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คํานํา 

รายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจําป
การศึกษา 2560 เลมนี้ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซ่ึงไดมีการดําเนินงานระหวาง
วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 – วันท่ี 31 พฤษภาคม  2561 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนศาสตรท่ีมุงเนน ดานทักษะการปฏิบัติ
และการสรางนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          
ในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพใหมี
ความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ สรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมท้ังสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ท่ีมุงเนนการพัฒนา
กําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
ท้ังนี้เพ่ือใหบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม         
มีความคิดเชิงสรางสรรค รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา“ศรีวิชัย QA” ซ่ึงเปนไป
ตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการเรียนการสอน โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ของสาขาวิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอ่ืนหรือหลักสูตรหรือคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริหาร
จัดการการเรียนการสอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามท่ีระบุในหลักสูตร รวมท้ังกําหนดใหอาจารยผูสอน
จัดทํารายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพ่ือเปนมาตรฐานในการติดตามและประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ นั่นคือ 
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” 
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สารบัญ 
                         หนา 

บทสรุปผูบริหาร  
การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

-  หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป           8 
-  หมวดท่ี 2 อาจารย          16 
-  หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต         27 
-  หมวดท่ี 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน    38 
-              ในหลักสูตรขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
-  หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร         72 
-  หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน   77 

-  หมวดท่ี 7 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร       78 

ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ.2)     83 
ตารางท่ี 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ.2)  84 
ตารางท่ี 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560  84 
ตารางท่ี 1.1-4 จํานวนอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย            85 

ปการศึกษา 2560 
  ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก       86 
       การประชุมวิชาการ ปปฏิทิน 2560 
  ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพและผลงานท่ีไดรับ   87 
       การจดอนุสิทธิบัตร ปปฏิทิน 2560 
  ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ   88 
       ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 ปปฏิทิน 2560 
  ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ    89 
         นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ปปฏิทิน 2560 
  ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี  90 
       ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติและไดรับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ 
       ปปฏิทิน 2560 
  ตารางท่ี 4.2-6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพร ปปฏิทิน  2560      92 
  ตารางท่ี A  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ      93 
  ตารางท่ี B  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร      95 
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บทสรุปผูบริหาร 

ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร นี้ไดปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 
เพ่ือใชในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขต
ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับปรุงรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ซ่ึงจะทําใหการเรียน การสอนมีการพัฒนาและ
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เนื่องจากปจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึง
จําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองและทันสมัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมีวัตถุประสงค เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและความคิดสรางสรรค
ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีและสังคม ยึดม่ันในคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ท่ีมีความรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สามารถประยุกตและบูรณาการความรูเพ่ือการประกอบ
อาชีพ หรือศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีทักษะในดานการทํางานเปนทีม 
สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานมีความสามารถในการ
ติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีไดเปนอยางดี  
 
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา      
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  “ศรีวิชัย QA”  ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการในการบริหารจัดการทางดานการ
เรียนการสอน ซ่ึงไดมีการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 2560–วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 จํานวน              
6 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1: การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2: บัณฑิต องคประกอบท่ี 3: นักศึกษา 
องคประกอบท่ี 4: อาจารย องคประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี  
6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

ผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 6 องประกอบ พบวาหลักสูตรฯ ไดคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 2.20 อยูในระดับ
คุณภาพปานกลาง  โดยดานปจจัยนําเขา (Input)-มีคาคะแนนเฉลี่ย ท่ี 1.52 อยู ในระดับคุณภาพนอย             
ดานกระบวนการ (Process) มีคาคะแนนเฉลี่ยท่ี 3.38 อยูในระดับคุณภาพดี และดานผลผลิต (Output) มีคา
คะแนนเฉลี่ยท่ี – อยูในระดับ - โดยมีคาคะแนนในแตละองคประกอบดังนี้ 

 องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 
ผลการประเมิน  :  ผาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 

