Room หรือเวลาที่ให้การ
ดูแลนักศึกษาในโอกาสอ่ืนๆตามความเหมาะสม  



 

วิทยาลัยรัตภูม ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2562                  -51-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
    4. กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลและค าแนะน าในด้าน
วิชาการ เช่น การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ผลการเรียน ลักษณะของ
นักศึกษารายบุคคล ติดตามความส าเร็จของนักศึกษา และด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
    5. กรณีนักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์และหาทางช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ  โดย
จัดการความเสี่ยงของนักศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาผลการเรียนต่ า ออกกลางคัน 
หรือจบช้า  
    6. จัดระบบช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่งอาจด าเนินการร่วมกับผู้ปกครองของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนว และ
จิตวิทยา กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป 
    7. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรมและผลการเรียนของนักศึกษาหลังจาก
ให้ค าปรึกษา 

       จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ยังคงมีนักศึกษาอยู่
สถานะวิกฤต รอพินิจ และออกกลางคัน ยังมีอยู่ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี  
หลักสูตรฯ ด าเนินการควบคุม ดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาตาม
ระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี  
 (P)  วิทยาลัยรัตภูมิก าหนดเกณฑ์ และแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยใช้
หลักการควบคุมก ากับจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 กรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ และติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บ
ข้อมูลประวัติการให้ค าปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือข้อมูลการให้ค าปรึกษาไว้
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับร่วมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร (4 ปี) หลักสูตรร่วมกันพิจารณาแนวโน้มหรือปัจจัยที่ท า
ให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร พบว่าปัจจัยที่ส าคัญคือ ปัญหาใน
วิชาโครงงานฯ ดังนั นหลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามการด าเนิน
โครงงานทั งในส่วนของอาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และมี
นโยบายให้ติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยตั งเป้าหมายให้นักศึกษาทุก
คน (ทุกกลุ่ม) ด าเนินโครงงานฯ เสร็จสิ นและจบการศึกษาตามหลักสูตร 
          ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในคราวประชุมครั งที่ 2/2562 เพ่ือ
วางแผนการด าเนินการด าเนินการควบคุม ดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา
ตามระบบ และกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ิมเติมในปีการศึกษา
ถัดไปดังนี   
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     1. หลักสูตรเปิดช่องทางให้ค าปรึกษาช่องอ่ืนๆ ในสังคมออนไลน์ เช่น LINE, 
Facebook โทรศัพท์มือถือ และ E-mail 
     2. อาจารย์ที่ปรึกษาดูเกรดนักศึกษาภายใต้ความดูแลของตัวเอง เพ่ือที่จะ
วางแผนการเรียน 
     3. มีการประชุมนักศึกษาภาพรวมทั งหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือพูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆ ทุกเดือน  
     4. มีการพบนักศึกษาที่มีสถานะการศึกษาที่ไม่ปกติ หรือ นักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยไม่ถึง 2.00 เพ่ือวางแผนการเรียนร่วมกับผู้ปกครองในโครงการวิทยาลัยรัต
ภูมิพบผู้ปกครอง ซึ่งจะจัดขึ นปีละ 2 ครั ง 
     5. เพิ่มการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิชาโครงงานภาพรวมของหลักสูตร
เป็น 2 ครั งต่อภาคเรียน 
     6. ให้นักศึกษาเข้าร่วม ประกวด และแข่งขัน ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ 
     7. ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนดีสอนนักศึกษาที่เรียนไม่เข้าใจรวมทั งการจับคู่
ท าชิ นงานในรายวิชา   
 (D) หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ดังนี  
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในคาบ Home Room ห้องพักอาจารย์ 
หรือโอกาสอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
     2. หลักสูตรจัดตั งกลุ่มในสังคมออนไลน์ คือ LINE และ Facebook เพ่ือให
ค าปรึกษา 
     3. ให้เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ค าปรึกษา 
     4. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาที่มีปัญหา เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือส่งต่อ
ปัญหาไปให้ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 
      5. กรณีนักศึกษาไม่มีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลและค าแนะน าในด้าน
วิชาการ เช่น การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน ผลการเรียน ลักษณะของ 
นักศึกษารายบุคคล ติดตามความส าเร็จของนักศึกษาและด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

      6. กรณีนักศึกษามีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์และหาทางช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ  โดย
จัดการความเสี่ยงของนักศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาผลการเรียนต่ า ออกกลางคัน จบ
ช้า และจัดระบบช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ซ่ึงด าเนนิการรว่มกับผู้ปกครองของนักศึกษา  
      7. มีการพบนักศึกษาที่มีสถานะการศึกษาที่ไม่ปกติ หรือ นักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยไม่ถึง 2.00 เพ่ือวางแผนการเรียน หลักสูตรได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง
และนักศึกษาเพ่ือชี แจงเหตุที่ผลการเรียนไม่ปกติ และท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง  
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     8. หลักสูตรก าหนดให้ในรายวิชาโครงงานฯ ในปีการศึกษา 2562 มีการ
ติดตามรายงานความก้าวหน้าวิชาโครงงานภาพรวมของหลักสูตรเป็น 2 ครั งต่อ
ภาคเรียน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามอย่างใกล้ชิด 
 
(C) ผลจากด าเนินงานการควบคุมและดูแลการให้ค าปรึกษาและแนะแนว
นักศึกษาตามแผนที่วางไว้พบว่า นักศึกษา มีสถานะวิกฤต รอพินิจ และพ้นสภาพ 
ลดลง และท่ีส าคัญคือไม่มีนักศึกษาพ้นสภาพ ดังตาราง แสดงจ านวนนักศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษากับสถานะการศึกษา 
 
   ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษากับสถานะการศึกษา 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

นักศึกษา สถานะ
ปกติ 

สถานะ
วิกฤต 

สถานะ
รอพินิจ  

สถานะ
พ้น

สภาพ 

ถอนชื่อ 

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

      
(A) ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในคราวประชุมครั งที่ 7/2562 เพ่ือวาง
แผนการด าเนินการควบคุม ดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษาตามระบบ 
และกลไกการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพ่ิมเติมในปีการศึกษาถัดไปดังนี  
     1. มีการประชุมนักศึกษาภาพรวมทั งหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือพูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆ ทุกเดือน  
     2. มีการพบนักศึกษาที่มีสถานะการศึกษาที่ไม่ปกติ หรือ นักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยไม่ถึง 2.00 และนักศึกษาที่มีไม่เข้าเรียน เข้าเรียนสาย ไม่ส่งงาน เพ่ือวาง
แผนการเรียน พูดคุยสภาพปัญหา ตลอดปีการศึกษา 
     3. เพิ่มการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิชาโครงงานภาพรวมของหลักสูตร
เป็น 2 ครั งต่อภาคเรียน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเรียกนักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้าทุกเดือน 
     4. ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เรียนดีสอนนักศึกษาที่เรียนไม่เข้าใจรวมทั งการจับคู่
ท าชิ นงานในรายวิชา 
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         ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
        สถานะนักศึกษา วิกฤต รอพินิจ และพ้นสภาพ ลดลง 
          มีแนวปฏิบัติที่ดีอย่างชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ์  ดังนี้ 
       1. มีการประชุมนักศึกษาภาพรวมทั งหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือพูดคุยประเด็นปัญหาต่างๆ ทุกเดือน  
       2. มีการพบนักศึกษาที่มีสถานะการศึกษาที่ไม่ปกติ หรือ นักศึกษาท่ีมีเกรด
เฉลี่ยไม่ถึง 2.00 และนักศึกษาที่มีไม่เข้าเรียน เข้าเรียนสาย ไม่ส่งงาน เพ่ือวาง
แผนการเรียน พูดคุยสภาพปัญหา ตลอดปีการศึกษา 
       3. เพ่ิมการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิชาโครงงานภาพรวมของ
หลักสูตรเป็น 2 ครั งต่อภาคเรียน  และให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเรียก
นักศึกษารายงานความก้าวหน้าทุกเดือน 
ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษากับสถานะการศึกษา 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

นักศึกษา สถานะ
ปกติ 

สถานะ
วิกฤต 

สถานะ
รอพินิจ  

สถานะ
พ้น

สภาพ 

ถอนชื่อ 

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

 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 

 

 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี  

1) การจัดบริการและสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา  

 รายงานการประชุมหลักสตูร
ครั งที่ 2/2562 

 รายการแจ้งจัดสรร
งบประมาณการจดัซื อวัสดุ
การสอนปีงบประมาณ 
2562 

 ภาพนักศึกษาไดร้ับรางวลั
จากแข่งขันงานวิชาการ 
ประจ าปี ๒๕๖2 

 สรุปโครงการบริการวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ 

กำรจัดบริกำรและสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ  แก่นักศึกษำ

กำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในศตวรรษที่ 21

กำรสร้ำงเครือข่ำย
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 1.1) ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือชี แจงถึงแนว
ทางการให้บริการกับนักศึกษา 
 1.2) จัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด้านการจัด บริการและสวัสดิการ
ด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา  
 1.3) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือจัดท าแผนเกี่ยวกับการจัดบริการ
ให้กับนักศกึษาประกอบด้วย  
              1.3.1)  การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
              1.3.2) การจัดการบริการด้านกายภาพ  
              1.3.3) การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯ         
              1.3.4) การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
              1.3.5) การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบ การณ์ทางด้าน
วิชาการ / วิชาชีพแก่นักศึกษา 

2) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21  
  2.1) ประชุมผู้บริหารเพ่ือชี แจงถึงแนวทางการจัดการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา 
   2.2) จัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการด้านส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน  
   2.3) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือร่วมก าหนดนโยบายและจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั ง 5 ด้าน รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา คือ  
             2.3.1) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา   
           2.3.2)  กิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม   
           2.3.3)  กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ  
           2.3.4) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม   
           2.3.5) กิจกรรมนันทนาการ/เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
           2.3.6) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
           2.3.7) กิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตและการท างาน   
           2.3.8) กิจกรรมสารสนเทศสื่อสารและเทคโนโลยี 

3) การสร้างเครือข่าย  
 3.1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือชี แจงถึงแนว
ทางการสร้างเครือข่าย 
 3.2) จัดท าค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการสร้างเครือข่าย  

 ประชุมหลักสูตรครั งที่ 
7/2562 
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 3.3) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทั ง
ภายในและภายนอก ประกอบด้วย   
              3.3.1) ด้านการประกันคุณภาพ   
              3.3.2) ด้านวิชาการ  
              3.3.3) ด้านกิจกรรมนักศึกษา   
              3.3.4) ด้านศิลปวัฒนธรรม   
              3.3.5) กิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21  
          จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 นักศึกษายังขาดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และปีการศึกษา  2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ดังนี  
(P) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันในคราวการประชุมครั งที่ 2/2562 
เพ่ือวางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ศตวรรษที่ 
21 ให้กับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวทางการด าเนินงาน
ของวิทยาลัย ซึ่งมติท่ีประชุมได้จัดท าแผนการให้บริการ และสวัสดิการด้านต่างๆ 
ให้แก่นักศึกษา 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาทุกด้าน 
          1.)  การบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
การจัดการบริการด้านกายภาพ 
          2.) การให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต  
          3.) การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
          4.) การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบ การณ์ทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา  
และวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั ง 5 ด้านหลัก
รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  กิจกรรมต่าง ๆ ที่
ด าเนินการประกอบด้วย 
           1) กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาทุก
คนของหลักสูตร 
           2) กิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม 
           3) กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
-          4) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
           5) กิจกรรมนันทนาการ/เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
           6) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม                                                  
           7) จกรรมทักษะการใช้ชีวิตและการท างาน 
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           8) กิจกรรมสารสนเทศสื่อสารและเทคโนโลยี 
   โดยการด าเนินการเพ่ือตอบสนองแผนที่วางไว้จะด าเนินการตลอดปีการศึกษา
ภายใต้ความร่วมมือกับฝ่าย/งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา นักศึกษาเพียงบางส่วนที่ได้รับพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทางหลักสูตรมีแนวทางการปรับปรุงดังนี  
   1. ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าผลงานโครงงานไปน าเสนอบนเวทีประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ หรือสูงกว่า ให้มีจ านวนเพิ่มขึ น 
   2. เมื่อนักศึกษาท าโครงงานเสร็จให้นักศึกษาทุกคนเขียนบทความ และ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้อ่านบทความเพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
   3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการกับชุมชนมากขึ น 
   4. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถาบันอ่ืนๆ 
   5. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในเวทีต่างๆ   
   6. สอนแบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การท างานร่วมกับผู้อื่น และเทคนิคการ
สอนที่เป็นแบบ Active Learning 
(D) หลักสูตรด าเนินการจัดบริการด้านต่าง ๆ ตามแผน 
     1. การจัดบริการด้านกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์
และครุภัณฑ์การสอนให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติการสอนในแต่ละรายวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการจัดซื อวัสดุ
การศึกษาตามไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 รวมทั งการ
จัดตารางสอนให้มีคาบช่วงเวลาการจัดกิจกรรม 5 ส.และอาจารย์แต่ละท่าน
ก ากับดูแลสภาพความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
และอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งานก่อนการเปิดภาค
การศึกษาที่ 1/2562  
      2. การจัดบริการด้านการให้ค าปรึกษาวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิต 
ด้วยการแต่งตั งอาจารย์ที่ปรึกษา และการแนะน าอาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อม
คุณวุฒิ ความถนัดทางวิชาชีพของอาจารย์แต่ละคนให้นักศึกษาทราบเพ่ือใช้ใน
การขอค าปรึกษา รวมทั งการแนะน าสถานที่บริการกลางที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
เพ่ือความสะดวกในการปรึกษาเฉพาะด้าน เช่น แนะน าห้องพยาบาล ห้อง            
ศูนย์ภาษา ห้องทะเบียน เป็นต้น 
       3. จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหรือคณาจารย์โดย
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสาขา หลักสูตร การแจ้งข่าวผ่านทางข้อความ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ การฝากประกาศข่าวทางหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย กลุ่มไลน์
หลักสูตร กลุ่มเฟสบุคหลักสูตร ตลอดจนการตั งกลุ่มเฉพาะกิจกรรมเพ่ือแจ้งและ



 

วิทยาลัยรัตภูม ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2562                  -58-  
 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ติดตามข่าวสาร รวมทั งการประชุม การพบอาจารย์ที่ปรึกษาทั งการประชุม
ประจ า. และการประชุมเฉพาะกิจ 
       4. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของบัณฑิต และกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยการที่หลักสูตรจัดโครงการเองหรือการจัดให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภายใน และภายนอกเพ่ือส่งเสริม
ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
ได้แก่ 
           4.1) การเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษาทุกคนของหลักสูตร โดยการฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
           4.2)  การจัดกิจกรรมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้และนวัตกรรม 
หลักสูตรได้ด าเนินการให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
หลายกิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ 
               4.2.1) น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิชาการประจ าปี
การศึกษา 2560 โดยหลักสูตรจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น การ
แข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั งนี ในการด าเนินการให้นักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์ในการด าเนินกิจกรรม  
          4.3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม มีการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมดังต่อไปนี  
                 4.3.1) หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา
ท ากิจกรรม 5 ส เป็นประจ า ในส่วนของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของ
วิทยาลัยรัตภูมิ 
            4.4) กิจกรรมนันทนาการ/เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด าเนิน
กิจกรรมดังต่อไปนี             
                4.4.1 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบ
น  าฝนในวันเข้าพรรษา ณ วัดเสรีสามัคคีธรรม  
               4.5.4 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จัด ณ วิทยาลัย             
           4.6) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
และโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี     
                 4.6.1 นักศึกษาเข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดรัตนวราราม ทาง
วิทยาลัยได้จัดท าพุ่มกฐินจ านวน 1 พุ่มเข้าร่วม 
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                 นอกจากนี  คณะกรรมการหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามี
อิสระในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ โครงการรักกันม่ัน 
     การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
       1. นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มทร.ศรีวิชัย ครั งที่ 1 ใน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  
       2. นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน RUTS Rearch 
Expo 2019 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา 
       3. นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวด IDEA WoW ท า Marketing 
Content น าเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
       4. นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงาน Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 8 มกราคม 2563 
 
(C) ในปีการศึกษา 2561 ผลการด าเนินงานมดีังต่อไปนี  
1. นักศึกษาได้รับรางวัลจากแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงาน RUTS Rearch 
Expo 2019 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา ได้รางวัล 2 เหรียญเงิน 
2. นักศึกษาได้รับรางวัลจากแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มทร.ศรีวิชัย 
ครั งที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เงินรางวัล 15,000 บาท 
3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตัล เศรษฐกิจ และสังคม ‘ระบบ
ควบคุมและติดตามรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน ในงาน Open 
House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด IDEA WoW ท า Marketing 
Content น าเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
         (A) จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา นักศึกษาท าผลงานได้ดีจึงน าผลการ
น าเดินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั งที่ 
7/2562 มีมติเสนอยังคงให้ใช้แนวทางด าเนินการไว้เช่นเดิม คือ 
   1. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าผลงานหรือโครงงานเข้าประกวดแข่งขันให้มาก
ยิ่งขึ น 
   2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการกับชุมชนมากขึ น 
   3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถาบันอ่ืนๆ 
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   4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในเวทีต่างๆ 
               ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
1. นักศึกษาได้รับรางวัลจากแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน  RUTS Rearch 
Expo 2019 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สงขลา ได้รางวัล 2 เหรียญเงิน 
2. นักศึกษาได้รับรางวัลจากแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มทร.ศรีวิชัย 
ครั งที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เงินรางวัล 15,000 บาท 
3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตัล เศรษฐกิจ และสังคม ‘ระบบ
ควบคุมและติดตามรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน ในงาน Open 
House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด IDEA WoW ท า Marketing 
Content น าเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
 
          มีแนวปฏิบัติที่ดีอย่างชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ์  ดังนี้ 
  1. อาจารย์วางแผนในการท าโครงงานหรือชิ นงานนักศึกษาเพ่ือให้สามารถเข้า
ประกวดหรือแข่งขันได้ 
   2. นักศึกษาเตรียมจัดท าโปสเตอร์แสดงผลงานเพ่ือเตรียมเข้าประกวดแข่งขัน 
   3. เมื่อได้รับการตอบรับให้น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาจะด าเนินการเกี่ยวกับ
การขออนุญาตและค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผ่านทางฝ่ายวิชาการและวิจัย ซึ่งจะ
มีโครงการรองรับการแข่งขันทางวิชาการ 
   4.ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในเวทีต่างๆ 
 

เป้าหมายของปีนี   : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั งนี    : 4  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย          ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การคงอยู่    

ในปีการศึกษา 2561 มีลาออก/สิ นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา และร้อยละการ
ส าเร็จการศึกษายังน้อย ฉะนั นในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรด าเนินการเพ่ือการคง
อยู่ของนักศึกษาดังนี  

1. สรุปผลโครงการ
พบปะผู้ปกครอง 

2. รายงานการประชุม
หลักสตูรครั งท่ี 2 

3. รายงานการประชุม
หลักสตูรครั งท่ี 7 
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(P) จากปัญหาการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ยังคงมีนักศึกษาลาออก/
สิ นสุดสภาพฯ หลักสูตรจึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั ง
ที่ 2/2562 และมีมติเสนอแนวทางเพ่ิมเติมดังนี  

  1. ก าหนดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพบปะผู้ปกครอง กรณีที่นักศึกษาได้เกรดไม่ถึง 
2.00 และนักศึกษาที่มีแนวโน้มการเรียนที่ไม่ดี 
  2. ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ให้กับนักศึกษาที่ได้เกรดไม่ถึง 2.00 
และให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ กับนักศึกษาท่ีมีปัญหา และไม่มีปัญหา 
  3. ก าหนดให้พี่ติวน้องระหว่างเรียน 
  4. มีการจัดหาทุนการศึกษาให้เปล่า การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

  5. การให้ค าปรึกษาโดยการจัดตั งกลุ่ม facebook และ กลุ่มไลน์ เพ่ือเป็นช่อง
ทางการให้ค าปรึกษาของนักศึกษาทั งกลุ่มที่มีศิษย์เก่าที่จะมีรุ่นพ่ี และอาจารย์คอยให้
ค าปรึกษา  
6. อาจารย์พบปะพูดคุยกับนักศึกษาให้บ่อยมากขึ นเพ่ือความไว้ใจ และการแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ทันท่วงที 
(D) หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ดังนี  
      1. ให้อาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ให้กับนักศึกษาที่ได้เกรดไม่ถึง 2.00 
ก่อนการเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค และให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ กับนักศึกษาที่มี
ปัญหา ตลอดปีการศึกษา 
     2. ให้รุ่นพี่ติวน้องในระหว่างเรียนในวิชาต่างๆ ทั งก่อนสอบ และระหว่างภาค
การศึกษา 
     3. หลักสูตรมีการประชุมนักศึกษาประจ าทุกเดือน เพ่ือพูดคุย เรื่องต่าง ๆ ท าให้
อาจารย์และนักศึกษาใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ น 
(C) จากผลการด าเนินการพบว่า มีอัตราการลาออก/สิ นสุดสภาพฯ ระหว่างศึกษา 
ลดลง ทั งนักศึกษา 4 ปี และ เทียบโอน ซึ่งแสดงถึงหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาลดลง นักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี มีอัตราการคงอยู่ จากปี 1 ขึ นปี 2 จากปี 
2561 ร้อยละ 75 แต่ในปี 2562 มีอัตราคงอยู่ ร้อยละ 100 เพ่ิมขึ นร้อยละ 25 
ส่วนนักศึกษาเทียบโอน มีอัตราการคงอยู่คงที่ จากปี 1 ขึ นปี 2 จากปี 2561 ร้อยละ 
100 แต่ในปี 2562 มีอัตราคงอยู่ ร้อยละ 100  
 
ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(ตั งแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

ชั น
ปีที่ 
1 

ชั น
ปีที่ 
2 

ชั น
ปีที่ 
3 

ชั น
ปีที่ 
4 

ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 
คน ร้อยละ 

2555 35 21 16 16 19 54.3 
2556 36 31 20 17 19 44.44 
2557 19 13 13 12 7 36.84 
2558 13 7 7 7 6 46.15 
2559 15 12 12 9 7 46.66 
2560 6 5 5 5 1 16.67 
2561 8 5 5  2 25 
2562 7 7   0 0 
รวม       

 
ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรีเทียบโอน 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั งแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 

ชั น
ปีที่ 
1 

ชั น
ปีที่ 
2 

ชั น
ปีที่ 
3 

ชั น
ปีที่ 
4 

ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 
คน ร้อยละ 

2557 4 1 1 1 3 75 
2558 19 18 17 - 2 10.52 
2559 7 4 4  3 42.85 
2560 12 12 12  0 0 
2561 7 7 7  0 0 
2562 8 8   0 0 
รวม       

 
 (A) ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั งที่ 
7/2562 ซึ่งมติท่ีประชุมให้ยังคงใช้การด าเนินการเช่นเดิมดังนี  

  1. ก าหนดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพบปะผู้ปกครอง กรณีที่นักศึกษาได้เกรดไม่ถึง 
2.00 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
  2. ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ให้กับนักศึกษาที่ได้เกรดไม่ถึง 2.00 
และให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ กับนักศึกษาท่ีมีปัญหา 
  3. ก าหนดให้พี่ติวน้องระหว่างเรียน  
  4. มีการจัดหาทุนการศึกษาให้เปล่า การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
  5. การให้ค าปรึกษาโดยการจัดตั งกลุ่ม facebook หลายกลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางการ
ให้ค าปรึกษาของนักศึกษาทั งกลุ่มท่ีมีศิษย์เก่าท่ีจะมีรุ่นพ่ี และอาจารย์คอยให้
ค าปรึกษา เป็นต้น 
  6. อาจารย์พบปะพูดคุยกับนักศึกษาให้บ่อยมากขึ นเพ่ือความไว้ใจ และการแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้ทันท่วงที 
          ผลที่ได้จากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
        สถานะนักศึกษา วิกฤต รอพินิจ และพ้นสภาพ ลดลง ส่งผลให้สถานะการคงอยู่
ของนักศึกษาเพ่ิมขึ น 
          มีแนวปฏิบัติที่ดีอย่างชัดเจนและมีหลักฐานเชิงประจักษ์  ดังนี้ 

              1. ก าหนดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพบปะผู้ปกครอง กรณีที่นักศึกษาได้
เกรดไม่ถึง 2.00 
              2. ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนการเรียน ให้กับนักศึกษาที่ได้เกรด
ไม่ถึง 2.00 และให้ค าปรึกษาด้านต่างๆ กับนักศึกษาท่ีมีปัญหา 
              3. ก าหนดให้พี่ติวน้องระหว่างเรียน  
              4. มีการจัดหาทุนการศึกษาให้เปล่า การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
              5. การให้ค าปรึกษาโดยการจัดตั งกลุ่ม facebook หลายกลุ่ม เพื่อเป็น
ช่องทางการให้ค าปรึกษาของนักศึกษาทั งกลุ่มท่ีมีศิษย์เก่าที่จะมีรุ่นพี่ และอาจารย์คอย
ให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
การส าเร็จการศึกษา   
ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั งแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั น
ปีที่ 
1 

ชั น
ปีที่ 
2 

ชั น
ปีที่ 
3 

ชั น
ปีที่ 
4 

ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2555 35 21 16 16 19 54.30 16 45.70 
2556 36 31 20 17 19 44.40 16 44.44 
2557 19 13 13 12 7 36.84 7 36.84 
2558 13 7 7 7 6 46.15 3 42.85 

 
 
 
 
 
 
•ยอดการส าเร็จการศึกษา
จากงานทะเบียน 
•รายงานการประชุม
หลักสตูรครั งท่ี 2 
•รายงานการประชุม
หลักสตูรครั งท่ี 7  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
(P) จากผลการด าเนินงานในส่วนการส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาร้อย 42.85 ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรในคราวประชุมครั งที่ 2/2562 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน และวางแผน
การด าเนินงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไปดังนี  

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของ
จ านวนหน่วยกิจที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วว่าครบตามจ านวนหน่วยกิจในแผนการ
เรียนหรือไม ่

2. หากหน่วยกิจไม่ครบตามแผนการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน
หลักสูตรวางแผนการเรียนเพ่ือให้ได้หน่วยกิจครบตามแผนการเรียน 

3. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละบุคคลว่า
เข้าเง่ือนไงการส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 

4. หากเกรดเฉลี่ยไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวาง
แผนการเรียนเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

5. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเร่งรัด ให้โครงงานส าเร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดมากยิ่งขึ นเพ่ือจะเป็นปัจจัยในการส าเร็จการศึกษา 

6. มีการก าหนดการรายงานความก้าวหน้าของโครงงานอย่างน้อย 2 ครั ง กับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร      

7. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานติดตามโครงงานนักศึกษาทุกสัปดาห์ 

(D) หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการส าเร็จการศึกษาท่ีได้วางไว้ดังนี  
     1. อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของจ านวน
หนว่ยกิจที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วว่าครบตามจ านวนหน่วยกิจในแผนการเรียนหรือไม่ 
ในสัปดาห์แรกของการเปิดการเรียนการสอน 
      2. หากหน่วยกิจไม่ครบตามแผนการเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร
วางแผนการเรียนเพ่ือให้ได้หน่วยกิจครบตามแผนการเรียน ในสัปดาห์แรกของการเปิด
การเรียนการสอน 
      3. อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละบุคคลว่าเข้าเงื่อนไง
การส าเร็จการศึกษาหรือไม่ ในสัปดาห์แรกของการเปิดการเรียนการสอน 
      4. หากเกรดเฉลี่ยไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนการ
เรียนเพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ ในสัปดาห์แรกของการเปิดการเรียนการสอน 
       5. มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานติตตามโครงงานจากนักศึกษาทุก
สัปดาห์ เพ่ือ พุดคุยถึงปัญหา และรายงานความก้าวหน้า 
       6. ก าหนดการรายงานความก้าวหน้าของโครงงานอย่างน้อย 2 ครั ง    
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(C) จากผลการด าเนินงานพบว่า ปีการศึกษา 2562 มีอัตราการส าเร็จการศึกษา 
ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบปีการศึกษา 2560  
ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 
(ตั งแต่ปี

การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั น
ปีที่ 
1 

ชั น
ปีที่ 
2 

ชั น
ปีที่ 
3 

ชั น
ปีที่ 
4 

ลาออก/สิ นสุด
สภาพฯ ระหว่าง

ศึกษา 

ส าเร็จการศึกษา 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2555 35 21 16 16 19 54.30 16 45.70 
2556 36 31 20 17 19 44.40 16 44.44 
2557 19 13 13 12 7 36.84 7 36.84 
2558 13 7 7 7 6 46.15 3 42.85 
2559 15 12 12 9 7 46.66 5 33.33 

 
(A) จากผลการด าเนินงานในส่วนการส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 มี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาลดลงร้อยละ 11 ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั งที่ 7/2562 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน และ
วางแผนการด าเนินงานใหม่ในปีการศึกษาถัดไปดังนี  
1. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของ

จ านวนหน่วยกิจที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วว่าครบตามจ านวนหน่วยกิจในแผนการ
เรียนหรือไม ่
2. หากหน่วยกิจไม่ครบตามแผนการเรียนให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธาน

หลักสูตรวางแผนการเรียนเพ่ือให้ได้หน่วยกิจครบตามแผนการเรียน 
3. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาแต่ละบุคคลว่า

เข้าเง่ือนไงการส าเร็จการศึกษาหรือไม่ 
4. หากเกรดเฉลี่ยไม่เข้าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวาง

แผนการเรียนเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
5. ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชาโครงงานมีการรายงานความก้าวหน้าทุก

เดือนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และมีการก าหนดการรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
อย่างน้อย 2 ครั ง กับคณะกรรมการสอบโครงงาน 

6. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานติดตามโครงงานนักศึกษาทุกสัปดาห์    
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

จากผลประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2561 เป็น 4.45 ซึ่งยังต้องปรับปรุง
ให้ดีขึ นกว่าเดิม และในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการในการบริหาร
หลักสูตรเพือ่สร้างความพึงพอใจและด าเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียน ดังนี  
 
(P)  จากการที่คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษามีคะแนนยังไม่สูงมากนัก จึงต้องมี
ทบทวนกระบวนการด าเนินงานใหม่ และในปีการศึกษา 2562 นั น ไม่มีข้อร้องเรียน
จากนักศึกษา ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุม
ครั งที่ 2/2562 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนการประเมินความพึงพอใจ
และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ิมเติมดังนี  

1. ประชุมนักศึกษาทั งหมดเพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรเดือนละครั ง 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จัดกิจกรรม 5 ส และอาจารย์แต่ละท่านก ากับดูแล
ความพร้อมของห้องเรียน ห้องนอกเวลา ห้องน  า และอ่ืนๆ 

3. ด้านจัดการบริการด้านกายภาพ มอบอาจารย์แต่ละท่านดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน  

 4. ด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯ กิจกรรม
แนะน าหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

 5.  ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประกาศช่องทางการรับข่าว
สาผ่าน Social network และ Line กลุ่มเฉพาะ นักศึกษาแต่ละรุ่น 

 6. ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่
นักศึกษา เช่น โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 
   7. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยกับนักศึกษา และส่งเสริมให้ท ากิจกรรม
ร่วมกันเพิ่มขึ น 

8. ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาด้วยกันและอาจารย์ 
(D) หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการประเมินความพึงพอใจและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาดังนี  
     การประเมินความพึงพอใจ 
     1. นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย เมื่อ
สิ นภาคการศึกษา  
     2. รับข้อร้องเรียนจากกล่องรับความคิดเห็น และ เว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยจะมี
การเปิดกล่องรับความคิดเห็นทุกเดือนโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา หากมีข้อร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะรายงานให้หลักสูตรทราบ ส่วนเว็บไซต์

1. แบบส ารวจความพึง
พอใจจากนักศึกษา 

2. รายงานการประชุม
หลักสตูรครั งท่ี 
2/2561  

3. รายงานการประชุม
หลักสตูรครั งท่ี 
7/2561 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
จะดูแลโดยงานสารสนเทศของวิทยาลัย ซึ่งงานสารสนเทศจะรายงานข้อร้องเรียน
มายังหลักสูตรทุกๆ เดือน 
     3. เปิดรับข้อร้องเรียนจากช่องทางอ่ืนๆ คือ LINE, Facebook, E-mail และเบอร์
โทรศัพท์ 
(C) จากผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้พบว่า คะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาเฉลี่ย 3.2 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 ลดลงร้อยละ 24  
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย SD 

1.  มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.2 0.83 
2.  ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.8 0.44 
3.  ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3 0.70 
4.  คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3 1.00 
5.  วธิีการจัดการข้อร้องเรียน 3 1.22 
ค่าเฉลี่ยรวม       3.2  

 
ตารางแสดงแนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปี
การศึกษา 
2559 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา 
2560 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา
2561 

(ปี
ประเมิน) 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

ปี
การศึกษา
2562 

(ปี
ประเมิน) 
(คะแนน 
เต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4.3 4.4 4.55 3.2 ลดลง
เนื่องจาก
นักศึกษามี
ปัญหาการ
ท าโครงงาน 

 
(A) จากการที่คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษามีคะแนนลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญ 
จึงต้องมีทบทวนกระบวนการด าเนินงานใหม่ และในปีการศึกษา 2563 นั น และ
นักศึกษามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการท าโครงงาน  ทางหลักสูตรจึงได้ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคราวประชุมครั งที่ 7/2562 เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับแผนการประเมินความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาเพ่ิมเติมดังนี  
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
1. ประชุมนักศึกษาทั งหมดเพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง

หลักสูตร 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จัดกิจกรรม 5 ส และอาจารย์แต่ละท่านก ากับดูแล

ความพร้อมของห้องเรียน ห้องนอกเวลา ห้องน  า และอ่ืนๆ 
3. ด้านจัดการบริการด้านกายภาพ มอบอาจารย์แต่ละท่านดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์

ส าหรับการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน  
 4. ด้านการใหค้ าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ฯลฯ  
 5. ด้านการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ประกาศช่องทางการรับข่าว

สาผ่าน Social network และ Line กลุ่มเฉพาะ นักศึกษาแต่ละรุ่น 
     6. ด้านจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพแก่
นักศึกษา เช่น โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
และการเสริมทักษะด้านการปฏิบัติ 
      7. ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยกับนักศึกษา และส่งเสริมให้ท ากิจกรรม
ร่วมกันเพิ่มขึ น และพูดคุยเรื่องปัญหาในการท าโครงงาน 
      8. ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาด้วยกันและอาจารย์ 

หมายเหตุ :  
-การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนที่ด าเนินการให้กับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี  3.1 และ 3.2 
-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คิดจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าในแต่ละรุ่น ลบด้วยจ านวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึง
สิ นปีการศึกษาที่ประเมิน ยกเว้น การเสียชีวิต การย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็น
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในแต่ละรุ่นที่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาแล้ว 
-การคิดร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ียังคงอยู่ของแต่ละรุ่น 
 
เป้าหมายของปีนี   : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั งนี    : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย        ไม่บรรลุเป้าหมายสรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบ
ที่ 3 : นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

3.1 3.00 3 3  
3.2 4.00 4 4  
3.3 3.00 3 3  
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 255

8 
255

9 
256

0 
2561 ค่าเฉลี่ย 

2555 จ านวนจบในรุ่น 16    45.70 
 จ านวนรับเข้าในรุ่น 35   

ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 45.7
0 

  

2556 จ านวนจบในรุ่น  16   44.44 
จ านวนรับเข้าในรุ่น  36  
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น  44.4

4 
 

2557 จ านวนจบในรุ่น   6  31.57 
จ านวนรับเข้าในรุ่น   19 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น   31.5

7 
2558 จ านวนจบในรุ่น   5  38.46 

จ านวนรับเข้าในรุ่น   13 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น   38.4

6 
2559 จ านวนจบในรุ่น   5  33.33 

 จ านวนรับเข้าในรุ่น   15   
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น   33.3

3 
 
หมายเหตุ : 1) แสดงข้อมูลการส าเร็จการศึกษาในปีที่รับเข้าถึงปีที่ประเมิน 
     2) วิธีคิดร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น =       จ านวนจบในรุ่น 
       จ านวนรับเข้าในรุ่น 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาบางส่วนเรียนไม่ครบตามจ านวนหน่วยกิจของหลักสูตร
เนื่องจากลงเรียนแล้วไม่ผ่าน และบางส่วนไม่ผ่านรายวิชาโครงงาน 
 
 
 
 
 

X 100 
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ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 (แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี)   
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ 31 พฤษภาคม 2562 

ข้อมูลพื นฐาน จ านวน หลักฐาน/ตารางประกอบ 
จ านวนบัณฑิตทั งหมด 12 http://mis.rmutsv.ac.th/ 

admin_mis/graduate.php 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่อง 
การมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

12  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

8  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน  
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาทั งหมด 

8  

     ตรงสาขาที่เรียน 8  
     ไม่ตรงสาขาที่เรียน 0  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า 
ก่อนเข้าศึกษา 

0  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

0  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 4  
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง 
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

0  

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

      100  

คะแนนร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  

5  

 
หมายเหตุ  : 
 -จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
-กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง
ที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
เป้าหมายของปีนี    : ร้อยละ 100 
ผลการประเมินตนเองครั งนี    : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5.00  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2561 (แสดงปีก่อนประเมิน 1 ปี)   
(ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 

ล า 
ดับที่ 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จ านวน
ข้อที่
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
  

 
 

   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4  4.20 
   (2)ด้านความรู้ 4  4.23 
   (3)ด้านทักษะทางปัญญา 4  4.29 
   (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4  4.29 

 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4  4.29 

   (6)ด้านอัตลักษณ์ความเป็นบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย 4  4.29 

 
หมายเหตุ : จ านวนข้อข้างต้นต้องเป็นไปตามที่
องค์กรวิชาชีพก าหนด หรือตาม มคอ.2 ของแต่ละ
หลักสูตรก าหนดในเล่มหลักสูตร 

  
 

ล าดับ ข้อมูลพื นฐานประกอบตัวบ่งชี  จ านวน   
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั งหมด (คน) 12 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

3 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 

ร้อยละ
25 

   
หมายเหตุ :  
-ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี  2.1 ดว้ย แม้ว่าหลักสูตรนั นจะยัง
ไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการประเมิน 
-กรณบีัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
-ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต อาจไม่ถึงร้อยละ 20 
เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มี
นักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย จ านวน 10 คนเป็นฐานที่ 
100% 
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เป้าหมายของปีนี    : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั งนี    : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  4.50 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย     
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 

เป้าหมายของปีนี    : 5.00 คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั งนี    : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  4.50  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      ไม่บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 5.00 5 5  
2.2 5.00 5 5  
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หมวดที่ 4 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

 
สรุปผลรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

10110015
5 
 ภาษาไทย
เพื่อการ
สื่อสาร 

  1/25
62 

3 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 10 9 

10220016
0 
พลเมืองกับ
จิตส านึกต่อ
สังคม 

  1/25
62 

6 1
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

1050007 
พลศึกษา 

  1/25
62 

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

1050014 
วอลเลย์บอล 

  1/25
62 

4 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

13120026
0 ทักษะการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

  1/25
62 

0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

1312004 
ทักษะการ
อ่าน
ภาษาอังกฤษ 

  1/25
62 

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

1312006 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
ท างาน 

  1/25
62 

0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

2031005 
สิ่งแวดล้อม
และการ
จัดการ
ทรัพยากร 

  1/25
62 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

2032008
แหล่ง
พลังงาน
ทางเลือก 

  1/25
62 

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

2040004 
คณิตศาสตร์
ส าหรับธรุกิจ 

  1/25
62 

3 1 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0 13 13 

1022001
วัฒนวิถีแห่ง
การด ารงชีวิต 

  1/25
62 

0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

1312004 
ทักษะการ
อ่าน
ภาษาอังกฤษ 

  1/25
62 

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

2032008 
แหล่ง
พลังงาน
ทางเลือก 

  1/25
62 

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

1022011 
วัฒนธรรม
และ
ขนบประเพณี
ของภาคใต้ 

  2/25
62 

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

1312003 
สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

  2/25
62 

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

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

1021003 
จิตวิทยา
ทั่วไป 

  2/25
62 

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

1022008 
อาเซียนศึกษา 

  2/25
62 

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

1022011 
วัฒนธรรม
และ
ขนบประเพณี
ของภาคใต้ 

  2/25
62 

0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

1032001 
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

  2/25
62 

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

1050010 
ตะกร้อ 

  2/25
62 

0 2 2 8 1 1 0 0 0 0 0 0 14 14 

1312003 
สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

  2/25
62 

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

1312004 
ทักษะการ
อ่าน
ภาษาอังกฤษ 

  2/25
62 

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

2031009 
แหล่ง
พลังงาน
ทางเลือก 

  2/25
62 

0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
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สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

13221201
60 การ
จัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

  1/25
62 

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

13221202 
เทคโนโลยี
เว็บและการ
ประยุกต์ใช้
งาน 

  1/25
62 

4 2 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 16 15 

13222204 
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ขั นสูง 

  1/25
62 

0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 8 5 

13222206 
จริยธรรม 
และกฎหมาย
วิชาชีพ
คอมพิวเตอร ์

  1/25
62 

2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

13222411 
การพัฒนา
แอปพลิเคชัน
ส าหรับ

  1/25
62 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

อุปกรณ์
สื่อสารไรส้าย 
13222412 
คอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 

  1/25
62 

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

13223101 
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร ์

  1/25
62 

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

13223102 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
เบื องต้น 

  1/25
62 

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

13223204
60 เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื องต้น 

  1/25
62 

1 1 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 10 10 

13223206
60 
โครงสร้าง
ข้อมูลและ
ขั นตอนวิธ ี

  1/25
62 

0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 4 

13223307 
ระบบปฏิบตัิก
ารแม่ข่าย 

  1/25
61 

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

13223308 
การออกแบบ
และการ
ก าหนดขนาด
เครือข่าย 

  1/25
62 

1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 

13223309 
ความ
ปลอดภัย

  1/25
62 

3 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 12 11 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
13224102 
วงจรไฟฟ้า
พื นฐาน 