จุดแข็ง   
- มีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิตรง 4 สัมพันธ 1  
จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
-  
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องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต (ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษา) 
ผลการประเมิน :  ระดับ.......-................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา  
ผลการประเมิน : 1.00 ระดับคุณภาพนอย 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบท่ี 4 : อาจารย 
ผลการประเมิน : 1.56  ระดับคุณภาพนอย 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ผลการประเมิน : 33.8 ระดับคุณภาพดี 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

องคประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมิน : 3.00  ระดับปานกลาง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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สรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะหตามองคประกอบ
คุณภาพ (สรุปแบบมองภาพรวมของทุกองคประกอบแยกเปนจดุแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาเรงดวน) 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
แนวทางพัฒนาเรงดวน  
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจําปการศึกษา 2560  วันท่ีรายงาน 31 พฤษภาคม  2561 

 

หมวดท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
 

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประเภท วิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) 

รหัสหลักสูตร...................................................(14 หลัก) 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาท่ีในการบริหาร พัฒนาหลักสูตรและควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน (รายละเอียดตารางท่ี 1.1)   

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปจจุบนั 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  

ปการศึกษา 2560 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังที่/วนัที่ผาน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ 
1 9299 00025 73 3 
ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนือ   
สส.บ.การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ 

1. นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ 
1 9299 00025 73 3 
ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนือ   
สส.บ.การจัดการสารสนเทศ-มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ 

ทค 1.1 (1) รายงาน
การประชุมสภา
วิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ครั้งท่ี 2/2560 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ 
2560 
ทค 1.1 (2) รายงาน
การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ครั้งท่ี 151 - 
3/2560 วันท่ี 28
กุมภาพันธ 2560 
 

2. นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ 
1 8412 00017 33 2  
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ   
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2. นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ 
1 8412 00017 33 2  
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ   
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3.นางสาวศิรินันทร  นาพอ 
1 9205 00039 65 8 
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ   
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

3. นางสาวศิรินันทร  นาพอ 
1 9205 00039 65 8 
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ   
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปจจุบนั 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  

ปการศึกษา 2560 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังที่/วนัที่ผาน
สภามหาวิทยาลัย) 

4.นางสาวศวรรณรัศม อภัยพงค 
1 9205 00001 11 1  
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
สส.บ.การจัดการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

4. นางสาวศวรรณรัศม อภัยพงค 
1 9205 00001 11 1  
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
สส.บ.การจัดการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

 

5.นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร 
1 1601 00150 01 0  
ศล.ม.คอมพิวเตอรอารต  
มหาวิทยาลยัรังสิต 
ศล.บ.ออกแบบภายใน  
มหาวิทยาลยัรังสิต 

5. นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร 
1 1601 00150 01 0  
ศล.ม.คอมพิวเตอรอารต  
มหาวิทยาลยัรังสิต 
ศล.บ.ออกแบบภายใน  
มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

หมายเหตุ :  
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร จํานวน 5 คน ซ้ําไมได 
    - เฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการ   
    1.1 อยางนอย 2 ใน 5 คน ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ 
    1.2 เปนบุคลากรของหนวยงานรวมผลิตไดแตท้ังน้ีตองไมเกิน 2 คน 
2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรตองมีวุฒิการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ ผศ. 
   - เฉพาะหลักสูตรรวมผลติ กลุมวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมใหบุคลากรของสถาบันรวมผลติท่ีมีวุฒิปรญิญาตรี แตตองมี
ประสบการณไมนอยกวา 6 ป 
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรตองมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ป ยอนหลัง 1 รายการ   
   - เฉพาะหลักสูตรรวมผลติ กลุมวิชาชีพ/ปฏิบัติ ใชประสบการณไดสําหรับบุคลากรของสถาบันรวมผลิต 
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อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรท่ีเปดสอน และทํา
หนาท่ีสอนและคนควา วิจัย ในสาขาดังกลาว  (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-1 , 1.1-2) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
ตาม มคอ. 2 

 

ปจจุบนั 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  

ปการศึกษา 2560 

หมายเหตุ 
(ระบุคร้ังที่/วนัที่ผาน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ 
1 9299 00025 73 3 
ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนือ   
สส.บ.การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ 

1. นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ 
1 9299 00025 73 3 
ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา 
พระนครเหนือ   
สส.บ.การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ 

 

2. นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ 
1 8412 00017 33 2  
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ   
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

2. นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ 
1 8412 00017 33 2  
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา    
พระนครเหนือ   
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3.นางสาวศิรินันทร  นาพอ 
1 9205 00039 65 8 
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ   
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

3. นางสาวศิรินันทร  นาพอ 
1 9205 00039 65 8 
วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ   
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

4.นางสาวศวรรณรัศม อภัยพงค 
1 9205 00001 11 1  
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
สส.บ.การจัดการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

4. นางสาวศวรรณรัศม อภัยพงค 
1 9205 00001 11 1  
วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
สส.บ.การจดัการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

5.นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร 
1 1601 00150 01 0  
ศล.ม.คอมพิวเตอรอารต  
มหาวิทยาลยัรังสิต 
ศล.บ.ออกแบบภายใน  
มหาวิทยาลยัรังสิต 

5. นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร 
1 1601 00150 01 0  
ศล.ม.คอมพิวเตอรอารต  
มหาวิทยาลยัรังสิต 
ศล.บ.ออกแบบภายใน  
มหาวิทยาลยัรังสิต 
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หมายเหตุ :  
1) อาจารยประจาํหลักสูตร ไมจาํกัดจํานวน ซ้ําได 
2) อาจารยประจาํหลักสูตร ตองมวุีฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ ผศ. 
   - เฉพาะหลักสูตรรวมผลติ กลุมวิชาชีพ/ปฏิบัติการ อนุโลมใหบุคลากรของสถาบันรวมผลติท่ีมีวุฒิปรญิญาตรีแตตองมี
ประสบการณไมนอยกวา 6 ป 
3) อาจารยประจาํหลักสูตรตองมผีลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 1 รายการ  
   - เฉพาะหลักสูตรรวมผลติ กลุมวิชาชีพ/ปฏิบัติการ ใชประสบการณได สําหรับบุคลากรของสถาบันรวมผลิต  
 
 

อาจารยผูสอน เปนอาจารยประจําภายในสถาบันท่ีมีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-3) 

ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

1. นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร อาจารย 
2. นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 
3. นางสาวศิรินันทร นาพอ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 
4. นางสาวศวรรณรัศม  อภัยพงค วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 
5. นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร ศล.ม.คอมพิวเตอรอารตออกแบบภายใน อาจารย 

6. นายศุภวัฒน  อินทรเกิด วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 
7. นางสาวสุมนา  ปาธะรัตน ค.อ.ม. ครุศาสตรเทคโนโลย ี ลาออก 
8. นายนเรศ ขวัญทอง วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร อาจารย 
9. นางสาวกัญญาภัค ศรีสุข วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ ลาออก 
10. นายภูมินทร  อินทรแปน วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 
11.นายกฤตวัฎ  บุญชู ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร อาจารย 
12.นายกฤดิกร  แกววงศศรี วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร อาจารย 
13.นางสาวจิราภรณ แกวโชต ิ วท.ม การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 
14.นายกิตติกร ขันแกลว วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา  ผูชวยศาสตราจารย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 
15. นายนฤทธิ์  กลอมพงศ วท.ม. มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย 

16. นายอํานาจ สรอยทอง กศ.ม. พลศึกษา ผูชวยศาสตราจารย 
17. นางผองศรี พัฒนมณี ศศ.ม. การแนะแนว อาจารย 
18.นางสาวเดือนรุง ชวยเรือง ศ.ม. เศรษฐศาสตร  อาจารย 
19.นางสาวตรีศิลป เวชโช ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา

นานาชาต ิ
อาจารย 

20.นางสาวสุดคนึง ณ ระนอง  ปร.ด. การวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปญญา  

อาจารย 

21. นางสาวเจตนา อินยะรัตน ศศ.ม. ไทยศึกษา อาจารย 
22. นางจันทรา อุยเอง วท.ม. สถิติ อาจารย 
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อาจารยผูสอน เปนอาจารยพิเศษนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือใน
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน (ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-4) 
 

- ไมมีอาจารยพิเศษ 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง  จังหวัดตรัง  
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การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (ตัวบงช้ี 1.1) เกณฑ 5 ขอ 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-ไมนอยกวา 5 คน และ 
-เปนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกวา-1-หลักสูตร
ไมได และ 
-ประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

1.นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ 
2.นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ 
3.นางสาวศิรินันทร  นาพอ 
4.นางสาวศวรรณรัศม อภัยพงค 
5.นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร 

ตารางท่ี 1.1-1 
 

2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวน 2 ใน 5 คน ตองมี
ประสบการณในดานการ
ปฏิบัติการ 
 
 

อาจารยประจําหลักสูตร มี คุณวุฒิ  ระดับ 
ปริญญาโท 5 คน เปนอาจารย ท่ีตรงสาขาวิชา
ท่ี เป ดสอนจํ านวน 4 คนและสัม พันธ กับ
สาขาวิชาท่ีเปดสอน จํานวน 1 คน 
ไดแก  
  

ตารางท่ี 1.1 
ทค 1.1 (3) มคอ. 
2 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -13-  



 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   มคอ. 7 
 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

3 คุณสมบัติอาจารยประจํา
หลักสูตร 
ประเภทวิชาการ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
-มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 
-ไมจํากัดจํานวนและประจําได
มากกวาหนึ่งหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร มี คุณวุฒิ  ระดับ 
ปริญญาโท 5 คน เปนอาจารย ท่ีตรงสาขาวิชา
ท่ี เป ดสอนจํ านวน 4 คนและสัม พันธ กับ
สาขาวิชาท่ีเปดสอน จํานวน 1 คน 
ดังนี้ 
1.นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ  
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
สส.บ. การจัดการสารสนเทศ 
2.นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ  
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3.นางสาวศิรินันทร  นาพอ  
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
4.นางสาวศวรรณรัศม อภัยพงค  
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร  
ศล.ม. คอมพิวเตอรอารต 
ศล.บ. ออกแบบภายใน 
 

ตารางท่ี 1.1 

4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน 
ประเภทวิชาการ 
-อาจารยประจํา 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาท่ีสอน 
-หากเปนอาจารยผูสอนกอน
เกณฑนี้ประกาศใชอนุโลม
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 
-อาจารยพิเศษ 
-คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา
และ 
-มีประสบการณทํางานท่ี
เก่ียวของกับวิชาท่ีสอนไมนอย
กวา 6 ป 
-ท้ังนี้มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชา
นั้น 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
ประเภทวิชาการ 
-ต อ ง ไ ม เ กิ น -5 -ป -ตามรอ บ
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือ
อยางนอยทุก ๆ 5 ป 

หลักสูตรเริ่มเปดการเรียนการสอนครั้งแรก    
ป 2544 ไดมีการปรับปรุงในป พ.ศ. 2550 และ
ใชในการเรียนการสอนในปการศึกษา 2555   
จนในป 2556 หลักสูตรหยุดรับนักศึกษาและ
ปรับปรุงใหมอีกครั้งในปการศึกษา 2560 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 : การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน 

1.1 ผาน 
 ผาน 

 ไมผาน 

 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
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หมวดท่ี 2 : อาจารย 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตอไปนี้ 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย  
 การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพ่ือใหได
อาจารยท่ีมีคุณสมบัติ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการ
เพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและการลงทุนดวยงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือให
อัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตรมี
จํานวนอาจารยท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมี
ประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิทางการศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเนื่อง โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร     
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการรับและ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

- แผนการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- เสนอแผนการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- ขออนุมัติแผนการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  
- แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรภายใน 
- ขออนุมัติแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรประจําป 
- รับรองรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 
- ประเมินผลการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร   
- นําผลการประเมินมาปรับปรุง 
- ประเมินกระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
- เรียนรู/จัดการความรู 
- จัดทําแนวทางปฏิบัติ 

          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร ดังนี้ 
(P) จัดทําแผนการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  โดยคัดเลือกอาจารย
ประจําหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะของอาจารยประจําหลักสูตร คือ จบ
การศึกษาไมนอยกวาปริญญาโททางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือสาขาท่ี
เก่ียวของกับคอมพิวเตอร 
(D)  ปการศึกษา 2560 มีการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน โดย
มีกระบวนการ ดังนี้ 