  1/25
62 

5 0 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 15 15 

13224204 
การออกแบบ
ระบบดิจิทลั 

  1/25
62 

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

13224307 
การเรยีนรู้
ของเครื่อง 

  1/25
62 

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

13224410 
หัวข้อพิเศษ
ทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

  1/25
62 

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

13225404 
โครงงาน
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

  1/25
61 

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

13225405 
สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

  1/25
62 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

13222201
ไมโครคอนโท
รลเลอร ์

  1/25
62 

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

13223205
หลักการ
โปรแกรมเว็บ 

  1/25
62 

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

13223301
ระบบปฏิบตัิก
ารแม่ข่าย 

  1/25
62 

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

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

13223303
ความ
ปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร ์

  1/25
62 

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

13224202
ระบบ
เครือข่ายทีซี
พีไอพี 

  1/25
62 

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

13224301
การวิเคราะห์
และออกแบบ
ระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

  1/25
62 

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

13224303
การวิเคราะห์
และออกแบบ
ระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

  1/25
62 

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

13224303
การ
ประมวลผล
บนอุปกรณ์
พกพาและ
การสื่อสารไร้
สายเบื องต้น 

  1/25
62 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 4 

13224305
ความ
ปลอดภัยใน
ระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

  1/25
62 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

13225401
โครงงาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  1/25
62 

2 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 2 11 2 

13225402 
สหกิจศึกษา
ทาง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

  2/25
62 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9 

13222102 
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

  2/25
62 

1 1 1 2 3 2 3 3 0 0 0 0 16 13 

13222203 
อินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง 

  2/25
62 

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

13222205 
พื นฐานการ
ประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 

  2/25
62 

1 4 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 10 10 

13222307 
การเขียน
โปรแกรม
อุปกรณ์ไร้
สาย 

  2/25
62 

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

13223103 
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

  2/25
62 

6 2 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 16 16 

13223205
60 การ
ค้นหาเส้นทาง
และการ
สวิตซ์

  2/25
62 

8 0 2 2 1 3 1 2 0 0 0 0 19 17 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

สัญญาณ
ระหว่าง
เครือข่าย 
13223310 
เครือข่าย
ระยะไกลและ
การเช่ือมต่อ 

  2/25
62 

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

13224101 
สถาปัตยกรร
ม
คอมพิวเตอร ์

  2/25
62 

8 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

13224103 
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิก
ส ์

  2/25
62 

5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

13224205 
ระบบ
คอมพิวเตอร์
ควบคุมแบบ
ฝังตัว 

  2/25
62 

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

13224308 
เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์และ
การ
ประยุกต์ใช้
งาน 

  2/25
62 

0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 

13224309 
การ
ประมวลผล
สัญญาณภาพ 

  2/25
62 

1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 4 

13225301
60 การ
เตรียม

  2/25
62 

6 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 14 8 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครื่องหมาย 
 หรือ ) 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

เปิด
สอน 

มี
เนื้อ
หา
ครบ 

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

สอบ
ผ่าน 

โครงงาน
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์
13225302
60 การ
เตรียมสหกจิ
ศึกษาและ
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

  2/25
62 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 

0 0 12 12 

13225303
60 สัมมนา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

  2/25
62 

5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

13225405 
สหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

  2/25
62 

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

 
 
 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มี
เนื อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษา
เป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตร

-มคอ.2 หลักสตูรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ที่ผา่นการรับรอง
จาก สกอ. รับรอง วันท่ี 3 ก.ค. 
2561 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีขอบเขต ดังนี  

 
 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

-มคอ.2 หลักสตูรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ที่ผา่นการรับรอง
จาก สกอ. รับรอง วันท่ี 3 ก.ค. 
2561 
-บันทึกข้อความเรื่องแจ้งมติที ่
ประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคล ครั งท่ี 8/2561 ลงวันท่ี 
18 มกราคม 2561 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 
                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบ
และกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี  
          1) ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ส ารวจอาชีพ/
ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ต้องการศึกษา ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน/สมรรถนะพื นฐาน
องค์กรวิชาชีพ/ประกันคุณภาพ/อัตลักษณ์/หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
 2) น าข้อมูลที่ได้จาการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่
สอดคล้องกับความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้าน
วิชาชีพจากภายนอก  
 3) โครงสร้าง/ออกแบบหลักสูตรรายวิชา 
  3.1 ด าเนินการ ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และข้อก าหนดของหน่วยงาน  โดยแบ่งเป็น  
                 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
                     1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
                   1.1 กลุ่มวิชาภาษา     
                   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              
                            1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
                   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     
                   1.5 กลุ่มวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ    
                   1.6 กลุ่มวิชาเลือก (ศึกษาท่ัวไป)   
                     2. หมวดวิชาเฉพาะ  
                   2.1 กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ   
                   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ   
                   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก    
                     3. หมวดวิชาเลือกเสรี  
  3.2 ค าอธิบายรายวิชามีเนื อหาที่เหมาะสมกับรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
และมีเนื อหาที่ครอบคลุม กว้างขวางครบถ้วน ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาชีพ
หรือวิชาที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้   
  3.3 เนื อหาที่ก าหนดรายวิชาไม่มีความซับซ้อน กลุ่มรายวิชามีความ
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร  
  3.4 การจัดการเรียนการสอน ครอบคลุมสาระเนื อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน  
 4)  การจัดการ เรี ยนการสอนให้ เป็น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  (TQF) 
 5) หล่อหลอมให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คือ 1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิต
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สาธารณะ และภักดีต่อองค์กร  2. เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน   3. คิดเป็น ท าเป็น ใช้
เป็น  4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  5. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการ
สื่อสารระดับสากล  6. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  7. สามารถท างานเป็นทีมได้ 
ทั งในบทบาทของผู้น าและผู้ตาม 
     6) ประเมินบัณฑิต เพ่ือให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ได้ประเมินคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตอบสนองต่อ TQF ทั ง 5 ด้าน และเพ่ือให้
ได้ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต น ามาพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร ดังนี   
(P) วางแผนในการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี  
      1.ข้อมูลจากสัมภาษณ์บัณฑิตใหม่ในช่วงงานวันรับปริญญาบัติ 
      2.สอบถามข้อมูลจากสถานประกอบการที่มีนักศึกษาไปฝึกสหกิจ 
       หลังจากนั นน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
สาระรายวิชา และการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป 
(D) ได้ท าการส ารวจข้อมูล และปรากฏผลจากการส ารวจดังนี  
       ๑.ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตใหม่พบว่าความรู้ที่
ได้รับจากการเรียนในมหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดี 
แต่ก็จ าเป็นที่จะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมอยู่ตลอด เนื่องจากโปรแกรมและเทคนิค
ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถานที่ท างานบางแห่งก็ไม่ได้ใช้โปรแกรม
ตรงตามที่เรียนไป แต่บัณฑิตสามารถที่จะท าการศึกษาเพ่ิมเติมได้ไม่ยาก 
       ๒.ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สถานประกอบการที่มีนักศึกษาไปฝึกสหกิจพบว่า
ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมี
โปรแกรมอัพเดทเวอร์ชั่นอยู่เสมอ ดังนั นทางหลักสูตรควรที่จะเน้นในเรื่องของการ
ฝึกให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองอยู่เสมอ โดย
จุดเด่นของนักศึกษาที่ไปฝึกสหกิจคือการมีทักษะทางด้านการปฏิบัติ และสถาน
ประกอบการยังกล่าวเสริมว่าในปัจจุบันความรู้ทางด้าน AI ก าลังเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
(C)  จากการวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์บัณฑิตและสถานประกอบการของที่
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่า ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั นในการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงเนื อหาสาระรายวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ และต้องเตรียมความพร้อมในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะใช้ได้ถึงปีการศึกษา 
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2564 เท่านั น ดังนั นในปีการศึกษา 2563 จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนในการ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเบื องต้นจะเน้นไปในทางด้านของ AI ซึ่งก าลังเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
(A) ท าการส ารวจความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้เสียกับหลักสูตร ท าการวิเคราะห์
ความต้อง เพ่ือที่จะน าไปปรับปรุงสาระรายวิชา และเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป  
 
   
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั น ๆ  ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-รายงานการประชุมครั งท่ี 
2/2562 
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   1. ศึกษาข้อมูลผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจาก มคอ.5 และมคอ.6 
ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและรายงานต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   2. เสนอผลสรุปการด าเนินการและการขอปรับปรุงเนื อหาวิชาต่อสภาวิชาการ  
และขออนุมัติ 
   3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงสาระรายวิชาใน 
มคอ.3  และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือด าเนินการสอนในปีการศึกษา
ถัดไป 
   4. ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท ามคอ.5 และมคอ.6 ส่งให้หลักสูตร เพื่อรวบรวม 
และเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินการในรอบปี
การศึกษา 
   5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร วิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชา และผลการ
ด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา ประชุมประเมินผล เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ
ปรับปรุงรายวิชา  โดยการถอดบทเรียน/การจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ น าผลการจัดการความรู้ไปปฏิบัติมากกว่า 1 วงรอบ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่
ดี 
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั น ๆ  ดังนี  
   
(P) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั ง 5 ท่าน ได้มีการวางแผนปรับปรุงย่อยใน
รายวิชาเพ่ือให้สอดรับกับเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยการพิจารณาการจัดท า มคอ.3-มคอ.4 ประจ าปี
การศึกษา 2562 เพ่ือออกแบบหลักสูตรใหม่ตามกระบวนการด าเนินงานรูปแบบ
เดียวกัน  
 
 (D) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณา มคอ.5-มคอ.6 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 และพิจารณาการจัดท ามคอ.3-มคอ.4 ประจ าปี
การศึกษา 2562 ในการประชุมครั งที่  2/2562 เพ่ือปรับปรุงในส่วนของ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
แผนการสอนและการประเมินผลของแต่ละรายวิชา โดยให้มีการสอดแทรกเนื อหา
ใหม่ๆ หรือการปรับปรุงเนื อหารายวิชาที่ทันยุคสมัย เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลง 
(C) จากการสอบถามอาจารย์ผู้สอนพบว่า อาจารย์แต่ละท่านได้มีการปรับปรุง
เนื อหาที่ใช้ในการสอนโดยการปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือเวอร์ชั่นของโปรแกรมที่ใช้
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ในการสอนให้ทันสมัยอยู่ เสมอ พร้อมทั งอัพเดทความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ให้
นักศึกษาอยู่เสมอ และมีการเพ่ิมเติมกรณีที่รายวิชาที่สามารถจัดท าแผนการบูรณา
การโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน หรือ แผนการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน 
(A) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านท าการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ และน าความรู้ที่ได้รับมาท าการปรับปรุงเนื อหาสาระรายวิชาที่
รับผิดชอบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

เป้าหมายของปีนี   : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั งนี        : ๓  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน         บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดย
ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่
ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง และ ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้ เกิดการเรียนรู้  และสนับสนุนการเรียนรู้  ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นต้น โดยมีขอบเขต ดังนี  

 

- หลั ก ฐ านตาม  TQF3.2 
สรุปตาราง มคอ.3 และ
มคอ.4 ปีการศึกษา 2562 
-รายงานการประชุมครั งที่ 
1/2562 
-รายงานการประชุมครั งที่ 
5/2562 
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การก าหนดผู้สอน 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน  ดังนี  
    1.  ศึกษาวิเคราะห์ มคอ. 2 และค าอธิบายรายวิชาเพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะห์ มคอ. 2 และค าอธิบายรายวิชา
เพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา รวบรวมข้อมูลผู้สอนตามสภาพจริง (คุณวุฒิ/ 
ประสบการณ์/ เกณฑ์วิชาชีพ/ สกอ.) 
   2. ก าหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอนตามความเหมาะสม
จากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญในเนื อหาวิชาที่สอน ผลงานวิชาการ/
วิจัยหรือประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชานั นๆ รวมทั งโหลดภาระการสอน
ของวิชาในสาขาทั งวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ หรือองค์กรวิชาชีพ  
     3. ส าหรับผู้สอนที่เป็นอาจารย์ใหม่ หรือเป็นรายวิชาที่อาจารย์ได้สอนเป็นครั ง
แรก จะมีการก าหนดให้มีอาจารย์อาวุโสแนะน าเทคนิคและวิธีการสอนและการออก
ข้อสอบให้ตลอดภาคการศึกษา 
 
โดยมีขั นตอนย่อยๆ ดังนี  

ศึกษำวิเครำะห์ มคอ. 2 และค ำอธิบำยรำยวิชำเพื่อก ำหนดผู้สอนในรำยวิชำ

ก ำหนดผู้สอนรำยวิชำ
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 

 
 
                    ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนด
ผู้สอน  ตามระบบและกลไก ดังนี    
(P) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผน จัดท าอัตราก าลัง และ
ก าหนดตัวผู้สอนรายวิชา ตามแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาโดยพิจารณา
ก าหนดตัวผู้สอนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกันระหว่างคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญของ
ผู้สอนกับเนื อหาค าอธิบายรายวิชา โดยมีเงื่อนไข อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนจะ
รับผิดชอบรายวิชาตามความเชี่ยวชาญในวิชาหลักก่อน และรับผิดชอบไม่เกิน ๔ 
วิชา 18 คาบต่อสัปดาห์ 
 
(D)  หลักสูตร มีการประชุมในวาระเพ่ือพิจารณาเพ่ือจัดอัตราก าลังของรายวิชาใน
หลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในคราวประชุมครั งที่ 1/2562  และ ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 ในคราวประชุมครั งที่ 5/2562 โดยด าเนินการตามแผน
ที่วางไว้ ทั งนี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลอัตราก าลังเสนอต่อหัวหน้า
สาขาเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบภาระงานสอน ภาระการสอนของทุกคนจะต้องไม่
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ต่ ากว่าเกณฑ์ของวิทยาลัย คือ 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ และพิจารณาผู้สอนตาม
ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์วิจัย การอบรม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
ผลการด าเนินการก าหนดผู้สอนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 มีดังนี  
 
ก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1/2562
ดังนี  
       1) อาจารย์สุภาวดี มากอ้น รับผิดชอบ 5 รายวิชา จ านวน 20 คาบ ด ารง
ต าแหน่งประธานหลักสูตร 
       2) ผู้ช่วยศาสตร์จารย์วันประชา นวนสร้อย จ านวน 4 รายวิชา จ านวน 22 
คาบ และรับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษา 
       3) อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ จ านวน 4 รายวิชา จ านวน 20 คาบ  
       4) ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศิวดล นวลนภดล จ านวน 3 รายวิชา จ านวน 15 คาบ 
ด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตรช่างไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
       5) อาจารย์น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ จ านวน 1 รายวิชา จ านวน 5 คาบ ด ารง
ต าแหน่งประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
       6) อาจารย์พิเชฐ  สุวรรณโณ จ านวน 3 รายวิชา จ านวน 15 คาบ 
 
ก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภาคการศึกษาที่ 2/2562
ดังนี  
       1) อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ รับผิดชอบ 4 รายวิชา จ านวน 18 คาบ ด ารง
ต าแหน่งประธานหลักสูตร 
       2) ผู้ช่วยศาสตร์จารย์วันประชา นวนสร้อย จ านวน 3 รายวิชา จ านวน 12 
คาบ และรับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษา 
       3) อาจารย์สุภาวดี มากอ้น จ านวน 4 รายวิชา จ านวน 14 คาบ  
       4) ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศิวดล นวลนภดล จ านวน 1 รายวิชา จ านวน 5 คาบ 
ด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตรช่างไฟฟ้าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
       5) อาจารย์น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ จ านวน 1 รายวิชา จ านวน 3 คาบ ด ารง
ต าแหน่งประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง 
       6) อาจารย์พิเชฐ  สุวรรณโณ จ านวน 2 รายวิชา จ านวน 10 คาบ 
 
(C) ที่ประชุมหลักสูตรได้มีการสอบถามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนทุกท่านเกี่ยวกับการจัดอัตราก าลังรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 
1/2562 และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 พบว่าเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมควรจะมี
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการเตรียมโครงงาน และ และรายวิชา
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากเดิมที่อาจารย์สุภาวดี มากอ้นเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชามาเป็น อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ มาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาแทนเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตรจากอาจารย์สุภาวดี มากอ้น มาเป็น 
อาจารย์ศุภชัย มะเดื่อ 
 
(A)  ในการก าหนดผู้สอนยังคงเน้นก าหนดตัวผู้สอนให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกัน
ระหว่างคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญของผู้สอนกับเนื อหาค าอธิบายรายวิชา โดยมีเงื่อนไข 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนจะรับผิดชอบรายวิชาตามความเชี่ยวชาญในวิชาหลักก่อน 
และรับผิดชอบไม่เกิน ๔ วิชา 18 คาบต่อสัปดาห์ 
  
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4)  

มหาวิยาลัยฯ มีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี  
 
 

 

     1. ผู้สอนศึกษารายละเอียดค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) 
     2. ผู้สอนจัดท า มคอ.3- มคอ.4 โดยบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3- มคอ.4 และสาขาสรุปผลการ
ด าเนินการจัดท า  มคอ.3-มคอ.4 รายงานต่อคณะตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้    (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี  

        ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) ดังนี  

 

- TQF 3.3 ตารางสรุปผลการ
จัดท ารายงาน มคอ.5-6 
-TQF 3.2 ตารางสรปุผลการ
จัดท ารายงาน มคอ.3-5 
-รายงานการประชุมครั งท่ี 
2/2562  
-รายงานการประชุมครั งที่ 
4/2562 
 

ผู้สอนศึกษำรำยละเอียดค ำอธิบำยรำยวิชำในหลักสูตร

ผู้สอนจัดท ำ มคอ.3- มคอ.4

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3- มคอ.4
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(P)  หลักสูตรฯ มีการจัดท าแผนการประชุมเพ่ือติดตามผลและตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4)  ของภาคการศึกษาที่ 1/2562 และ ภาค
การศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ในการประชุมครั งที่ 1/2562 และ การประชุมครั งที่ 
4/2562ติดตามแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4)  ในการวางแผนการติดตาม
พิจารณาจากการด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดท า มคอ.3 และ
มคอ.4 ต้องพิจารณาการจัดท าให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่มีอยู่ใน มคอ.2 ทั งใน
ส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องกับรายวิชา 
 
(D) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวนการจัดอัตราก าลังของ
รายวิชาในหลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 และ ในภาคการศึกษาที่ ๒/
2562  ในคราวประชุมครั งที่ 1/2562 และ ในคราวประชุมครั งที่ 5/2562 ทั งนี 
มติการประชุมได้มีการมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในเนื อหารายวิชานั นเป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอน และด าเนินการจัดท า มคอ.3-มคอ.4 โดยที่ประธานหลักสูตรมี
หน้าที่ประสานกับอาจารย์ผู้สอน ก ากับดูแลความถูกต้องของเอกสารการจัดท าฉบับ
ปัจจุบัน และก ากับติดตามให้ทุกรายวิชาต้องส่ง มคอ. 3-มคอ.4  ให้ทันเวลา โดยจะ
มีการแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะเกี่ยวกับก าหนดการการส่งเอกสารต่างๆ โดยการ
จัดท า มคอ.3-มคอ.4 ประจ าปีการศึกษา 1/2562 ของหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ รวมทั งสิ น 38 รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี 2/2562 รวมทั งสิ น 24 
รายวิชา 
 
(C)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการจัดท า มคอ. 3-มคอ.4 ของภาค
การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ และภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ครบทุกรายวิชา โดยทาง
วิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนท าการอัพโหลดไฟล์ มคอ. 3-มคอ.4 ผ่าน
ระบบ Google Form และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
 
(A)  จัดให้มีการวางแผนติดตามการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4 และต้องมีพิจารณา
การจัดท าให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่มีอยู่ใน มคอ.2 ทั งในส่วนของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดย
พิจารณาความสอดคล้องกับรายวิชา 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี  
 

 
 
1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ระบุใน มคอ.3 มคอ.4  โดย 
   1.1) อาจารย์ผู้สอนแจ้ง มคอ.3 มคอ.4  แก่นักศึกษาในชั นเรียน  
   1.2) จัดเตรียมสื่อวัสดุการสอน 
   1.3 ) บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบผลการประเมิน โดย  
   2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผล  
   2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามรายละเอียดที่ระบุในมคอ.3มคอ.4   
   2.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน   
   2.4 อนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
3.  จัดท า มคอ.5 มคอ.6 และทวนสอบ   
     3.1 ผู้สอนจัดท า มคอ.5-มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ นภาคการศึกษา  
     3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้อง ของ มคอ.5- มคอ.6 และ
สรุปผลการตรวจสอบน าเสนอต่อวิทยาลัย 
4. จัดท า มคอ.7  
    4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมจัดท า   
    4.2 รายงานผลการประเมินตนเอง ภายใน 60 วันหลังสิ นภาคการศึกษา  
    4.3 น าเสนอรายงานผลการด าเนินการต่อวิทยาลัยในระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกำรเรียนกำรสอนตำม มคอ. 3/มคอ. 4
จัดท ำวิจัยในชั้นเรียน (ถ้ำมี)

ประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำและ
ตรวจสอบผลกำรประเมิน

จัดท ำ มคอ.5-มคอ.6
และทวนสอบ 

จัดท ำ มคอ.7

ประเมินผลกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน

น ำผลกำรประเมินเพื่อเป็นแนวทำง
ส ำหรับพัฒนำกระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

ประเมินกระบวนกำรเพื่อปรับปรุง/
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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5. ประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
     5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน  
โดยใช้ข้อมูลจากช่องทางที่หลากหลาย เช่น ผลการประเมินผู้สอนจากผู้เรียน  
ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนของนักศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน์  รวมไปถึงเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา  
     5.2 แจ้งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้สอนเพ่ือปรับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
6. น าผลจากการประเมินที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน น ามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป   
7. ประเมินกระบวนการเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
    7.1  แต่งตั งคณะกรรมการเพื่อประเมินกระบวนการ  
    7.2  คณะกรรมการประชุมประเมินกระบวนการในแต่ละขั นตอน พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงระบบ/กลไกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  
    7.3  รายงานผลการประเมิน 
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร มีการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี  
 
 (P) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันในการประชุมครั งที่ 2/2562 
เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท า มคอ.3-มคอ.4 และมคอ.5-มคอ.6 ให้แตล่ะรายวิชา
พิจารณาเนื อหาในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีแนวทางหรือรูปแบบ
กิจกรรมที่สามารถการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(D) ในการจัดท า มคอ.3-มคอ.4 และมคอ.5-มคอ.6 ในแต่ละรายวิชา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการน าเอางานวิจัยเรื่อง ระบบควบคุมโรงเห็ดอัตโนมัติ มา
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมแบบฝังตัว 
และรายวิชาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน เป็นต้น ในส่วนของการ
บริการวิชาการ ได้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการเรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้งาน Microsoft Excel 2016 และงานบริการวิชาการเรื่อง โครงการกล้วยครบ
วงจรโดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลาย
รายวิชา 
(C) เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 จ านวนงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีน้อยลงสาเหตุมาจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขอทุนวิจัยและจ านวน
เงินสนับสนุนทุนวิจัยของวิทยาลัยมีน้อยลง ดังนั นในการน างานวิจัยมาบูรณาการกับ

 
 
 
-มคอ.3, 4 ปีการศึกษา 2562 
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การเรียนการสอนจึงอาจจะไม่ครบทุกรายวิชา ทางหลักสูตรจึงได้มีการน านักศึกษา
ออกไปศึกษาดูงานนอกพื นที่มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างการบูรณา
การและการประยุกต์ใช้งานความรู้ที่ได้จากห้องเรียนต้องรายละเอียดให้เด่นชัดขึ น 
(A) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการบูรณาการงานบริการวิชาการทาง
สังคม งานวิจัย งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยการ
ระบุไว้ในการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 

 
เป้าหมายของปีนี   : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั งนี        : 3  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน            บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตารางอ้างอิง 
ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 
          การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษา
สามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของ
ตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การ
ประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมาย
สองประการแรกด้วย 
  ทั งนี  ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน วิธีการประเมินเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการ
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานใน
โลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้
นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินท่ีสะท้อนระดับ
ความสามารถท่ีแท้จริงของนักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังนี  
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การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

 
มหาวิทยาลัยได้วางระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐาน
อุดมศึกษาแห่งชาติไว้ดังนี  
1. หน่วยงานต้องท าการประเมินผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษา
แห่งชาติอย่างน้อย 5 ด้าน (domains) ตามท่ี สกอ. ก าหนด คือ  
    1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
    2) ด้านความรู้   
    3) ด้านทักษะทางปัญญา  
    4) ความด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
    5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. หน่วยงานน ากรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษามาประเมินผู้เรียน 5 ด้าน โดยมี
ความรับผิดชอบหลัก และรองครบทุกด้าน ซึ่งก าหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 4 การ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และ หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
โดยพิจารณาจ านวนหน่วยกิต และคาบเรียนรวมต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
3. หัวหน้าหลักสูตรท าการพิจารณาความถูกต้องของแผนการสอน หรือ มคอ. 3 
และมคอ. 4  ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อพิจารณาลงนาม (อนุมัติ) 

-รายงานการประชุมครั งท่ี 
2/2562 
4/2562 
6/2562 
-ผลการสอบภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาชั นปีท่ี 4 
- ผลการสอบ IC3 นักศึกษารหสั
60 
- ผลการสอบสมรรถนะหลักสูตร
ของนักศึกษาชั นปีท่ี 4 
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ส าหรับขั นตอนการประเมินผู้เรียนแสดงได้ดังนี  

 
        

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี  

 
(P)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจระบบการ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยก าหนดให
อาจารยผูสอนประเมินผูเรียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานแหงชาติทั ง 5 ดาน ตามที่ 
สกอ. ก าหนด น ากรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษา มาประเมินผูเรียน 5 ดาน โดยมี
ความรับผิดชอบหลักและรองครบทุกด้านตามที่ก าหนดไวใน มคอ.3-มคอ.4 ทั งนี ได้
วางแผนให้มีการประชุมเพ่ือใหอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความถูกตอง
ของ มคอ.3-มคอ.4 ในแตละรายวิชาที่เปดสอนในปีการศึกษา 2562 ตามกรอบ
เวลา 
 
(D)  หลักสูตรไดด าเนินการตามแผนและระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี  
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1) อาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผูสอนชี แจงวิธีการประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติทั ง 5 ดาน 
ตามท่ีปรากฏใน มคอ.3-มคอ.4 ใหนักศึกษาทราบในทุกวิชาที่สอน 

2) มีการประเมินผลการเรียนรูตามน  าหนักคะแนนประเมินแต่ละด้านของ
รายวิชาที่ปรากฏใน มคอ.3-มคอ.4 โดยใชการประเมินผลจากสภาพ
จริงและเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เช น ขอสอบ ใบงาน งาน
มอบหมาย การน าเสนอ การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน วัดทักษะตาง 
ๆ โดยก าหนดกฎเกณฑการประเมินแต่ละหัวข้อของเนื อหารายวิชาที่
ชัดเจน และแจงใหนักศึกษารับทราบตั งแตชั่วโมงแรก โดยการประเมิน
ต้องมีหลักฐานหรือข้อมูลการประเมินคะแนนและการตัดสินผลการ
เรียนที่ชัดเจน 

3) หลักสูตรได้ท าการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการสอบสมรรถนะ 3 ด้าน ดังนี  
3.1 สอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั นปีที่ 4 
3.2 สอบสมรรถนะของหลักสูตรของนักศึกษาชั นปีที่ 4 
3.3 สอบมาตรฐาน IC3 ของนักศึกษาที่รับเข้าตั งแต่รหัส 59 เป็นต้นไป 

4) อาจารย ผู สอนมีการน าผลของการประเมินมาใช ในการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน 

(C)   อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ด าเนินการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และนักศึกษาชั นปีสุดท้ายได้มีการสอบ
สมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดครบทั ง 3 ด้าน 
(A)  อาจารย์ผู้สอนทุกท่านวางแผนการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการน า
ข้อเสนอแนะในภาคการศึกษาที่ผ่านมา มาท าการปรับปรุงแผนการประเมินในการ
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  
 -รายงานการประชุมครั งท่ี  

3/2562 
6/2562 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 
 
 

-รายงานการประชุมครั งท่ี  
3/2562 
6/2562 
2/2562 
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          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ         
มคอ.7)  ดังนี  
      1) อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5-6) พร้อม
แนบผลการประเมินรายวิชาภายใน 30 วันหลังสิ นสุดภาคการศึกษา 
   2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบการรายงานผลของ  
มคอ.5-6 
      3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและจัดท า
รายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลังสิ นสุดปีการศึกษา   
     4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาตรวจสอบผลการด าเนินงาน มคอ.7 
  5) หลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ/มหาวิทยาลัย 
          ในปีการศึกษา  2562 หลักสูตรฯ ด าเนินการก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี  
(P)   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมวางแผนเพ่ือติดตามการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยติดตามจาก มคอ. 5-
มคอ.6 ของภาคการศึกษาท่ี 1/2562 และ 2/2652  
(D)  หลักสูตรได้ด าเนินการแจ้งก าหนดการและติดตามการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.
6 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่าน โดยทางวิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนทุกท่านท าการจัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ที่ผ่านการพิจารณาของหลักสูตร
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แล้ว ไปยังฝ่ายวิชาการโดยการอัพโหลดไฟล์ไปยังระบบ google form และส่งผ่าน
ระบบสารสนเทศของอาจารย์ 
(C) อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ด าเนินการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 และผ่านการ
พิจารณาของหลักสูตรเรียบร้อยครบทุกรายวิชา  
(A) จัดให้มีการประชุมเพ่ือวางแผนและติดตามการจัด มคอ. 5-มคอ.6 
 
 

เป้าหมายของปีนี   : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั งนี        : ๓  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน            บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบ่งชี้ 5.4) (รายละเอียดตารางที่ 1.1-11) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

ไม่
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
() 

รายละเอียดผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
1) มีการบริหารจัดการให้มีจ านวนและ

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ต รและอาจารย์ป ระจ า
ห ลั ก สู ต ร  เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพ
ก าหนด (ถ้ามี) 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร
เป็น ไปตามเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี  พ . ศ . 
2558 

ภาคผนวกตาราง 
1-1.1 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

 
 

 หลักสตูรวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์มี
รายละเอียดหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2 ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
ครั งที่ 149-
1/2561 วันที่ 6 
มกราคม 2561 

หนังสือบันทึกส่ง
หลักสูตรไปยัง 
สกอ. 

3) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (ภายใน 5 ปี) 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

  ปีการศึกษา2561 
เป็นการใช้
หลักสูตรปรับปรุง

มคอ.2 หลักสูตร
ปรับปรุง 2560 
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ในการเรียนการ
สอน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
4) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ที่มีต่อบัณฑิต โดยการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุมผล
การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  และ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตั ว เลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและมีคะแนน
การประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  คะแนนประเมิน
ความพึงพอใจของ
บัณฑิต 5.0 

ผลประเมินความ
พึงพอใจของ
บัณฑิต 

5) มีการส ารวจติดตามการมีงานท า
ของบัณฑิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและผล
การมีงานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบส ารวจ 

  ผลการมีงานท า
ร้อยละ 100 

แบบส ารวจการมี
งานท าของ
บัณฑิต 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
6) มี ร ะบ บ แ ล ะก ล ไ ก ด า เ นิ น ง า น

ครอบคลุมประเด็น  
1) การรับและการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษา  
2)  ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาวิชาการและ   แนะแนว
แก่นักศึกษา  
3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้         
ในศตวรรษท่ี 21 และ  

  มีคะแนนประเมิน
4.00 

ผลประเมินความ
พึงพอใจของ
นักศึกษา 
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4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษาและการปรับปรุง         
ตามข้อเสนอแนะ และผลการ
ด าเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
7) มี ร ะบบและกล ไกด า เนิ น ง าน

ครอบคลุมประเด็น       
1) ระบบการรับและแต่งตั งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ 
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ และผลการด าเนินงานตาม
ระบบ  
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51      
จากคะแนนเต็ม 5 

  มีระบบและกลไกลใน
การรับและแต่งตั ง
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร การบริหาร
อาจารย์และการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ตามตัวบ่งชี ที่ 
4.1 โดยมผีลการ
ประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่ระดับคะแนน 4.6 
จากคะแนนเตม็ 5 

แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
ระบบและกลไกตาม
ตัวบ่งชี ที่ 4.1 

8) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้ อยละ 80 มีส่ วนร่ วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
 

 ปีการศึกษา 2561
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ชุ ม
ร่ ว มกั นทั ง หมด  8 
ครั ง ดังนี   
ครั งท่ี 1/2562  
ครั งท่ี 2/2562 
ครั งท่ี 3/2562 
ครั งที่ 4/2562 
ครั งท่ี 5/2562 
ครั งท่ี 6/2562 
ครั งท่ี 7/2562 
ครั งท่ี 8/2562 
โดยการประชุมทุก
ครั งมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั ง 5 คนเข้า
ร่ ว ม แ ส ด ง ค ว า ม
คิ ด เ ห็ น  เ พื่ อ ก า ร
วางแผนติดตาม และ
ท บ ท ว น ก า ร

ร า ย ง า น ก า ร
ประชุมครั งที่  
ครั งที่ 1/2562  
ครั งที่ 2/2562 
ครั งที่ 3/2562 
ครั งที่ 4/2562 
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ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
หลักสูตรคิดเป็นร้อย
ละ 100 

9) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

 
 

 ไม่ มี อาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม่ 

 

10) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิ ช าการและ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

 
 

 ในปีการศึกษา 2562 
หลักสูตร มีอาจารย์
ประจ าฯ จ านวน 5 
ท่ าน โดยทุกท่านมี
แผนให้ตนเองได้รับ
การพัฒนาฯ อย่ า ง
น้อย 1 ครั ง คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ  100 ต า ม
รายละเอียดตารางใน
ภาคผนวก 

รายละเอียดในตัว
บ่งชี ที่ 4.3 

11) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 50 ต่อปี 

 
 

 ไม่มเีจ้าหน้าท่ีสาย
สนับสนุน 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
12) มีระบบและกลไกด าเนินงาน

ครอบคลุมประเด็น        
      1) การออกแบบหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา         
      2) การปรับปรุงสาระรายวิชา
ในแต่ละปีการศึกษา     
      3) การก าหนดผู้สอน  
      4) การก ากับ ติดตาม การ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้
และการจัดการเรียนการสอน  
      5) การจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
 

 มีคะแนนประเมิน 
4.10 

ระบบและกลไก 
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      6) การประเมินผู้เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ  
      7) การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและมีการทวน
สอบผลการเรียนรู้ และผลการ
ด าเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

13) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา 

 
 
 

 มีการจัดท า มคอ.3 –
ม ค อ . 4 ค ร บ ทุ ก
รายวิชากอนเปดสอน
ใ น แ ต ล ะ ภ า ค
การศึกษา  
ห ลั ก สู ต ร มี
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ร า ย วิ ช า ต า ม แ บ บ 
มคอ. ประกอบด้วย 7
หมวดครบถ้วน ทุก
รายวิชาก่อนเปิดภาค
เ รี ย น แ ต่ ล ะ ภ า ค
การศึกษา อย่างน้อย 
3 0  วั น ต า ม
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี   
 -ภาคการศึ กษาที่  
1/2562 มี มคอ.3 
จ านวน 36 รายวิชา 
และมี มคอ.4 จ านวน 
1 รายวิชา  
- ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่  
2/2562 มี มคอ.3 
จ านวน 27 รายวิชา  
 

TQF-3.5 / 
เอกสาร มคอ.3-4 

14) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
รายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ  

 
 
 
 

 ปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรมีการจัดท า
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ร า ย วิ ช า ต า ม แ บ บ 
มคอ.5 และ มคอ.6

TQF-3.5 เอกสาร 
มคอ5-6 
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มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  6 
หมวด ครบถ้วนทุก
รายวิชาภายใน 30 
วัน หลั งสิ นสุดภาค
กา รศึ กษา   โ ด ยมี
รายละเอียดดังนี  
- ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่  
1/2562 มี มคอ.5 
จ านวน 36 รายวิชา 
และมี มคอ.6 จ านวน 
1 รายวิชา  
- ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ที่  
2/2562 มี มคอ.5 
จ านวน 26 รายวิชา 
และมี มคอ.6 จ านวน 
1 รายวิชา  

15) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ นสุดปีการศึกษา 

 
 

 อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรทั ง 5 ท่าน 
ประชุมร่ วมกันเพื่อ
จัดท ารายงานผลการ
ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
หลั กสู ต รตามแบบ 
มคอ.7  ณ ส านักงาน
หลักสูตรฯ  

มคอ.7 หลักสูตร 
วิศวกรรมวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

16) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอน ในแต่ละปีการศึกษา 

 
 

 อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
ห ลั ก สู ต ร ไ ด้
ด าเนินการทวนสอบ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง
นักศึกษาร่วมกัน คิด
เป็นร้อยละ 25 ของ
ทุกรายวิชาที่เปดสอน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ฯ  มี
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เปนผูทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียน
รูที่ก าหนดรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ซึ่งจากผล
การทวบสอบประจ าปี

ตารางการวเิคราะห์
รายวิชาที่มีผลการ
เรียนไม่ปกต ิ
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กา รศึ กษา  256 2 
พ บ ว่ า  ต ล อ ด ปี
การศึกษา 2562 มี
รายวิชาที่ถูกทวนสอบ
ทั งหมด 20 รายวิชา 
รายวิชาถูกเลือกทวน
ส อบ จ ะ เ ป็ น วิ ช า ที่
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ ก ร ด
ผิดปกติ นักศึกษาถอน
เยอะผิดปกติ เป็นต้น  

17) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7  
ปีที่แล้ว 

 
 
 

 จากผลการรายงานผล
ใ น  ม ค อ .  7 ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2561 
คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร มีมติร่วมกัน
ในการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และมี
การสอดแทรกการใช
ภาษาอังกฤษ และส
ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ด
า น ภ า ษ า ใ ห แ ก
นักศึกษา 

รายงานผล มคอ.7 

18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 ปีการศึกษา 2562
หลักสตูรได้ท าการ
ส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการบริหาร
หลักสตูรจาก
นักศึกษาชั นปีท่ี 4 
พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพหลักสตูร
เฉลี่ย 4.00 
 

ผลประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
19) มีระบบและกลไกด าเนินงาน การ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือให้มี
ปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติของหลักสูตร และผลการ

  หลักสูตรได้
ห้องปฏิบัติการ
ซอฟต์แวร์
อินเทอร์เน็ตในทุก

-รูปห้องปฏิบัติการ 
-ผลประเมิน 
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หมายเหตุ :  
-ดชันีบ่งชี ผลการด าเนินงานให้ประเมินตามจ านวนข้อที่ระบุใน มคอ.2  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนข้อหรือรายละเอียดในตัวบ่งชี 
ให้แนบมติสภา 
-คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 26 พย 2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี  
     ข้อ 2 ระบุว่า “กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 
มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั น ๆ ได้ 
ทั งนี ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
     ข้อ 3 ระบุว่า “ให้ถือว่า ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี  เป็นเพียงแนวทางเท่านั น โดย
สถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนด
ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1 -6 ของแต่ละ
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั งนี ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ใน
ระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี เดิมก่อนได้ หรือหากหลักสูตรใดมีความ
ประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี ใหม่ ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั งต่อไป” 
 
เป้าหมายของปีนี    : ร้อยละ 100 
ผลการประเมินตนเองครั งนี    : ร้อยละ 100  เกณฑ์ประเมิน  :  5  คะแนน 
ผลการด าเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย      ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 

ด าเนินงานตามระบบ มีคะแนน
ประเมิน ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

สิ่ง และมีคะแนน
ประเมิน 4.35 

รวมตัวบ่งชี ในปีนี  17  
จ านวนตัวบ่งชี ในปีนี ที่ด าเนินการผ่าน 17  

ร้อยละของตัวบ่งชี ทั งหมดในปีนี  100  
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

13-224-305 
ความปลอดภัย
ในระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1/2562 นักศึกษา
ได้ผลการ
เรียนต่ า 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

นักศึกษามี
พื นฐานด้าน
การคานวณ
และเขียน
โปรแกรม
น้อย ส่งผลให้
อัลกอริทึมท่ี
ต้องใช้การ
ค านวณและ
การเขียน
โปรแกรมเข้า
มาเก่ียวเช่น 
อัลกอริทึม
การเข้ารหัส 
นักศึกษาทา
ความเข้าใจ
ได้ยากและ
เขียน
โปรแกรม
ไม่ได้ 

ให้นักศึกษา
ได้ปฏิบัติจริง
ในห้องเรียน 
โดยการเขียน
โปรแกรม
เข้ารหัสและ
ตอนรหัส 
รวมถึง
ทดสอบการ
เจาะระบบ
จาก
สถานการณ์
ที่จาลองขึ น 
เป็นต้น และ
ให้มีงานท้าย
การทดลอง
เพ่ิมเติม เพื่อ
เพ่ิมทักษะ
และความ
เข้าใจแก่
นักศึกษา 

 

13-225-401 
โครงงาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

1/2562 มี
นักศึกษา
ติด I 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ

นักศึกษาท่ีมี
ผลการเรียน
เป็น I 
เนื่องจากงาน
ไม่เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

13-225-401 
โครงงาน
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

1/2562 มี
นักศึกษา
ติด I 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

นักศึกษาท่ีมี
ผลการเรียน
เป็น I 
เนื่องจากงาน
ไม่เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด 

  

13-222-204 
การเขียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั น
สูง 

1/2562 ไม่มี
นักศึกษา
ได้เกรด A 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ

เนื่องจากวิชา
นี เป็นวิชาการ
เขียน
โปรแกรมท่ี
ต้องเรียน
วิชาการเขียน
โปรแกรม
พื นฐานมา
ก่อน แต่ 
นักศึกษาแต่
ละคนมี

เพ่ิมเติม
ตัวอย่าง
โปรแกรมให้
มากขึ น เน้น
ให้นักศึกษา
ฝึกเขียนและ
ท าความ
เข้าใจ
โปรแกรม
ด้วย 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

ความรู้
พื นฐาน
ทางด้านการ
เขียน
โปรแกรมท่ี
แตกต่างกัน
มาก และคน
ที่มีความรู้
พื นฐาน 
น้อยขาด
ความ
กระตือรือร้น
และความ
พยายามใน
การเรียน ท า
ให้คะแนนที่
ออกมา
ค่อนข้างห่าง
กันมาก 