ทค 4.1 (1) คําสั่งแตงตั้ ง
อาจารยประจําหลักสูตร 
ทค 4.1 (2) คําสั่งรับผิดชอบ
หลักสูตร 
ทค 1.1 (3) มคอ. 2 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
      การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
      ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการเสนอรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน ตามกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
โดยใหสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณา โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

1. นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ 
2. นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ 
3. นางสาวศิรินันทร  นาพอ 
4. นางสาวศวรรณรัศม  อภัยพงค 
5. นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร 

(C) อาจารยประจําหลักสูตรไดมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานพบวาการ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรทําใหหลักสูตรไดอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิตรงตามสาขาท่ีเปดสอน  
(A)  ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรไดทัน
ตามระยะเวลาในการบริหารหลักสูตร ซ่ึงเปนผลมาจากกระบวนการท่ีมี 
ระบบ มีแผน ทําใหการบริหารจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรสําเร็จลุลวงใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
ระบบการบริหารอาจารย  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย ดังนี้ 
-  วางแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
-  จัดทําแผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
-  ดําเนินงานตามแผน 
-  ประเมินผลการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร 
-  นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
     -  เรียนรู/จัดการความรู 
     -  จัดทําแนวทางปฏิบัติ 
      ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีการดําเนินการในการบริหารอาจารย 
ดังนี้ 
(P)   
     -  แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     -  อาจารยประจําหลักสูตร รวมประชุมเพ่ือวางแผนการดําเนินงานใน
หลักสูตร มีการมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
     - มีการวางแผนหากมีอาจารยมีความประสงคท่ีจะลาศึกษาตอ ตองมี
อาจารยมาทดแทน 
(D) 
     -  คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ

ทค 4.1 (1) คําสั่งแตงตั้ ง
อาจารยประจําหลักสูตร 
ทค 4.1 (2) คําสั่งรับผิดชอบ
หลักสูตร 
ทค 4.1(3)  คําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการผูรับผิดชอบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ผูรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
     -  คําสั่งแตงตั้งบุคลากรเพ่ือแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 ทาน มีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
1. การทดสอบสมรรถนะ 
2. การจัดการเรียนการสอน/การพัฒนาหลักสูตร 
3. การพัฒนานักศึกษา/กิจกรรมนักศึกษา 
4. การบริการวิชาการ 
5. การฝกทักษะวิชาชีพ 
6. การประชาสัมพันธหลักสูตร 
7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
8. งานฝกงาน/สหกิจ 
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย ดังนี้ 

- วางแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
- จัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
- ขออนุมัติแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร 
- ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร 
- ประเมินผลการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร 
- ประเมินกระบวนการการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย

ประจําหลักสูตร 
- เรียนรู/จัดการความรู 
- จัดทําแนวทางปฏิบัติ 

          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ดังนี้ 
(P)   
- คณะจัดทําโครงการทบทวนแผนกลยุทธโดยใหอาจารยประจําหลักสูตรเขาไปมี
สวนรวมในการคิดพิจารณาโครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาและสงเสริมอาจารยประจํา
หลักสูตร 
- คณะจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยเขาไปมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน เชน แผนพัฒนา
คุณวุฒิบุคลากร 
- จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาตนเองในการ
สรางผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยอาจารยประจําหลักสูตรแต
ละทานมีแผนการทําผลงานและลาศึกษาตอดังนี้ 

ทค 4.1 (4) รายงานการเขา
รวมโครงการทบทวนแผน
กลยุทธ 
ทค 4.1 (5) รายงานผลการ
เข า ร ว ม โ คร งการอบรม
เทคนิคการสอนและการ
วัดผลในระดับอุดมศึกษา 
ทค 4.1  (6 )  รายงานผล
โครงการการใชเครื่องมือ
สารสนเทศการวิจัยบริหาร
จัดการงานวิจัย 
ทค 4.1  (7 )  รายงานผล
โครงการโครงการฝกอบรม 
สัมนาการจัดการประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.
2558 
ทค 4.1  (8 )  รายงานผล
โครงการหลักการออกแบบ
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ  ข อ ง สิ น ค า 
Online 
ทค 4.1 (9) รายงานผลการ
อบรมหลั กสู ตร  Lighting 
(V-ray) &Basic Animation 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

1. นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ ไดดําเนินการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ
เรียบรอยแลว อยูในชวงรอผลการพิจารณา 

2. นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ มีแผนขอตําแหนงทางวิชาการในป 2562 
3. นางสาวศิรินันทร  นาพอ อยูในตําแหนงลูกจางชั่วคราวไมสามารถลา

ศึกษาตอหรือขอตําแหนงทางวิชาการได แตสามารถพัฒนาตนเองใน
ดานอ่ืนๆ เชน การขอทุนสนับสนุนงานวิจัยงบประมาณรายได หรือ งบ
ประมารแผนดิน 

4. นางสาวศวรรณรัศม  อภัยพงค มีแผนขอตําแหนงทางวิชาการในป 
2562 

5. นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร มีแผนขอตําแหนงทางวิชาการในป 2562 
(D)  ในปการศึกษา 2560 ไดมีการทบทวนแผนกลยุทธท่ี สตูลริเวอรไซต จังหวัด
สตูล เม่ือวันท่ี 18-20 พฤศจิกายน 2560 โดยมีตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร 
จํานวน 4 ทานไดเขารวมในการวางแผนการพัฒนา คือ อาจารยพาสนา เอกอุดม
พงษ อาจารยศิรินันทร  นาพอ  อาจารยศวรรณรัศม  อภัยพงค  และอาจารย
หทัยรัตน บุญเนตร   
 
(C) ในปการศึกษา 2560 
จากการเสนอของงบประมาณงานวิจัยเงินรายได และงบประมาณแผนดิน
ประจําปงบประมาณ 2561  มีอาจารยประจําหลักสูตรไดรับเงินสนับสนุน ดังนี้ 
เจาของ
โครงการ 

เรื่อง งบ 
ประมาณ 

แหลงทุน 

นางสาวพาสนา 
เอกอุดมพงษ 
 

- การพัฒนาพิพิธภัณฑสตัวนํ้าเชิง
โตตอบเพ่ือศึกษาการรับรูและความ
พึงพอใจของผูใชบริการพิพิธภัณฑ
สัตวนํ้าราชมงคลศรีวิชัยตรัง 

40,000 งบประมาณ
รายได 

นางสาวหทัยรัตน 
บุญเนตร 
 

- แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องการ
ออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพ่ือ
ปลูกจิตสํานึกเรื่องการท้ิงขยะลงถัง
สําหรับเด็กระดับช้ันประถมศึกษา
ช้ันปท่ี 1 
-  แผนท่ีตนแบบ3มติิการทองเท่ียว
เชิงสถาปตยกรรมสไตลชิโนโปรตกีุส
แบบเทคโนโลยีผสานความจริง
เสมือนบริเวณเขตเมืองในจังหวัด
ตรัง 

293,700 
 
 
 
 
40,000 

งบประมาณ
แผนดิน 
 
 
 
งบประมาณ
รายได 

 
 
 

Course 
ทค 4.1 (10) รายงานผลการ
อบรมหลักสูตร “สราง
เว็บไซตแบบมืออาชีพดวย 
WordPress” 
ทค 4.1 (11) รายงานผลการ
อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร   “ก า ร
ตกแต งภาพด วย  Adobe 
Lightroom” 
ทค 4.1 (12) รายชื่อผูไดรับ
ทุ น ส นั บ ส นุ น ง า น วิ จั ย 
ปงบประมาณ 2561 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
และ ไดมีอาจารยเขารวมโครงการเพ่ือพัฒนาตนเองในโครงการตางๆ ดังนี้ 
ผูเขารวมโครงการ ช่ือโครงการ วัน เดือน ป 
นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ - การใชเครื่องมือสารสนเทศการ

วิจัยบริหารจัดการงานวิจัย 
- โครงการฝกอบรม สมันาการ
จัดการประกันคณุภาพหลักสตูร
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2558 
- หลักการออกแบบบรรจุภณัฑ 
ของสินคา Online 
-โครงการอบรมเทคนิคการสอน
และการวัดผลในระดับอุดมศึกษา 