ตนเองให้มาก
ขึ น 

13-224-307 
การเรียนรู้ของ
เครื่อง 

1/2562 ไม่มี
นักศึกษา
ได้เกรด A 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ

นักศึกษายัง
ขาดความ
พยายามใน
การศึกษา
ค้นคว้าหา
ข้อมูลด้วย
ตนเอง 
เนื่องจากเน้น
หารายวิชานี  
เป็นเนื อหาที่
ใหม่ และ
เอกสารที่
เกี่ยวข้องส่วน

เพ่ิมเติม
ตัวอย่างการ
น าความรู้
จาก
ภาคทฤษฎี
มา
ประยุกต์ใช้
งานมากขึ น 
เพ่ือให้
นักศึกษาได้
มองถึง 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

ใหญ่จะเป็น
ภาษาอังกฤษ 
จึงท าให้
นักศึกษา
บางส่วนไม่
เข้าใจ 
เอกสารที่
ค้นคว้ามา 

การ
ประยุกต์ใช้
งานจริง 

13-223-205 
หลักการ
โปรแกรมเว็บ 

1/2562 นักศึกษา
มีผลการ
เรียนต่ า 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

เนื่องจาก
เทคโนโลยี
ทางด้านการ
พัฒนาเว็บได้
มีการ
เปลี่ยนแปลง
ไปอย่าง
รวดเร็ว เช่น
ฐานข้อมูลก็มี 
การ
เปลี่ยนแปลง
อย่างมาก
เช่นกัน ท าให้
การเรียนใน
รายวิชานี 
จ าเป็นจะต้อง
มีการศึกษา
ค้นคว้า
เพ่ิมเติมอยู่ 
ตลอดเวลา 
ซึ่งถ้า
นักศึกษา
จะต้องมี
ความ

เพ่ิมเติม
ตัวอย่าง
โปรแกรมให้
มากขึ น เน้น
ให้นักศึกษา
ฝึกเขียนและ
ท าความ
เข้าใจกับ
โปรแกรม
ด้วย 
ตนเองให้มาก
ขึ น ในการ
เรียน
ภาคปฏิบัติ
ควรให้ใบงาน
ที่แตกต่างกัน 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

พยายามใน
การศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตัวเองให้มาก
ถึงจะได้ผล
การเรียน 
ที่ด ี

01-022-001 
วัฒนวิถีแห่งการ
ด ารงชีวิต 

1/2562 นักศึกษา
ได้เกรด 
C+ 
ทั งหมด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

   

02-032-008 
แหล่งพลังงาน
ทางเลือก 

1/2562 ไม่มี
นักศึกษา
ได้เกรด A 
หรือ B 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ

นักศึกษาขาด
ความ
รับผิดชอบใน
การเรียน 

เชิญอาจารย์
พิเศษมาให้
ความรู้ใหม่ ๆ 
ด้านพลังงาน 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

01-312-006 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท างาน 

1/2562 ไม่มี
นักศึกษา
ได้เกรด A 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

02-031-005 
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากร 

1/2562 นักศึกษา
ได้เกรด B 
ทั งหมด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

   

13-223-307 
ระบบปฏิบัติการ
แม่ข่าย 

1/2562 นักศึกษา
มีผลการ
เรียนต่ า 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

13-223-308 
การออกแบบ
และการก าหนด
ขนาดเครือข่าย 

1/2562 มี
นักศึกษา
ติด F 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

   

01-021-003 
จิตวิทยาทั่วไป 

2/2562 ไม่มี
นักศึกษา
ได้เกรด A 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า 

ระดับคะแนน
การประเมิน
เป็นไปโดย
ปกติ 
นักศึกษามีผล
การเรียน
เฉลี่ยทั งเรียน
ระดับดี ปาน
กลาง และ
อ่อน 
เนื่องจาก
ความเข้าใจ
พื นฐาน
ต่างกัน 

ปรับสัดส่วน
ของการ
มอบหมาย
การทางาน
เป็นทีมเพ่ือ
พัฒนา
กิจกรรมกลุ่ม
และความ 
เพ่ิมเวลาให้
นักศึกษาได้
ใช้การเก็บ
เกี่ยว
ประสบการณ์
จริงโดยตรง 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

01-312-003 
สนทนา
ภาษาอังกฤษ 
 

2/2562 ไม่มี
นักศึกษา
ได้เกรด A 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

เนื่องจาก
พื นฐาน
ทางด้านภาษา
และวงคาศัพท์
ของนักศึกษา
แต่ละคนต่าง 
จึงมีการสอน
ตั งแต่พื นฐาน
ในบางเรื่อง 
เช่น Tense 
ต่าง ๆจึงใช้
เวลาเกิน
ก าหนดตาม
แผนในบางคาบ  
 

- เพ่ิม
กิจกรรมการ
ท่องศัพท์เพ่ือ
พัฒนาความรู้
คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ
แก่นักศึกษา  
-จดัทา
แบบฝึกหัด
ย่อยเพ่ือให้
นักศึกษาได้
เข้าใจ
โครงสร้าง
และ
ไวยากรณ์
ยิ่งขึ น  
-ควรมีการ
ทดสอบ
เนื อหาก่อน
หน้า ก่อน
เริ่มบทเรียน
ใหม่ เพื่อ
สร้างความ
กระตือรือร้น
ในการเรียน
ให้แก่
นักศึกษา  

 

01-022-008 
อาเซียนศึกษา 

2/2562 นักศึกษา
ได้เกรด D 
ทั งหมด 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

01-022-011 
วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณี
ของภาคใต้ 

2/2562 ไม่มี
นักศึกษา
ได้เกรด A 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

   

01-312-003
สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

2/2562 ไม่มี
นักศึกษา
ได้เกรด A 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

13-222-307
การเขียน
โปรแกรม
อุปกรณ์ไร้สาย 

2/2562 นักศึกษา
ได้เกรด
น้อย 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

   

13-224-308
เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์และ
การประยุกต์ใช้
งาน 

2/2562 นักศึกษา
ได้เกรด
น้อย 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
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รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อ้างอิง 

และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

13-224-309
การประมวลผล
สัญญาณภาพ 

2/2562 นักศึกษา
ได้เกรด
น้อย 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ทวนสอบผล
การเรียน
และ
มอบหมาย
ให้
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
ด าเนินการ
วิเคราะห์
สาเหตุและ
จัดท า
มาตรการ
แก้ไข 

   

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้

สอน 
วิธีแก้ไข หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
101100155 
 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2562 ไม่มี    

102200160 
พลเมืองกับจิตส านึกต่อ
สังคม 

1/2562 ไม่มี    

1050007 พลศึกษา 1/2562 ไม่มี    
1050014 
วอลเลย์บอล 

1/2562 ไม่มี    

131200260 ทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

1/2562 ไม่มี    

1312004 ทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ 

1/2562 ไม่มี    

1312006 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

1/2562 ไม่มี    

2031005 
สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 

1/2562 ไม่มี    

2032008แหล่ง
พลังงานทางเลือก 

1/2562 ไม่มี    

2040004 
คณิตศาสตร์ส าหรับ
ธุรกิจ 

1/2562 ไม่มี    

1022001วัฒนวิถี
แห่งการด ารงชีวิต 

1/2562 ไม่มี    

1312004 ทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ 

1/2562 ไม่มี    

2032008 แหล่ง
พลังงานทางเลือก 

1/2562 ไม่มี    

1322120160 การ
จัดการระบบฐานข้อมลู 

1/2562 ไม่มี    

13221202 
เทคโนโลยีเว็บและการ
ประยุกต์ใช้งาน 

1/2562 ไม่มี    
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13222204 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั นสูง 

1/2562 ไม่มี    

13222206 
จริยธรรม และกฎหมาย
วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

1/2562 ไม่มี    

13222411 การ
พัฒนาแอปพลิเคชัน
ส าหรับอุปกรณส์ื่อสาร
ไรส้าย 

1/2562 ไม่มี    

13222412 
คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 

1/2562 ไม่มี    

13223101 
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร ์

1/2562 ไมมี่    

13223102 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เบื องต้น 

1/2562 ไม่มี    

1322320460 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เบื องต้น 

1/2562 ไม่มี    

1322320660 
โครงสร้างข้อมูลและ
ขั นตอนวิธ ี

1/2562 ไม่มี    

13223307 
ระบบปฏิบตัิการแม่ข่าย 

1/2562 ไม่มี    

13223308 การ
ออกแบบและการ
ก าหนดขนาดเครือข่าย 

1/2562 ไม่มี    

13223309 ความ
ปลอดภัยคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

1/2562 ไม่มี    

13224102 
วงจรไฟฟ้าพื นฐาน 

1/2562 ไม่มี    

13224204 การ
ออกแบบระบบดิจิทลั 

1/2562     

13224307 การ
เรียนรู้ของเครื่อง 

1/2562 ไม่มี    
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13224410 หัวข้อ
พิเศษทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1/2562 ไม่มี    

13225404 โครงงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

1/2562 ไม่มี    

13225405 สหกจิ
ศึกษาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1/2562 ไม่มี    

13222201
ไมโครคอนโทรลเลอร ์

1/2562 ไม่มี    

13223205หลักการ
โปรแกรมเว็บ 

1/2562 ไม่มี    

13223301
ระบบปฏิบตัิการแม่ข่าย 

1/2562 ไม่มี    

13223303ความ
ปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร ์

1/2562 ไม่มี    

13224202ระบบ
เครือข่ายทีซีพีไอพี 

1/2562 ไม่มี    

13224301การ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

1/2562 ไม่มี    

13224303การ
วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

1/2562 ไม่มี    

13224303การ
ประมวลผลบนอุปกรณ์
พกพาและการสื่อสารไร้
สายเบื องต้น 

1/2562 ไม่มี    

13224305ความ
ปลอดภัยในระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

1/2562 ไม่มี    

13225401โครงงาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

1/2562 ไม่มี    

1022011 วัฒนธรรม
และขนบประเพณีของ
ภาคใต ้

2/2562 ไม่มี    
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1312003 สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

2/2562 ไม่มี    

1021003 จติวิทยา
ทั่วไป 

2/2562 ไม่มี    

1022008 อาเซียน
ศึกษา 

2/2562 ไม่มี    

1022011 วัฒนธรรม
และขนบประเพณีของ
ภาคใต ้

2/2562 ไม่มี    

1032001 สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

2/2562 ไม่มี    

1050010 ตะกร้อ 2/2562 ไม่มี    
1312003 สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

2/2562 ไม่มี    

1312004 ทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษ 

2/2562 ไม่มี    

2031009 แหล่ง
พลังงานทางเลือก 

2/2562 ไม่มี    

13225402 สหกจิ
ศึกษาทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

2/2562 ไม่มี    

13222102 
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

2/2562 ไม่มี    

13222203 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 

2/2562 ไม่มี    

13222205 พื นฐาน
การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 

2/2562 ไม่มี    

13222307 การเขียน
โปรแกรมอุปกรณ์ไร้สาย 

2/2562 ไม่มี    

13223103 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

2/2562 ไม่มี    

1322320560 การ
ค้นหาเส้นทางและการ
สวิตซส์ัญญาณระหว่าง
เครือข่าย 

2/2562 ไม่มี    

13223310 เครือข่าย
ระยะไกลและการ
เชื่อมต่อ 

2/2562 ไม่มี    
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13224101 
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์

2/2562 ไม่มี    

13224103 
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์

2/2562 ไม่มี    

13224205 ระบบ
คอมพิวเตอร์ควบคมุ
แบบฝังตัว 

2/2562 ไม่มี    

13224308 
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และ
การประยุกต์ใช้งาน 

2/2562 ไม่มี    

13224309 การ
ประมวลผลสญัญาณ
ภาพ 

2/2562 ไม่มี    

1322530160 การ
เตรียมโครงงาน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

2/2562 ไม่มี    

1322530260 การ
เตรียมสหกจิศึกษาและ
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2/2562 ไม่มี    

1322530360 
สัมมนาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

2/2562 ไม่มี    

13225405 สหกจิ
ศึกษาทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

2/2562 ไม่มี    
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ5 แต่ละวิชา) 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการ
ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
101100155 
 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2562 4.88  -ปรับเวลาการสอนบางหน่วยเรียน 
เพ่ิมขึ นเพ่ือปูพื นฐานให้กับผู้เรียน 
- ปรับลดเวลาเนื อหาบางหน่วยเรียน
ให้ลดลงเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนเหมาะสม 
- เพ่ิมเวลาศึกษาค้นคว้าให้นักศึกษาได้
ใช้ทบทวนความรู้ด้วยการทา
แบบฝึกหัด 
- ปรับสัดส่วนและวิธีการวัดและการ
ประเมินผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
โดยเพิ่มร้อยละการทดสอบย่อย และ
เพ่ิมคะแนนผลงานการศึกษาค้นคว้า 

 

102200160 
พลเมืองกับ
จิตส านึกต่อสังคม 

1/2562 4.91    

1050007 พล
ศึกษา 

1/2562 5.00    

1050014 
วอลเลย์บอล 

1/2562 5.00    

131200260 
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

1/2562 4.91  - เพ่ิมกิจกรรมการเขียนตามค าบอก
เพ่ือพัฒนาความรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
-จัดท าแบบฝึกหัดย่อยเพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ยิ่งขึ น 
-ควรมีการทดสอบเนื อหาก่อนหน้า 
ก่อนเริ่มบทเรียนใหม่ เพ่ือสร้างความ
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ
ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
กระตือรือร้นในการเรียนให้แก่
นักศึกษา 

1312004 
ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

1/2562 5.00  - เพ่ิมกิจกรรมการเขียนตามค าบอก
เพ่ือพัฒนาความรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
- 
จัดท าแบบฝึกหัดย่อยเพ่ือให้นักศึกษา
ได้เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ยิ่งขึ น 
- 
ควรมีการทดสอบเนื อหาก่อนหน้า 
ก่อนเริ่มบทเรียนใหม่ เพ่ือสร้างความ
กระตือรือร้นในการเรียนให้แก่
นักศึกษา 

 

1312006 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท างาน 

1/2562 5.00    

2031005 
สิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ
ทรัพยากร 

1/2562 5.00    

2032008แหล่ง
พลังงานทางเลือก 

1/2562 5.00    

2040004 
คณิตศาสตร์
ส าหรับธรุกิจ 

1/2562 4.83    

1022001วัฒน
วิถีแห่งการ
ด ารงชีวิต 

1/2562 4.78    

1021003 
จิตวิทยาทั่วไป 

2/2562 5.00  ปรับสัดส่วนของการมอบหมายการทา
งานเป็นทีมเพ่ือพัฒนากิจกรรมกลุ่ม
และความ เพ่ิมเวลาให้นักศึกษาได้ใช้
การเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงโดยตรง 
- ปรับสัดส่วนและวิธีการวัดและการ
ประเมินผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ
ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
โดยเพิ่มร้อยละการทดสอบย่อย และ
เพ่ิมคะแนนผลงานการศึกษาค้นคว้า 

1022008 
อาเซียนศึกษา 

2/2562 4.78    

1022011 
วัฒนธรรมและ
ขนบประเพณีของ
ภาคใต ้

2/2562 5.00    

1032001 
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

2/2562 4.95  - ปรับเวลาการสอนบางหน่วยเรียน 
เพ่ิมขึ นเพ่ือให้เวลานักศึกษาปฏิบัติจริง 
- ปรับลดเวลาเนื อหาบางหน่วยเรียน
ให้ลดลงเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนเหมาะสม 
- เพ่ิมเวลาให้นักศึกษาได้ใช้การเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์จริงโดยตรง 
- ปรับสัดส่วนและวิธีการวัดและการ
ประเมินผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
โดยเพิ่มร้อยละการทดสอบย่อย และ
เพ่ิมคะแนนผลงานการศึกษาค้นคว้า 

 

1050010 
ตะกร้อ 

2/2562 4.95  -ออกแบบการเรียนการสอนให้
น่าสนใจมากกว่าเดิม 
- ติดตามผลการฝึกนอกเวลาเรียนมาก 

 

1312003 
สนทนา
ภาษาอังกฤษ 

2/2562 5.00  - เพ่ิมกิจกรรมการท่องศัพท์เพ่ือพัฒนา
ความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษา 
-จดัทาแบบฝึกหัดย่อยเพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ยิ่งขึ น 
-ควรมีการทดสอบเนื อหาก่อนหน้า 
ก่อนเริ่มบทเรียนใหม่ เพ่ือสร้างความ
กระตือรือร้นในการเรียนให้แก่
นักศึกษา 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ
ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 

1312004 
ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

2/2562 5.00  -เพ่ิมกิจกรรมการเขียนตามค าบอก
เพ่ือพัฒนาความรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
- จัดท าแบบฝึกหัดย่อยเพื่อให้
นักศึกษาได้เข้าใจโครงสร้างและ
ไวยากรณ์ยิ่งขึ น 
- ควรมีการทดสอบเนื อหาก่อนหน้า 
ก่อนเริ่มบทเรียนใหม่ เพ่ือสร้างความ
กระตือรือร้นในการเรียนให้แก่
นักศึกษา 

 

2031009 แหล่ง
พลังงานทางเลือก 

2/2562 4.86  ปรับบทเรียนให้มีเนื อหาทันสมัย 
เพ่ิมเติมส่วนที่ส าคัญและจ าเป็นต่อ
การน าไปใช้งานจริง 

 

รายวิชาเฉพาะ 
1322120160 
การจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

1/2562 4.76  ควรเน้นการปฏิบัติเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนและส่งเสริมให้นักศึกษานา
ความรู้มาประยุกต์สร้างโปรแกรมให้
มากขึ นเช่น โครงงานย่อย 

 

13221202 
เทคโนโลยีเว็บและ
การประยุกต์ใช้
งาน 

1/2562 5.00  ควรเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียนและส่งเสริมให้นักศึกษานา
ความรูปมาประยุกต์สร้างเว็บแอพ
พลิเคชันต่างๆ ได้ 

 

13222204 การ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขั นสูง 

1/2562 4.35  ให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติมากขึ น และ 
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการทดลอง
ปฏิบัติ 
ด้วยตนเองมากขึ น 

 

13222206 
จริยธรรม และ
กฎหมายวิชาชีพ
คอมพิวเตอร ์

1/2562 5.00    

13222411 การ
พัฒนาแอปพลิเค

1/2562 5.00  เพ่ิมเครื่องมือในการสอนเขียน
โปรแกรมบนมือถือให้หลากหลายมาก
ขึ นก่อนการสอนอาจารย์ผู้สอน 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ
ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
ชันส าหรับอุปกรณ์
สื่อสารไรส้าย 

เชิญอาจารย์พิเศษมาให้ความรู้ใหม่ ๆ 
ด้านเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมบน
อุปกรณ์ไร้สายและพัฒนาระบบ IoT 
ผ่านแอปพลิเคชัน 

13222412 
คอมพิวเตอร์
แอนิเมชัน 

1/2562 5.00  เพ่ิมการเขียน ActionScript เบื องต้น  

13223101 
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร ์

1/2562 4.94    

13223102 
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
เบื องต้น 

1/2562 4.87  ควรเน้นการปฏิบัติเพิ่มเติมนอก
ห้องเรียนและส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ความรู้มาประยุกต์การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือให้เกิดความช านาญ 

 

1322320460 
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื องต้น 

1/2562 4.94  ควรฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม และฝึกการคาน
วน IP Address 

 

1322320660 
โครงสร้างข้อมูล
และขั นตอนวิธ ี

1/2562 4.65    

13223307 
ระบบปฏิบตัิการ
แม่ข่าย 

1/2562 5.00  ควรเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียนและส่งเสริมให้นักศึกษานา
ความรูปมาประยุกต์สร้างระบบเครื่อง
แม่ข่ายระบบต่างๆ ได้ 

 

13223308 การ
ออกแบบและการ
ก าหนดขนาด
เครือข่าย 

1/2562 5.00  เน้นการใช้เทคนิคการนาเสนอให้มาก
ยิ่งขึ นฝึกการนาเสนอให้มากยิ่งขึ น 
และเพ่ิมการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 

 

13223309 
ความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

1/2562 4.99  เพ่ิมอุปกรณ์ตัวอย่างในการสอน  

13224102 
วงจรไฟฟ้าพื นฐาน 

1/2562 4.82    
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ
ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
13224204 การ
ออกแบบระบบ
ดิจิทัล 

1/2562 4.79    

13224307 การ
เรียนรู้ของเครื่อง 

 4.87  ให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติมากขึ น และ 
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการทดลอง
ปฏิบัติ 
ด้วยตนเองมากขึ น 

 

13224410 
หัวข้อพิเศษทาง
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1/2562 4.86  เน้นการใช้เทคนิคการนาเสนอให้มาก
ยิ่งขึ นฝึกการนาเสนอให้มากยิ่งขึ น 
และเพ่ิมการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 

 

13225404 
โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1/2562 5.00  ปรับบทเรียนให้มีเนื อหาทันสมัย 
เพ่ิมเติมส่วนที่สาคัญและจ าเป็นต่อ
การน าไปใช้งานจริง 

 

13225405 สห
กิจศึกษาทาง
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

1/2562 5.00    

13222201
ไมโครคอนโทรลเล
อร์ 

1/2562 5.00    

13223205
หลักการโปรแกรม
เว็บ 

1/2562 5.00  ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง เน้นให้ 
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ น และเน้นให้ 
นักศึกษาฝึกฝนการเขียนโปรแกรม
ด้วยตนเองให้มากขึ น 

 

13223301
ระบบปฏิบตัิการ
แม่ข่าย 

1/2562 5.00  ควรเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียนและส่งเสริมให้นักศึกษานา
ความรูปมาประยุกต์สร้างระบบเครื่อง
แม่ข่ายระบบต่างๆ ได้ 

 

13223303
ความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร ์

1/2562 5.00  - ปรับเวลาการสอนบางหน่วยเรียน 
เพ่ิมขึ นเพ่ือให้เวลานักศึกษาปฏิบัติจริง 
- ปรับลดเวลาเนื อหาบางหน่วยเรียน
ให้ลดลงเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนเหมาะสม 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ
ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
- เพ่ิมเวลาให้นักศึกษาได้ใช้การเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์จริงโดยตรง 
- ปรับสัดส่วนและวิธีการวัดและการ
ประเมินผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
โดยเพิ่มร้อยละการทดสอบย่อย และ
เพ่ิมคะแนนผลงานการศึกษาค้นคว้า 

13224202
ระบบเครือข่ายทีซี
พีไอพี 

1/2562 5.00  ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง เน้นให้ 
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ น และเน้นให้ 
นักศึกษาฝึกฝนการเขียนโปรแกรม
ด้วย 
ตนเองให้มากขึ น 

 

13224301การ
วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

1/2562 5.00  ฝึกการออกแบบระบบเครือข่าย
เพ่ิมเติม 

 

13224303การ
ประมวลผลบน
อุปกรณ์พกพาและ
การสื่อสารไรส้าย
เบื องต้น 

1/2562 3.75  เพ่ิมเครื่องมือในการสอนเขียน
โปรแกรมบนมือถือให้หลากหลายมาก
ขึ น เชิญอาจารย์พิเศษมาให้ความรู้
ใหม่ ๆ ด้านเทคโนโลยีการเขียน
โปรแกรมบนอุปกรณ์ไร้สายและพัฒนา
ระบบ IoT ผ่านแอปพลิเคชัน 

 

13224305
ความปลอดภัยใน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

1/2562 4.37  เพ่ิมอุปกรณ์ตัวอย่างในการสอน  

13225401
โครงงาน
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

1/2562 3.31  ปรับบทเรียนให้มีเนื อหาทันสมัย 
เพ่ิมเติมส่วนที่สาคัญและจ าเป็นต่อ
การน าไปใช้งานจริง 

 

13225402 สห
กิจศึกษาทาง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

2/2562 4.47    
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ
ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
13222102 
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

2/2562 4.86  ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ น จัด
อภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิด 
ความตั งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอก
มาน าเสนอ 

 

13222203 
อินเทอร์เน็ตในทุก
สิ่ง 

2/2562 5.00  ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอย่าง ให้
นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ น จัด
อภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิด 
ความตั งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอก
มาน าเสนอ 

 

13222205 
พื นฐานการ
ประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ 

2/2562 4.96  ควรเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียนและส่งเสริมให้นักศึกษานา
ความรู้มาประยุกต์สร้างระบบคลาวด์
ให้มากขึ นเช่น โครงงานย่อย 

 

13222307 การ
เขียนโปรแกรม
อุปกรณ์ไร้สาย 

2/2562 5.00  จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยและ
หลากหลายมากขึ นส าหรับเขียน
โปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์, 
เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง 

 

13223103 การ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

2/2562 4.90  ควรเพิ่มตัวอย่างการปฏิบัติเพ่ือให้
นักศึกษาได้เกิดทักษะมากยิ่งขึ น 
โดยเฉพาะในเรื่องฟังก์ชัน 

 

1322320560 
การค้นหาเส้นทาง
และการสวิตซ์
สัญญาณระหว่าง
เครือข่าย 

2/2562 4.97  เน้นการใช้เทคนิคการน าเสนอให้มาก
ยิ่งขึ นฝึกการน าเสนอให้มากยิ่งขึ น 
และเพ่ิมการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 

 

13223310 
เครือข่ายระยะไกล
และการเชื่อมต่อ 

2/2562 5.00  ควรเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมนอก
ห้องเรียนและส่งเสริมให้นักศึกษานา
ความรู้มาประยุกต์สร้างโปรแกรมให้
มากขึ นเช่น โครงงานย่อย 

 

13224101 
สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์

2/2562 4.93  ปรับวิธีการสอน ให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมมากขึ น 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการ
ศึก 
ษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

มี ไม่มี 
13224103 
เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส ์

2/2562 5.00  เพ่ิมเนื อหา และโจทย์ ในเรื่องการ
วิเคราะห์สัญญาณขนาดเล็กของ
ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า 

 

13224205 
ระบบคอมพิวเตอร์
ควบคุมแบบฝังตัว 

2/2562 4.91  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมแบบฝังตัว
กับเรื่อง สมาร์ทฟาร์มเพ่ิมขึ น 

 

13224308 
เทคโนโลยี
เซ็นเซอร์และการ
ประยุกต์ใช้งาน 

2/2562 5.00  ปรับเปลี่ยนตัวอย่างและเนื อหาของ
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี
เซ็นเซอร์ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด 
เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านนี  
เปลี่ยนแปลงเร็ว 

 

13224309 การ
ประมวลผล
สัญญาณภาพ 

2/2562 5.00  ปรับปรุงวิธีการสอน กระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ น ให้มีการค้นคว้าหาข้อมูล
เพ่ิมขึ น 

 

1322530160 
การเตรียม
โครงงานวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

2/2562 4.96  ปรับบทเรียนให้มีเนื อหาทันสมัย 
เพ่ิมเติมส่วนที่ส าคัญและจ าเป็นต่อ
การน าไปใช้งานจริง 

 

1322530260 
การเตรียมสหกิจ
ศึกษาและการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

2/2562 4.94  เน้นการใช้เทคนิคการน าเสนอให้มาก
ยิ่งขึ นฝึกการน าเสนอให้มากยิ่งขึ นและ
เพ่ิมการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 

 

1322530360 
สัมมนาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

2/2562 5.00  เน้นให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลด้วย
ตัวเองเพ่ิมขึ น 
พร้อมทั งฝึกปฏิบัติด้วยการค้นคว้าจาก
ตัวอย่างที่มี 
มาตรฐานที่ดี 

 

13225405 สห
กิจศึกษาทาง
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

2/2562 5.00    

เฉลี่ย 4.87 ระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนการ
ประเมินโดยนักศึกษาสูงกว่า 4.5 ในทุกรายวิชา และในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนก็ได้มีแผนการปรับปรุงส าหรับ
การสอนในปีถัดไป  
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาไม่สามารถแสดง
ลักษณะคุณธรรม จริยธรรมที่
คาดหวังได้ชัดเจน  
 

 ส่งเสริมและสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ในการสอนเพ่ิมขึ น 

 

ความรู้ นักศึกษามีทักษะในการท า
การประเมินผลด้วยวิธีการ
แบบอัตนัยและการบรรยายไม่
พร้อม  
 

ใช้รูปแบบการประเมินที่
หลากหลายขึ น 

 

ทักษะทางปัญญา -นักศึกษาบางคนไม่สามารถ
คิดสร้างสรรค์ได้ชัดเจน  
- นักศึกษาขาดการค้นคว้าหา
ความรู้จากอินเตอร์เน็ต 
 

ฝึกให้นักศึกษาเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และ
ให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลและความรับผิดชอบ 

- นักศึกษามีการท างานเป็น
ทีมน้อยต้องส่งเสริมลักษณะ
การท างานเป็นทีม  
- นักศึกษาขาดพยายามใน
การสร้างชิ นงานด้วยตนเอง 
ส่วนใหญ่จะรอให้เพ่ือนท า
เสร็จก่อน แล้วท าการคัดลอก 
 

ส่งเสริมและคอย
ตรวจสอบให้นักศึกษาเกิด
กระบวนการท างานเป็น
ทีม 

 

ทักษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารยังไม่ถูกต้อง   
 

ให้อาจารย์ทางภาษา
ตรวจสอบ หรือจัดอบรม
เพ่ิมเติม 

 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
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การปฐมนิเทศเพ่ือชี แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………-………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……-…………… 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง อาจารย ์ บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

อบรมหลักสูตรการ
เขียนแอปพลิเคชัน IoT 
ด้วย Flutter 

3 - ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการ
เขียนโปรแกรม พร้อมทั งอัพเดท
ความรู้ใหม่ๆและแนวโน้มของ
เทคโนโลยีในอนาคตว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างกลไกหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ
และการเขียน
โปรแกรม Machine 
Vision ด้วยชุดฝึก 
Tetrix (Pitsco 
Education) 

2 - ได้รับความรู้และแนวทางในการ
พัฒนาการสร้างกลไกหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติและการเขียนโปรแกรม 
Machine Vision 

 

เฟ้นหาโครงการรับทุน
สนับสนุนจากกองทุน 
YSF 

3 -  
แนวทางในการเข้าประกวดStartup 
และกองทุนส าหรับการพัฒนาต้นแบบ
ของ Startup 2020 
 

 

อบรมการพัฒนา
บุคลากรด้านระบบ
อัตโนมัติ หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ 

2 - ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Machine Learning 
, Deep Learning ทั งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ รวมทั งแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้งาน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

5.1 3 คะแนน 3 คะแนน 3.00  คะแนน  
5.2 3 คะแนน 3 คะแนน 3.00  คะแนน  
5.3 3 คะแนน  3 คะแนน 3.00 คะแนน   
5.4 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5.00 คะแนน  

 
หมวดที่ 5   

การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

จ านวนนักศึกษาใหม่
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ไ ม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดในแผนการ
รั บ นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่
ประจ าปีการศึกษา 

นักศึกษาใหม่มีจ านวนน้อยมาก
โดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ตรี 4 ปี และมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต าแหน่งที่ตั งของ
วิทยาลัยอยู่นอกตัวเมืองจึงยังไม่เป็น
ที่รู้จักของนักเรียนทั่วไปมากนัก 
 

อ อ ก แ น ะ แ น ว โ ด ย น า
นั ก ศึ ก ษ า รุ่ น พ่ี ข อ ง
สถานศึกษาและโครงงาน
ของนักศึกษารุ่นพ่ีไปออก
แนะแนวเพ่ือให้เห็นจุดเด่น
ของหลักสูตร และการจัด
โครงการ Robotic Camp 
เป็ นการ เปิ ด โอก าส ให้
นักเรียนเป้าหมายเข้ามา
เห็นภาพของหลักสูตรและ
รุ่นพี ่

 

นั กศึ กษาชั นปีที่  1 
และนักศึกษาเทียบ
โ อ น ชั น ปี ที่  1  มี
ค ว า ม รู้ พื น ฐ า น
แตกต่างกันท าให้การ
พัฒนาศักยภาพของ
การเรียนรู้ได้ไม่เต็มที่  
 

การเรียนร่วมกันของนักศึกษาที่มีพื น
ฐานความรู้ต่างกันท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้  และการวัดผลไม่
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในรายวิชาได้ 

มีการเรียนปรับพื นฐาน
วิชาการเขียนโปรแกรม
ค อม พิ ว เ ต อ ร์  แ ล ะ ใ ห้
นักศึกษารุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง
ในวิชาชีพพื นฐานโดยให้
อาจารย์ก ากับดูแล และใช้
วิธีการสอนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน และโครงงานเป็น
ฐานเพ่ิมขึ น 
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นักศึกษาออก
กลางคัน 

นักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ใน
ระดับท่ีก าหนด หรือไม่เข้าชั นเรียน 
ส่งผลต่อการออกกลางคัน 

จัดให้รุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 
และอาจารย์ผู้สอนจับคู่
การเรียนรู้ระหว่าง
นักศึกษาท่ีเรียนดีกับ
นักศึกษาท่ีเรียนปานกลาง 
หรืออ่อน  

 

นักศึกษามีผลการ
ส าเร็จการศึกษาไม่
ครบร้อยเปอร์เซน 

นักศึกษาไม่สามารถส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องลง
เรียนเพ่ิมเติม ท าให้เสียเวลาในการ
เรียนเพ่ิม ไม่สามารถไปท างานได้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ให้นักศึกษารายงาน
ความก้าวหน้าทุกสัปดาห์
และหลักสูตรให้นักศึกษา
รายงานความก้าวหน้า 2 
ครั งในหนึ่งภาคเรียน 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
          ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ 
 1) ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา 
ฯลฯ 
 2) ความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
  สิ่งเหล่านี ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณา
จากการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์  โดยมีขอบเขต ดังนี  
 

 

-การประชุม
กรรมการบริหาร
หลักสตูรครั งท่ี 
2/2562 
-การประชุม
กรรมการบริหาร
หลักสตูรครั งท่ี 
3/2562 
-การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรใน
ประชุมครั งที่ 
7/2562 
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ระบบกลไกและผลการด าเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อ้างอิง 

 
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการ
ด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี  
 

 
1. จัดท าแผนปฏิบัติงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยแต่งตั งคณะกรรมการ ก าหนด
เป้าหมายสิ่งฯตามเกณฑ์มาตรฐานหรือตามจุดเน้น ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน (ส ารวจ 
ด าเนินงาน ประเมินผล)  
2.  ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด าเนินการส ารวจสภาพปัจจุบันของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสนอความต้องการที่
สอดคล้องฯ 2. น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินสิ่งฯในปีการศึกษาก่อนหน้ามา
พิจารณา 
3. รวบรวมและพิจาณาสรุปความต้องการ โดยน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์ข้อมูลว่า
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่และสรุปความ
ต้องการ  
4.  จัดท าข้อเสนองบประมาณหรือสิ่ งสนับสนุน โดยหลักสูตรจัดท าข้อเสนอ
งบประมาณหรือจัดท าโครงการเสนอต่อคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
สนับสนุน 
5. ด าเนินการจัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ตามงบประมาณหรือทรัพยากรที่ได้รับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำแผนปฏิบัติงำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

ส ำรวจควำมต้องกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล

จัดท ำข้อเสนองบประมำณ/สิ่งสนับสนุน

ด ำเนินกำรจัดหำ/พัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

ประเมินควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

พิจำรณำผลกำรประเมิน/ข้อเสนอแนะ
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6. ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยให้อาจารย์และนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประเมิน และเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จากปัญหาใน ปีการศึกษา 2561 ที่หลักสูตรยังขาดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ยังไม่
ครอบคลุมรายวิชาได้อย่างเต็มที่ 
(P)  หลักสูตรจึงได้ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั งที่ 2/2562 เพ่ือวางแผน
ระบบการด าเนินงานวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี  
        1. ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่ยังขาด
แคลน เช่น ครุภัณฑ์ วัสดุ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น หรือมีความจ าเป็นต้องแทงจ าหน่าย
เพ่ือขอครุภัณฑ์ใหม ่
        2. น าผลส ารวจเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือคัดเลือกและ
จัดล าดับความส าคัญสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        3. น าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดล าดับความส าคัญแล้วให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเขียนขอครุภัณฑ์ หรือห้องปฏิบัติการต่างๆ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวก หากมีราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท ให้เขียนขอในครุภัณฑ์เงินรายได้ แต่หากเกิน
หนึ่งแสนบาทให้ขอในครุภัณฑ์เงินแผ่นดิน และไม่ใช่ครุภัณฑ์ให้ด าเนินการขอในเงิน
วัสดุการเรียนการสอนได้ตามปกติ แล้วส่งมายังหัวหน้าหลักสูตร 
       4. หัวหน้าหลักสูตรบันทึกข้อความขอครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างขอไปยังวิทยาลัย
ผ่านหัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมตามกรอบการขอครุภัณฑ์ 
       5. เมื่อรายการครุภัณฑ์ผ่านการพิจารณาหัวหน้าหลักสูตรแจ้งในที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร และมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการออกคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพ่ือด าเนินการตามระเบียบพัสดุในการ
จัดซื อต่อไป 

-การประชุม
กรรมการบริหาร
หลักสตูรครั งท่ี 
2/2562 
-การประชุม
กรรมการบริหาร
หลักสตูรครั งท่ี 
3/2562 
-การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรใน
ประชุมครั งที่ 
7/2562 
-ภาพครุภณัฑ์ห้อง
ปฏิบัตการอินเทอร์
เน็นในทุกสิ่ง 
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       6. เมื่อได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาแล้วหัวหน้าหลักสูตรแจ้งในที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร และมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งต่อนักศึกษา
เพ่ือใช้งานต่อไป 
       7. เมื่อได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาแล้วหัวหน้าหลักสูตรแจ้งในที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร และมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งต่อนักศึกษา
เพ่ือใช้งานต่อไป 
(D) หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้โดยให้อาจารย์ส ารวจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลส ารวจขอครุภัณฑ์เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั งที่ 
3/2562 เพ่ือด าเนินการเขียนขอครุภัณฑ์ดังนี  
ส่วนรายการขอครุภัณฑ์เงินแผ่นดินหลักสูตรได้ขอดังนี  
1. ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
และได้สั่งซื อวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น เซนเซอร์ต่างๆ โหนด MCU บอร์ด 
Arduino และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เป็นต้น 
(C)  หลักสูตรได้รับอนุมัติครุภัณฑ์เงินแผ่นดินคือ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ของเครื่องจักร
หัวหน้าหลักสูตรได้ด าเนินการเขียนคุณลักษณะครุภัณฑ์เพ่ือด าเนินการตามระเบียบ
การจัดซื อของงานพัสดุและได้ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ของเครื่องจักร 

(A)  จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาครุภัณฑ์เงินประมาณแผ่นดินไม่ได้รับการอนุมัติ
ทั งหมด จึงได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในประชุมครั งที่ 7/2562 เพ่ือ
ปรับปรุงแผนระบบการด าเนินงานวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนักศึกษาเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี  
        1. ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับนักศึกษาส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ยังขาดแคลน หรือมีความจ าเป็นต้องแทงจ าหน่ายเพื่อขอครุภัณฑ์ใหม่ 
        2. น าผลส ารวจเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือคัดเลือกและ
จัดล าดับความส าคัญสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        3. น าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดล าดับความส าคัญแล้วให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเขียนขอครุภัณฑ์ หรือห้องปฏิบัติการต่างๆ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวก หากมีราคาไม่เกินหนึ่งแสนบาท ให้เขียนขอในครุภัณฑ์เงินรายได้ แต่หากเกิน
หนึ่งแสนบาทให้ขอในครุภัณฑ์เงินแผ่นดิน และไม่ใช่ครุภัณฑ์ให้ด าเนินการขอในเงิน
วัสดุการเรียนการสอนได้ตามปกติ แล้วส่งมายังหัวหน้าหลักสูตร 
       4. ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขียนค าขอครุภัณฑ์ให้ชัดเจนมีรายละเอียดในส่วน
ของ ความส าคัญ รายละเอียดครุภัณฑ์ และรายวิชาที่รองรับ 
       5. หัวหน้าหลักสูตรบันทึกข้อความขอครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างขอไปยังวิทยาลัย
ผ่านหัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมตามกรอบการขอครุภัณฑ์ 
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       6. เมื่อรายการครุภัณฑ์ผ่านการพิจารณาหัวหน้าหลักสูตรแจ้งในที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร และมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการออกคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพ่ือด าเนินการตามระเบียบพัสดุในการ
จัดซื อต่อไป 
      7. เมื่อได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาแล้วหัวหน้าหลักสูตรแจ้งในที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร และมอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งต่อนักศึกษา
เพ่ือใช้งานต่อไป 
 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

เนื่องจากปีการศึกษา 2561 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 
(P) ในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั งที่ 
2/2562 เพ่ือวางแผนการมีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน ดังนี  
     1. ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     2. น าผลส ารวจที่ได้เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเขียนค า
ขอครุภัณฑ์ตา่งๆ 
          3. น าผลส ารวจที่ได้เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเขียน
ค าขอครุภัณฑ์ต่างๆ  
(D) หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  และหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดซื อ โดยแบ่งเป็นการจัดซื อตามไตร
มาส ต่างๆ จ านวน 4 ไตรมาส  ตามก าหนดการของวิทยาลัยฯ ในการจัดซื อวัสดุ
สิ นเปลือง และในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ห้องปฏิบัติการใหม่คือ ครุภัณฑ์
ซอฟแวร์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
   หลักสูตรได้มีความพร้อมทางกายภาพ เช่น 

    ห้อง 10306 ห้องปฏิบัติการซอฟแวร์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
         ห้อง 10305  ห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง/เตรียมโครงงาน 
         ห้อง 10301  ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 
         ห้อง 10302 ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
 มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เช่น หอสมุด ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารเพ่ือการสืบค้น ทุกพื นที่ของหลักสูตรมีระบบ
อินเตอร์เน็ทเพ่ือการสืบค้น (wifi) 

-การประชุม
กรรมการบริหาร
หลักสตูรครั งท่ี 
2/2562 
-การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรใน
ประชุมครั งที่ 
7/2562 
-ผลประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
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 หลักสูตรมีการจัดพื นที่ ส าหรับท ากิจกรรมของนักศึกษา เช่น ห้องกิจกรรมของ
นักศึกษา เป็นต้น 
      หลักสูตรมีการจัดพื นที่ สาหรับให้บริการนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เช่น  จุดพักผ่อน บริการน้าดื่ม มีระบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ คือ ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย 
  (C)  ผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษาและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีดังนี  
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย   SD 
1.ด้านการเรียนการสอน [หลักสูตรมีห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ  
โรงฝึกงาน เพียงพอกับนักศึกษา] 

4.33 0.66 

2.ด้านการเรียนการสอน [หลักสูตรมีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่
สะดวกต่อการเรียนการสอน] 

4.33 0.66 

3.ด้านการเรียนการสอน [หลักสูตรเครื่องมือและอุปกรณ์มี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้ในการปฏิบตัิงาน] 

4.44 0.68 

4.ด้านการเรียนการสอน [หลักสูตรมีตารางการใช้ตาราง
ห้องเรียนอย่างชัดเจน] 

4.33 0.66 

5. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ [ความพร้อมของระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการครอบคลมุทั่วถึง] 

4.00 0.66 

6. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ [ความรวดเร็วในการน าทรัพยากร
สารสนเทศออกให้บริการ] 

4.00 0.66 

7.ด้านทรัพยากรสารสนเทศ [ความทันสมัยของทรัพยากร
สารสนเทศ] 

4.22 0.41 

8.ด้านการให้บริการด้านวิชาการ [ความเพียงพอและความ
ทันสมัยของหนังสือ/สื่อพิมพ์ให้บรกิารของห้องสมุด] 

4.22 0.41 

9.ด้านการให้บริการด้านวิชาการ [การให้ค าแนะน า/ดูแลเอาใจ
ใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา] 

4.22 0.62 

10.ด้านการให้บริการด้านวิชาการ [การให้บริการทางวิชาการ/
การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน] 

3.88 0.99 

11.ด้านการบริการทั่วไป [การใหบ้ริการของเจ้าหน้าท่ีของ
วิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องทะเบียน  การเงิน 
การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา] 

4.00 0.94 

12.ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม [สภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน/ห้องปฏิบตัิการ /โรงฝึกงาน โดยรวม (เช่น ความ
สะอาด ความสงบรม่รื่น] 

4.11 0.99 
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13.ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม [สถานท่ีจอดรถมีความ
เพียงพอและปลอดภัย] 

3.77 0.91 

14.ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม [สภาพแวดล้อม
โดยทั่วไปเหมาะสมกับการเรียนรู]้ 

3.88 0.99 

 
ความพึงพอใจรวม เฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.53 
   (A) จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่มีคะแนนความพึงพอใจรวม เฉลี่ย 4.12 ยังต้องปรับปรุงให้คะแนนสูงขึ น
หลักสูตรจึงได้ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั งที่ 7/2562 เพ่ือปรับปรุงการ
วางแผนจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน ดังนี  
    1. ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     2. อาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยกับนักศึกษาเพ่ือสอบความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ภาพรวมและน าเสนอในที่ประชุม  
     3. น าผลส ารวจที่ได้เข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาเขียนค า
ขอครุภัณฑ์ต่างๆ 
     4. อาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยกับนักศึกษาเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2561 ที่ยังต้องปรับปรุงผลประเมินให้มากยิ่งขึ น 
  (P) หลักสูตรจึงได้ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั งที่ 2/2562 เพ่ือวาง
แผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี  
  1. น าผลการประเมินเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณา 
  2. น าผลการพิจารณามาเขียนขอครุภัณฑ์ วัสดุ หรือห้องปฏิบัติการ หรืออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอต่อหัวหน้าหลักสูตร 
  3. ด าเนินการตามแผนระบบการด าเนินงานวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  4. เพ่ิมการท าความเข้าใจกับผู้บริหารวิทยาลัย และเพ่ิมรายละเอียดในการเขียนขอ
ครุภัณฑ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ น 

-การประชุม
กรรมการบริหาร
หลักสตูรครั งท่ี 
2/2561 
-การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรใน
ประชุมครั งที่ 
7/2561 
-รายการซื อวัสด ุ
2561 
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  (D)  หลักสูตรได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั งที่ 3/2562 เพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณา เพ่ือเขียนขอห้องปฏิบัติการ และวัสดุการเรียนการสอน 
       หลักสูตรได้เขียนขอห้องปฏิบัติการงบประมาณแผ่นดินดังนี  
     1. ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
                                                           
(C)  ผลการพิจารณจากประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลต่อการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี  
      1.ได้ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
      และจากผลการน าวัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอนในวิชาโครงงานนักศึกษาได้น า
วัสดุมาสร้างโครงงานและส่งเข้าประกวดแข่งขันและได้รับรางรัลดังนี  
1. นักศึกษาได้รับรางวัลจากแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน  RUTS Rearch Expo 
2019 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล 
หาดใหญ่ สงขลา ได้รางวัล 2 เหรียญเงิน 
2. นักศึกษาได้รับรางวัลจากแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน การประกวด
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน มทร.ศรีวิชัย ครั งที่ 
1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เงินรางวัล 15,000 บาท 
3. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตัล เศรษฐกิจ และสังคม ‘ระบบควบคุม
และติดตามรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน ในงาน Open House คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด IDEA WoW ท า Marketing Content 
น าเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารออมสิน ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
(A)  หลักสูตรได้ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั งที่ 7/2562 เพ่ือปรับปรุง
แผนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี  

1. น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณา 
2. น าผลการพิจารณามาเขียนขอครุภัณฑ์ หรือห้องปฏิบัติการ หรืออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เสนอต่อหัวหน้าหลักสูตร 
3. ด าเนินการตามแผนระบบการด าเนินงานวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4. เพิ่มการท าความเข้าใจกับผู้บริหารวิทยาลัย และเพ่ิมรายละเอียดในการเขียน
ขอครุภัณฑ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ น 
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5.ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมแข่งขันทางวิชาการต่างๆ เพื่อมีน  าหนักในการขอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมายของปีนี   :  4  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั งนี    : 4 คะแนน 
ผลการด าเนินงาน      บรรลุเป้าหมาย       ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 
6.1 4.00 คะแนน 4 คะแนน 4.00 คะแนน  

 
หมวดที่ 6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็น 
หรือสาระจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิด
สร้างสรรค์ และรอบรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แข่งขัน
วิชาการและท าชิ นงานในรายวิชา 
พร้อมทั งให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองมากยิ่งขึ น 

จัดท าแผนการแข่งขันทาง
วิชาการ 

ปรับปรุงแนวทางและเกณฑ์ใน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ให้
สอดคล้องกับ มคอ.2 

หลักสูตรพิจารณาเกณฑ์การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 มากยิ่งขึ น 

วางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 

ปรับปรุงกระบวนการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากนักศึกษาและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมาใช้ในการ
วางแผนเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอ 

หลักสูตรปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจเพ่ือให้ได้สิ่ง
สนับสนุนต่อไป 

ประเมินความพึงพอใจออนไลน์
พร้อมน าผลการประเมินด าเนิน
ขอครุภัณฑ์ต่อไป 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ 31 พฤษภาคม 2562 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
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ควรส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาการใหม่ๆมาสอนในชั น
เรียนอยู่เสมอ 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น
ต่อการประเมิน และมีมติให้จัดท าเป็นแผนการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีการอบรมวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าไปในสถานประกอบการเพ่ือน าความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการสอนนักศึกษา 

 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน 
การสัมภาษณ์ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
1. ควรส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
2.ควรส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
เพ่ิมมากขึ น 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเห็นด้วยกับข้อคิดเห็น
จึงมีมติให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสอนแบบคิด
สร้างสรรค์ มีการสร้างชิ นงานในรายวิชา และค้นคว้า
ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

 
 

หมวดที่ 7 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลา

ที่แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่

ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
 การแนะแนวรับสมัครนักศึกษา 

การแนะแนวของหลักสูตรเป็นการแนะ
แนวโดยการน าศิษย์ เก่ าและรุ่นพี่น า
โครงงานอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งไปน าเสนอ
เพื่อดึงดูดความสนใจ และเพื่อให้นักเรียน
เห็นภาพมากยิ่งขึ น และการสร้างช่ือเสียง
ของหลักสูตรและวิทยาลัย โดยการน า
นักศึกษาไปแข่งขันวิชาการต่างๆ การ
น าเสนองานวิจัย เป็นต้น 

ตลอดปี
การศึกษา 
2562 

คณะกรรมการ 
หลักสูตร 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน 
ด าเนินการ  

 กิจกรรมศึกษาดูงานในสถาน 
ประกอบการ 

ตลอดปี
การศึกษา 
2562 

คณะกรรมการ 
หลักสูตร 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน 
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ห า ส ถ า น
ประกอบการที่ สอดคล้องกับ
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หลักสูตรฯ ให้ข้อมูลถึงกิจกรรมศึกษา
ดูงานในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้น
สถานประกอบการที่สอดคล้องกับ
วิชาชีพ และมีความเหมาะสม ซึ่ ง
ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้  แ ล ะ ภ า พ
บรรยากาศการเข้าศึกษาดูงานมาใช้
ประกอบในการประชาสัมพันธ์ของ
หลักสูตรได ้
 

วิ ช าชีพ  เ พ่ือ เสริ มแรง ให้ กั บ
นักศึกษา และมองเห็นถึงสภาพ
การท างานจริง  โดย 
1)  ว า งแผนการจั ดหาสถาน
ประกอบการที่ สอดคล้องกับ
วิชาชีพ และจัดหางบประมาณ 
2) ให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมศึกษาดูงาน 

 การเน้นทักษะปฏิบัติเพื่อ  
ตอบสนองการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 
 21  
หลักสูตรผลักดันทักษะปฏิบัติในแต่
ละรายวิชา และสมรรถนะวิชาชีพ
ที่นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบ 
เพ่ือก้าวสู่การเรียนรู้  ศตวรรษที่  
21 

ตลอดปี
การศึกษา 
2562 

คณะกรรมการ 
หลักสูตร 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน 
ด าเนินการพิจารณามาตรฐาน 
และสมรรถนะด้านทักษะปฏิบัติ
ของรายวิชาที่รับผิดชอบโดย 
1) วางแผนการจัดหาครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ ในแต่ละรายวิชาให้มี
ความพร้อม ความทันสมัย ก้าว
ทันกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่  
21 
2) จัดสอบเพื่อวัดสมรรถนะ
วิชาชีพในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

 การน านักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการ และผลงาน  
นักศึกษา 

หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วม
แข่งทางวิชาการ และกระตุ้น ให้
นั กศึกษาสร้ า งสรรค์ผลงาน ทั ง
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ การวิจัย การเขียนบทความ
วิจัย เพ่ือผลักดันให้นักศึกษาได้มี
ผลงานของตัวเอง  

ตลอดปี
การศึกษา 
2562 

คณะกรรมการ 
หลักสูตร 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกัน 
ด าเนินการ รวางแผนกิจกรรมการ
เผยแพร่ผลลงานของนักศึกษา 
โดย 
1) น านักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม  
2) น าผลงานของนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆของ
มหาวิทยาลัย  ทั งภายในและ
ภายนอก หรือเข้าร่วมกับกิจกรรม
ของชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น 

 
 



 

วิทยาลัยรัตภูม ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2562                  -152-  
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
4. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
      ……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 
5. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

……………………..................................………………………………………………………………………………… 
……………………..................................………………………………………………………………………………… 
 

6. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
……………………..................................………………………………………………………………………………… 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562 
แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 

   
   

 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี ได้มีการด าเนินการจริง 

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

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันประชา  นวนสร้อย 

- วันประชา นวนสร้อย, อาซัน วงค์หมัดทอง และ โฆษิต รัตนบูรินทร์,การใช้หลักการลีนในการพฒันาระบบ
รับสมัครโควตาออนไลน์เพ่ือลดขั นตอนการท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ,การประชุมวิชาการ
ระดัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลครั งที่ 10  “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม Thailand 4.0”, 1-
3 สิงหาคม 2561 /ตรัง/ประเทศไทย/หน้า 480-488. 

- วันประชา นวนสร้อย, สุภาวด ีมากอ้น, พิเชฐ สุวรรณโณ,การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครโควตาวิทยาลัยรัตภูมิ ผ่านสมาร์ทโฟน,การประชุมวิชาการระดัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ครั งที่ 10  “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม Thailand 4.0”,1-3 สิงหาคม 2561 /ตรัง/ประเทศไทย/
หน้า ๑๐๖-115. 

- ศุภชัย มะเดื่อ, สุภาวดี มากอ้น, วันประชา นวนสร้อย, ศิวดล นวลนภดล,ยูซุฟ บุญเหม และอลิษา ปิ่นสุข,
การสร้างแผนที่และระบบน าทางส าหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์,การประชุม
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วิชาการระดัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลครั งที่ 10  “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม Thailand 
4.0”, 1-3 สิงหาคม 2561/ตรัง/ประเทศไทย/หน้า ๖๙๙-704. 

- สุภาวดี มากอ้น, วันประชา นวนสร้อย, น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์, ศิวดล นวลนภดล,พัฒนาระบบควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย, ECTI-CARD 2018 การประชุมวิชาการ 
งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั งที่ 10, 26-29 มิถุนายน 2561/พิษณุโลก/ประเทศไทย/หน้า 339-
342. 

- วันประชา นวนสร้อย หัทญา แก้วงาม ปาริฉัตร ศรีวัง สุภาวดี มากอ้น และศุภชัย มะเดื่อ. 2559. การใช้
หลักการลีนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเข้าห้องเรียนโดยการพัฒนาระบบผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ. ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24 
พฤศจิกายน 2559. หน้า 317-322. 

- ปริญญวรรษ พรหมเสนะ,  ธนพัฒน์ แดงเหลือ,  วันประชา นวนสร้อย,  ศุภชัย มะเดื่อ และ สุภาวดี มาก
อ้น,การใช้หลักการลีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยการพัฒนาระบบผ่าน
เว็บไซต์ กรณศีุกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ,การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยกุต์ ครั งที่ 
9, 25-28 กรกฏาคม 2560/เลย/ประเทศไทย/หน้า 537-540 

- ศิวดล นวลนภดล ภาวนา พุ่มไสว วันประชา นวนสร้อย สุภาวดี มากอ้น และศุภชัย มะเดื่อ. 2559. การ
พัฒนาบทเรียนผ่านเว็บไซต์ ส าหรับการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์. ประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24 พฤศจิกายน 2559. หน้า 92-96. 

- Wanpracha Nuansoi, Supawadee Mak-on, Suppachai Maduea, Sivadol Noulnoppadol and 
Wandee Nuansoi, Durable Articles and Building Repairing Informing System:A Case Study of 
RMUTSV Rattaphum College, Proceedings of the 9th Rajamangala University of 
Technology International Conference, 1-3 August 2018/ Trung,Thailand/page 130-137. 

- Suppacahi Maduea, Wanpracha Nuansoi and Supawadee Mak-on, Image Processing 
Techniques for Line Following Robot on Android Application, The 3rd International 
Conference on Engineering Science and Innovative Technology(ESIT2018),  19-22 April 
2018/ Phang-Nga,Thailand/page 151- 154. 

- 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. 

- 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. 
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- 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. 

       
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง นางสาวสุภาวดี  มากอ้น 

- สุภาวดี มากอ้น, วันประชา นวนสร้อย, น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์, ศิวดล นวลนภดล,พัฒนาระบบควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย, ECTI-CARD 2018 การประชุมวิชาการ 
งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั งที่ 10, 26-29 มิถุนายน 2561/พิษณุโลก/ประเทศไทย/หน้า 339-
342. 

- ศุภชัย มะเดื่อ, สุภาวดี มากอ้น, วันประชา นวนสร้อย, ศิวดล นวลนภดล,ยูซุฟ บุญเหม และอลิษา ปิ่นสุข,
การสร้างแผนที่และระบบน าทางส าหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์,การประชุม
วิชาการระดัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลครั งที่ 10  “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม Thailand 
4.0”, 1-3 สิงหาคม 2561/ตรัง/ประเทศไทย/หน้า ๖๙๙-704. 

- วันประชา นวนสร้อย, สุภาวด ีมากอ้น, พิเชฐ สุวรรณโณ,การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์และรับ
สมัครโควตาวิทยาลัยรัตภูมิ ผ่านสมาร์ทโฟน,การประชุมวิชาการระดัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ครั งที่ 10  “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม Thailand 4.0”,1-3 สิงหาคม 2561 /ตรัง/ประเทศไทย/
หน้า ๑๐๖-115. 

- น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ และสุภาวดี มากอ้น,การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือใช้สนับสนุนการ
เรียนการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม,การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
National and International Conference on Education, Leadership and Innovation in 
Learning Society, ๕-7 กรกฎาคม ๒๕๖๑/ภูเก็ต/ประเทศไทย/หน้า 698 – 707 

- ศิวดล นวลนภดล ภาวนา พุ่มไสว วันประชา นวนสร้อย สุภาวดี มากอ้น และศุภชัย มะเดื่อ. 2559. การ
พัฒนาบทเรียนผ่านเว็บไซต์ ส าหรับการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์. ประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24 พฤศจิกายน 2559. หน้า 92-96. 

- วันประชา นวนสร้อย หัทญา แก้วงาม ปาริฉัตร ศรีวัง สุภาวดี มากอ้น และศุภชัย มะเดื่อ. 2559. การใช้
หลักการลีนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเข้าห้องเรียนโดยการพัฒนาระบบผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ. ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24 
พฤศจิกายน 2559. หน้า 317-322. 
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- วรากรณ์ ใจชื น ยุพดี อินทสร สุภาวดี มากอ้น และกฤษณ์วรา รัตนโอภาส. 2559. การวดัประสิทธิภาพ
เครือข่ายของเทคนิค Virtual Machine Channel Bonding บนเวอร์ชวลไลเซชั่น. การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้าครั งที่ 39 (EECON-39). เพชรบุรี, 2-4 พฤศจิกายน 2559. หน้า 777-780. 

- สุภาวดี มากอ้น และน  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์. 2559. เพิ่มประสิทธิภาพระบบจองห้องประชุมด้วยหลักการ
ลีน กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National 
Conference on Information Technology: NCIT) ครั งที่ 8. กระบี,่ 25-26 ตุลาคม 2559. หน้า 
357-360. 

- ธนัท วงศ์สวัสดิ์ นิอิสมาน ตูแวงีงิง กฤษณ์วรา รัตนโอภาส และสุภาวดี มากอ้น. 2559. การวัด
ประสิทธิภาพหน่วยบันทึกข้อมูลเครือข่ายด้วย Solid State Drive (SSD) ส าหรับศูนย์ข้อมูล Cloud. การ
ประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information 
Technology: NCIT) ครั งที่ 8. กระบี,่ 25-26 ตุลาคม 2559. หน้า 187-191. 

- สุภาวดี มากอ้น. 2558.  การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือพัฒนาระบบฟัซซีลอจิกบนอุปกรณ์สื่อสารไร้
สาย. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั งที 6 สาขาวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม. อยุธยา ประเทศไทย, 23 - 25 กรกฎาคม 2557. 

- สุภาวดี มากอ้น และสุนทร วิทูรสุรพจน์. 2555. ปริทรรศน์งานวิจัยด้านเทคนิคการประมาณต าแหน่ง
เพ่ือให้บริการบ่งต าแหน่งภายในอาคาร. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศครั งที่ 8 (NCCIT’ 08).  พัทยา ประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม 2555. 

- Wanpracha Nuansoi, Supawadee Mak-on, Suppachai Maduea, Sivadol Noulnoppadol and 
Wandee Nuansoi, Durable Articles and Building Repairing Informing System:A Case Study of 
RMUTSV Rattaphum College, Proceedings of the 9th Rajamangala University of 
Technology International Conference, 1-3 August 2018/ Trung,Thailand/page 130-137. 

- Suppacahi Maduea, Wanpracha Nuansoi and Supawadee Mak-on, Image Processing 
Techniques for Line Following Robot on Android Application, The 3rd International 
Conference on Engineering Science and Innovative Technology(ESIT2018),  19-22 April 
2018/ Phang-Nga,Thailand/page 151- 154. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม นายศุภชัย  มะเดื่อ 
- ศุภชัย มะเดื่อ, สุภาวดี มากอ้น, วันประชา นวนสร้อย, ศิวดล นวลนภดล,ยูซุฟ บุญเหม และอลิษา ปิ่นสุข,

การสร้างแผนที่และระบบน าทางส าหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์,การประชุม
วิชาการระดัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลครั งที่ 10  “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม Thailand 
4.0”, 1-3 สิงหาคม 2561/ตรัง/ประเทศไทย/หน้า ๖๙๙-704. 
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- วันประชา นวนสร้อย หัทญา แก้วงาม ปาริฉัตร ศรีวัง สุภาวดี มากอ้น และศุภชัย มะเดื่อ. 2559. การใช้
หลักการลีนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเข้าห้องเรียนโดยการพัฒนาระบบผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ. ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24 
พฤศจิกายน 2559. หน้า 317-322. 

- ศิวดล นวลนภดล ภาวนา พุ่มไสว วันประชา นวนสร้อย สุภาวดี มากอ้น และศุภชัย มะเดื่อ. 2559. การ
พัฒนาบทเรียนผ่านเว็บไซต์ ส าหรับการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์. ประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24 พฤศจิกายน 2559. หน้า 92-96. 

- Suppacahi Maduea, Wanpracha Nuansoi and Supawadee Mak-on, Image Processing 
Techniques for Line Following Robot on Android Application, The 3rd International 
Conference on Engineering Science and Innovative Technology(ESIT2018),  19-22 April 
2018/ Phang-Nga,Thailand/page 151- 154. 

- Wanpracha Nuansoi, Supawadee Mak-on, Suppachai Maduea, Sivadol Noulnoppadol and 
Wandee Nuansoi, Durable Articles and Building Repairing Informing System:A Case Study 
of RMUTSV Rattaphum College, Proceedings of the 9th Rajamangala University of 
Technology International Conference, 1-3 August 2018/ Trung,Thailand/page 130-137. 

- Pichaya Tandayya, Wannarat Suntiamorntut, Suntorn Witosurapot, Chatchai Jantaraprim, 
Worraprot Chukumnird, Vorapol Thinnagonsutibut, Thanathip Limna, Suppachai Madue, 
and Wirapol Niyomman, Computer Notebook with Thai and English Processing for the 
Visually Impaired, Selected Papers from the Japanese Conference on the Advancement of 
Assistive and Rehabilitation Technology, 23rd JCAART 2008, Niigata, Assistive Technology 
Research Series, IOS Press, Netherlands, Volume 28, May 2011, pages 166-172, ISBN 
978-1-60750-757-4 (Editors: Ohnabe, H., Kubo, M., Collins, D.M., Cooper, R.A.) 

- S.Madue, T.Khaorapapong, M.Karnjanadecha,S.Limsiroratana.2010. “Classification of Fresh 
Aromatic Coconuts by Using Polynomail Regressions”, Second International Conference 
on Digital Image Processing,26-28 February 2010,Singapore,In Processing of SPIE 
Vol.7546 75460R. 

- Pichaya Tandayya, Wannarat Suntiamorntut, Suntorn Witosurapot, Chatchai Jantaraprim, 
Worraprot Chukumnird, Vorapol Thinnagonsutibut, Thanatip Limna, Suppachai Madue, and 
Wiraman Niyompol, Computer Notebook with Thai and English Processing Support for the 
Visually Impaired, In Proceedings of 23rd Japanese Conference on the Advancement of 
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the Assistive and Rehabilitation Technology, Niigata, Japan, 27th – 29th August 2008, 
pages 333-334. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ นางสาวน้ าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ 
- สุภาวดี มากอ้น, วันประชา นวนสร้อย, น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์, ศิวดล นวลนภดล,พัฒนาระบบควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย, ECTI-CARD 2018 การประชุมวิชาการ 
งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั งที่ 10, 26-29 มิถุนายน 2561/พิษณุโลก/ประเทศไทย/หน้า 339-
342. 

- น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ และสุภาวดี มากอ้น,การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือใช้สนับสนุนการ
เรียนการสอนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม,การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
National and International Conference on Education, Leadership and Innovation in 
Learning Society, ๕-7 กรกฎาคม ๒๕๖๑/ภูเก็ต/ประเทศไทย/หน้า 698 – 707 

- น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์  สมชาย ตุละ สุพัตรา เพ็งเกลี ยง และ โฆษิต รัตนบุรินทร์. 2559. ความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการต่อคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ. การประชุม
วิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information 
Technology: NCIT) ครั งที่ 8. กระบี,่ 25-26 ตุลาคม 2559. หน้า 341-345. 

- สุภาวดี มากอ้น และน  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์. 2559. เพิ่มประสิทธิภาพระบบจองห้องประชุมด้วยหลักการ
ลีน กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ. การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National 
Conference on Information Technology: NCIT) ครั งที่ 8. กระบี,่ 25-26 ตุลาคม 2559. หน้า 
357-360. 

- น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์. 2558. การส ารวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อเนื่อง). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั งที่ 6, มิถุนายน 2558,หน้า 52-62. 

- น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ และ ศิริรัตน์ วณิชโยบล. ระบบแปลภาษาอัตโนมัติของห้องสนทนา ด้วยเทคโนโลยี 
Mashup. The 3rd National Conference on Information Technology (NCIT2010). 

- น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์, สุนิสา สังข์ทอง และ อรอุษา ข าเกลี ยง. 2555. การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออก
ยางพาราของประเทศไทย. การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ าปี 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. 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวดล  นวลนภดล 

- ศุภชัย มะเดื่อ, สุภาวดี มากอ้น, วันประชา นวนสร้อย, ศิวดล นวลนภดล,ยูซุฟ บุญเหม และอลิษา ปิ่นสุข,
การสร้างแผนที่และระบบน าทางส าหรับหุ่นยนต์อัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์,การประชุม
วิชาการระดัชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลครั งที่ 10  “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม Thailand 
4.0”, 1-3 สิงหาคม 2561/ตรัง/ประเทศไทย/หน้า ๖๙๙-704. 

- สุภาวดี มากอ้น, วันประชา นวนสร้อย, น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์, ศิวดล นวลนภดล,พัฒนาระบบควบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย, ECTI-CARD 2018 การประชุมวิชาการ 
งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั งที่ 10, 26-29 มิถุนายน 2561/พิษณุโลก/ประเทศไทย/หน้า 339-
342. 

- ศิวดล นวลนภดล,ภาวนา พุ่มไสว, ธนะวิทย์ ทองวิเชียร และคฑาวุธ ชุมขวัญ,การพัฒนาระบบให้น  าและปุ๋ย
อัตโนมัติส าหรับแปลงเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์,การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั งที่ ๔๑/21-23 พฤศจิกายน 2561/อุบลราชธานี/ประเทศไทย/หน้า ๒๒๘-๒๓๒. 

- ศิวดล นวลนภดล ภาวนา พุ่มไสว วันประชา นวนสร้อย สุภาวดี มากอ้น และศุภชัย มะเดื่อ. 2559. การ
พัฒนาบทเรียนผ่านเว็บไซต์ ส าหรับการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์. ประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที่ 9. กรุงเทพฯ, 24 พฤศจิกายน 2559. หน้า 92-96. 

- ศิวดล นวลนภดล. 2558. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต.  การประชุมวิชาการ 

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที่ 8, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,ประเทศ
ไทย, 26 พฤศจิกายน 2558. 

- ศิวดล นวลนภดล และสมมารถ ข าเกลี ยง. 2557. การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์โดย
ใช้จียูไอของแมทแลปส าหรับการเรียนการสอนวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์. การประชุมวิชาการครุศาสตร์
อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั งที่ 7, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย, 6 
พฤศจิกายน 2557  

- ศิวดล นวลนภดล และสมมารถ ข าเกลี ยง. 2554. การพัฒนาซอฟแวร์ส าหรับการศึกษาทฤษฎี
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสายส่งไมโครสตริป. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั งที่ 9 (PEC9), ภูเก็ต, 2-3 พฤษภาคม 2554. 

- ศิวดล นวลนภดล และสมมารถ ข าเกลี ยง. 2553.  การพัฒนาชุดทดลองเสมือนจริงด้วยคอมพิวเตอร์
ส าหรับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั งที่ 33, เชียงใหม่, 
1-3 ธันวาคม 2553. 
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- ศิวดล นวลนภดล, สุรพันธ์ ตนัศรีวงษ์, สุริยาวุธ เสาวคนธ์ และสมมารถ ข าเกลี ยง. 2553. การพัฒนาชุด
สื่อประสม ส าหรับการสอนทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ ครั งที่ 3, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, 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 

- Wanpracha Nuansoi, Supawadee Mak-on, Suppachai Maduea, Sivadol Noulnoppadol and 
Wandee Nuansoi, Durable Articles and Building Repairing Informing System:A Case Study 
of RMUTSV Rattaphum College, Proceedings of the 9th Rajamangala University of 
Technology International Conference, 1-3 August 2018/ Trung,Thailand/page 130-137. 

 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2562 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันประชา  นวนสร้อย 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2562 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2 : นางสาวสภุาวดี  มากอ้น 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2562 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 : นายศุภชัย  มะเดื่อ (หัวหน้าสาขาวิชา) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2562 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 : นางสาวน  าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2562 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5 : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิวดล  นวลนภดล 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2562 

                            เห็นชอบโดย : นายศุภชัย  มะเดื่อ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันที่รายงาน 30 มิถุนายน 2562 
เห็นชอบโดย : นายภาณุมาศ  สุยบางด า (ผู้อ านวยการ) 
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 ตารางประกอบการเก็บข้อมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1.1-1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
 ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 นายวันประชา  นวนสร้อย 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจา

รย ์

วศ.ม. 
วศ.บ. 

 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

/ ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2552 
2549 

 
2 นางสาวสุภาวดี มากอ้น - วศ.ม.  

วศ.บ.  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

/ ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2556 
2552 

3 นายศุภชัย มะเดื่อ - วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

/ ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2553 
2550 

4 นางสาวน  าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ 
 

- วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/ ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

5 นายศิวดล นวลนภดล 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจา

รย ์

ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

ไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

/ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2551 
2547 
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ตารางท่ี 1.1-2 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ์
กับหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

1 - - - - - --  

 

ตารางท่ี 1.1-3 จ านวนอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่
ส าเร็จ 

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

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2556 
2552 

2 นายวันประชา  นวนสร้อย ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

2552 
2549 

3 นางสาวน  าเพ็ญ  พรหมประสิทธิ์ - วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2552 
2549 

4 นายศิวดล นวลนภดล ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

คอ.ม.  
คอ.บ.  

ไฟฟ้า 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

2551 
2547 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่
ส าเร็จ 

5 ดร.ภาวนา พุ่มไสว ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 
ศศ.ม.  
ค.บ.  

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
บรรณารักษศาสตร์ 

ม.ราชภัฎเพชรบุรี 
ม.สงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครูธนบุรี 

2556 
2546 
2535 

6 นายศุภชัย มะเดื่อ - วศ.ม.  
วศ.บ.  

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ม.สงขลานครินทร์ 
ม.สงขลานครินทร์ 

2553 
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 เพ็งเกลี ยง - วท.ม. 
กศ.บ. 

ฟิสิกส์ศึกษา 
วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 

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. ภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎ.นครศรีธรรมราช 2545 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
(ทุกระดับ
การศึกษา) 

สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่
ส าเร็จ 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.นเรศวร 2547 
13 นายสมชาย ตุละ - ค.บ. 

กศ.ม. 
พลศึกษา 
พลศึกษา 

ม.ราชภัฎยะลา 
ม.ทักษิณ 

2558 
2547 

ตารางท่ี 1.1-11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1) มีการบริหารจัดการใหม้ีจ านวนและคณุสมบัติของ   
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ า   
   หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับ 
   ปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

  

ตารางที่ 1.1-1 

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2          
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 

หลักสตูรมเีลม่รายละเอียดหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสตูร ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการจัดการเรยีนการ
สอน 

  
มคอ.2  

3)  มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
(ภายใน 5 ปี) ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 

หลักสตูรปรับปรุงเพิ่งใช้ด าเนินงานในปี 2560 มรีอบในการปรับปรุงในปี 2565   มคอ.2 
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ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

4)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต  
โดยการประเมินคณุภาพบณัฑิตให้ครอบคลมุ 
ผลการเรยีนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คอื  

     1) ด้านคุณธรรมจรยิธรรม 2) ด้านความรู้               
     3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
และ  
5) ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนน
ประเมิน 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่บัณฑิตใหม่ 4.15   

-ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่

5)  มีการส ารวจตดิตามการมีงานท าของบัณฑิต  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบัณฑติที่จบการศึกษา 
และผลการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 ปี  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผูต้อบแบบส ารวจ 

บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 100   

 

6)  มรีะบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
    1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

2) การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ   
แนะแนวแก่นักศึกษา 3) การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้         
ในศตวรรษที่ 21 และ 4) มีช่องทางการรับ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาและการปรับปรุง         

หลักสตูรมรีะบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น  
    1) การรับและการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 2) การควบคุมดูแลการให้

ค าปรึกษาวิชาการและ   แนะแนวแก่นักศึกษา 3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ 4) มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะของ

นักศึกษาและการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงานตามระบบ   มี
คะแนนประเมิน  
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ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ตามข้อเสนอแนะ และผลการด าเนินงานตามระบบ   
มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

7)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น      
1) ระบบการรับและแต่งตั งอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ 3) 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และผลการ
ด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 
3.51      จากคะแนนเตม็ 5 

หลักสตูรมรีะบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น      1) ระบบการรับและ
แต่งตั งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2) ระบบการบริหารอาจารย์ และ 3) ระบบการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ และผลการด าเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน  
  

 

8)  อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80         
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม    

    และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 100 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร   

รายงานการประชุมหลักสตูร 

9)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้ับการปฐมนเิทศ     
หรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่    

10)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ    
      และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั ง   ตารางการพัฒนาทางวิชาการ 

11)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รบั
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ต่อป ี

ไม่มเีจ้าหน้าท่ี   
 

12)  มีระบบและกลไกด าเนินงานครอบคลมุประเด็น        
      1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสตูรให้  
      ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา         

หลักสตูรมรีะบบและกลไกด าเนินงานครอบคลุมประเด็น        
      1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์สาขาวิชา 2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแตล่ะปีการศึกษา 3) การก าหนด
  

แบบประเมินระบบและกลไก
ด าเนินงานหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา     
      3) การก าหนดผู้สอน 4) การก ากับ ติดตาม การ 
      ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการ 
      เรียนการสอน 5) การจดัการเรียนการสอนที่มีการ  
      บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม  และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 6) 
การ ประเมินผูเ้รียนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 7) การก ากับการ
ประเมิน  การจัดการเรยีนการสอนและมีการทวน
สอบผลการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานตาม
ระบบ มีคะแนน  ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

ผู้สอน 4) การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้และการจัดการ
เรียนการสอน 5) การจัดการเรยีนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม  และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6) การ ประเมินผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 7) การก ากับการประเมิน  
การจัดการเรยีนการสอนและมีการทวนสอบผลการเรียนรู้ และผลการด าเนินงานตาม
ระบบ มีคะแนน  ประเมิน  

13)  มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ ์
      ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  
      อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา      
      ให้ครบทุกวิชา 

หลักสตูรมีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 
และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตามรูปแบบและการด าเนินการจดัท า
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งทุกรายวิชาด าเนินการจัดท า
แล้วเสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษา และผ่านการพิจารณาร่วมกันของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ฝ่ายวิชาการ และสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 

  

ตารางสรุปส่งมคอ.3 

14)  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา และ 
       ประสบการณภ์าคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ  
       มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุดภาคการศึกษา      
       ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรมีการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 
และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตามรูปแบบและการด าเนินการจดัท า
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งทุกรายวิชาด าเนินการจัดท า
แล้วเสร็จหลังปิดภาคการศึกษา 60 วัน และผ่านการพิจารณาร่วมกนัของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ฝ่ายวิชาการ และสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 

  

ตารางสรุปส่งมคอ.5 
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ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

15)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร         
      ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ นสุดปี  
      การศึกษา 

หลักสตูรด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามรูปแบบและส่วน
ประ มคอ. 7 เรียบร้อยหลังปิดภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 เป็นเวลา 60 
วัน และน าเข้าท่ีประชุมกรรมการประจ าหลักสตูร เสนอต่อฝา่ยวิชาการ และรายงาน
ผู้อ านวยการ รายงานมหาวิทยาลยัตามล าดับ 

  

มคอ.7 

16)  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตาม        
      มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ  
      มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสตูรมีการประชุมพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน โดยเลือกรายวิชาทีม่ีผลสัมฤทธ์ิผดิปกติ เช่น มรีะดับคะแนน I มาก  
ระดับคะแนน A มาก  ระดับคะแนน F มาก ทั งนี รายวิชาท่ีทวนสอบในแต่ละภาค
การศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25/ภาคการศึกษา 

  

- รายงานการประชุมหลักสูตร 
- หลักฐานการทวนสอบรายวิชา 

17)  มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสตูรได้ด าเนินการปรับปรุงลักษณะการจัดการเรยีนการสอนของหลักสตูรตาม
ข้อสรุปที่ปรากฏใน มคอ. 7 ในรอบปีท่ีผ่านมา ครบถ้วนทุกข้อ   

บทสรุปแนวทางการด าเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตร 

18)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร    
ผลสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
19)  มีระบบและกลไกด าเนินงาน การจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู้เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนตาม
ธรรมชาติของหลักสูตร และผลการด าเนินงานตาม
ระบบ มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

คะแนนประเมิน    

ผลสรุปแบบประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ปีปฏิทิน 2562 
(ค่าน้ าหนัก 0.20) 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
1 ระบบรดน  าต้นไม้อัตโนมัติสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน.  

     
    

 

สุภาวดี มากอ้น, ศุภชัย มะเดื่อ และ 
กฤษณพงศ์ สังขวาสี 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั งที่ 11 (NCIT 
2019), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสภาคณบดีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร .24-25 ตุลาคม 2562. 54-
58.  

 

2 แนะน าการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุบนสมาร์ท
โฟนแอนดรอยด์ .  

น  าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์, สุภาวดี มาก
อ้น และ สมชาย ตุละ. 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั งที่ 11 (NCIT 
2019), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสภาคณบดีคณะ

 



 

วิทยาลัยรัตภูม ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ปีการศึกษา 2562                  -170-  
 

ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่
ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร .24-25 ตุลาคม 2562. 38-
42. 

3 ระบบจัดการ การล๊อกประตูแบบหลายบนพื นฐาน
ของอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง กรณีศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ.  
 

ศุภชัย มะเดื่อ, วันประชา นวนสร้อย, 
สุภาวดี มากอ้น 

การประชุมระดับชาติ ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั งที่ 
16. สงขลา .5-7 กรกฎาคม  
2562. 18-22 

 

     
บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรปีปฏิทิน 2562 (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
ล าดับที่ ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่

ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

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

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็
ตาม 

หลักฐาน 
/ตาราง
ประกอบ 

บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1 Development of Research-Based RRSDI 

Learning Modek for Telecomunication 
Engineering Education 

Nattapong Intarawise, Sivadol 
Noulnoppadol, Rattapon 
Jeenawong and Somsak 
Akatimagool 

ICL2019 22nd International Conference 
on Interactive Collabroative Learning, 
Intercontinental Bangkok, Thailand, 25-
28 September 2019, pp 1200-1209. 
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ส่วนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 
สรุปผลการประเมิน  
ตารางท่ี  A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

2562 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

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

5.00 
- 

4.0 4.0 
- 

ตัวบ่งชี  2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

5.00  
12 

1.00 5.0 
12 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี  3.1 การรับนักศึกษา 3.00 - 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี  3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

4.00 -     400 4.00 

ตัวบ่งชี  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 -     3.00 3.00 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00 - 4.00 4.00 
ตัวบ่งชี  4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00 - 2.75 2.78 
ตัวบ่งชี  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5.00 
0 ร้อยละ 

0.00 0.00 
5 

ตัวบ่งชี  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5.00 
2 ร้อยละ 

40.00 3.33 
5 

ตัวบ่งชี  4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5.00 1.00*100 ร้อยละ  
20.00 5.00 

5 

ตัวบ่งชี  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00 -     3.00 3.00 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 -     3.00 3.00 
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ตารางท่ี  A ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

2562 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี  5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.00 - 3.00 3.00 

ตัวบ่งชี  5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 - 3.00 3.00 

ตัวบ่งชี  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

- 
รอ้ละ 
100 

5.00 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 - 4.00 4.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.85   3.60 
ตารางท่ี B  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบที ่

คะ 
แนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I 
ปัจจัยน าเข้า 

P 
กระบวนกา

ร 

O 
ผลลัพธ ์

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดบัคณุภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดบัคณุภาพปาน
กลาง 
3.01–4.00 ระดบัคณุภาพด ี
4.01–5.00 ระดบัคณุภาพดีมาก 

1 : การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2 : บัณฑติ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 -6

 

2 - - 4..50 4..50 ระดับคณุภาพดีมาก 
3 : นักศึกษา 3 3.33 - - 3.33 ระดับคณุภาพด ี
4 : อาจารย ์ 3 3.26 - - 3.26 ระดับคณุภาพด ี

5 : หลักสูตร การเรยีนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคณุภาพด ี

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี

รวม 13 7 4 2  
ผลการประเมิน 3.25 3.75 4.50 3.60 ระดับคณุภาพด ี

ระดับ
คุณภาพด ี

ระดับ
คุณภาพด ี

ระดับ
คุณภาพดี

มาก- 

  

 



 

วิทยาลัยรัตภูม ิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      มคอ. 7 
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ทิศทางการพัฒนา 
ตารางท่ี C ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และเป้าหมายการพัฒนา 

 

 
ตารางท่ี D แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

แผนการพัฒนา ระยะสั้น 
ปี 2558 
1 (ยกประเด็น) 
 

 
(ระบุแนวทางการพัฒนา) 

  
 

แผนการพัฒนา ระยะกลาง 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

แผนการพัฒนา ระยะยาว 
 (ระบุแนวทางการพัฒนา) 
  
  

 

 

ประเด็นที่ต้องด าเนินการเร่งด่วน 
เป้าหมายแผนการพัฒนา  

25.. 25.. 25.. 25.. 25.. 
ระยะสั้น (1-2 ปี)      
1 ระบุประเด็น      
      
      
ระยะกลาง (3-5 ปี)      
      
      
      
ระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)      
      
      
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

(๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓) 

 

 

 

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 



 