20 ม.ิย. 2560 
 
13-14 ก.ค. 
2560 
 
 
25-28 ส.ค. 
2560 
29 ส.ค. 2560 
 

นางสาวสิรริักษ  ขันฒานุรักษ โครงการอบรมเทคนิคการสอน
และการวัดผลในระดับอุดมศึกษา 

29 ส.ค. 2560 

นางสาวศิรินันทร  นาพอ - โครงการอบรมเทคนิคการสอน
และการวัดผลในระดับอุดมศึกษา 
- อบรมหลักสูตร “สรางเว็บไซต
แบบมืออาชีพดวย WordPress” 
- อบรมหลักสูตร  “การตกแตง
ภาพดวย Adobe Lightroom” 

29 ส.ค. 2560 
 
14-16 พ.ค. 
2561 
19 พ.ค. 2561 

นางสาวศวรรณรศัม  อภัยพงค โครงการอบรมเทคนิคการสอน
และการวัดผลในระดับอุดมศึกษา 

29 ส.ค. 2560 

นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร - โครงการอบรมเทคนิคการสอน
และการวัดผลในระดับอุดมศึกษา- 
- อบรม หลักสตูร Lighting (V-
ray) & Basic Animation 
Course 

29 ส.ค. 2560 
 
14-25 พ.ค. 
2561 

 
(A)  
ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อาจารยประจําหลักสูตร
ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังเงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน ซ่ึงเห็นได
ชัดเจนถึงกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยท่ีมีประสิทธิภาพ เห็นไดวา
กระบวนการท่ีดําเนินอยูสามารถชวยสงเสริมและพัฒนาอาจารยไดจริง แต
อยางไรก็ตามทางหลักสูตรไดมีการวางแผนเพ่ือสนับสนุนใหอาจารยขอผลงาน
ทางวิชาการ ลาศึกษาตอ และขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
 

 

เปาหมายของปนี้  : 2  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 2  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย         
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

คุณภาพอาจารย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
(รอยละ) 

คะแนน 
(เต็ม 5) 

หลักฐาน/ตารางอางอิง 

รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  0 0 ตารางท่ี 1.1 

รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ  0 0 ตารางท่ี 1.1 

ผลงานวิชาการของอาจารย  44 5 ตารางท่ี 4.2-1 - ตารางท่ี 4.2-6 
เฉล่ีย 1.67  

 

เปาหมายของปนี้  :  2.39 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 1.67  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน     ไมบรรลุเปาหมาย         
 
 

สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
อาจารยวุฒิปริญญาตรี  คน 0 ตารางท่ี 1.1 

อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 5 ตารางท่ี 1.1 

อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 0 ตารางท่ี 1.1 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน 5 ตารางท่ี 1.1 
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี รอยละ 0  
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาโท รอยละ 100  
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 0  
คาคะแนนรอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก คะแนน 0  

 
สรุปจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
หลักฐาน/ตาราง

อางอิง 
ศาสตราจารย คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 
รองศาสตราจารย คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 
อาจารยท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ คน 5 ตารางท่ี 1.1-2 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด(นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) คน 0 ตารางท่ี 1.1-2 
รวมอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ (ผศ.,รศ.และ ศ.) คน 0  
รอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ(ผศ.,รศ.และ ศ.)  รอยละ 0  
คาคะแนนรอยละอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงวิชาการ  
(ผศ.,รศ.และ ศ.) 

คะแนน 0 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพร 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 3 0.6 ตารางท่ี 4.2-1 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 
 

- ตารางท่ี 4.2-1 

รวม 3 0.6 - 
2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 
 

- 
ตารางท่ี 4.2-2 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

0.40 
 

- 
ตารางท่ี 4.2.2 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสาร
ทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันเ พ่ืออนุ มัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

0.40 

 

- 

ตารางท่ี 4.2.2 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ ท่ีตีพิมพใน
วารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ 

0.40 

 

- 

ตารางท่ี 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40  - ตารางท่ี 4.2.2 
รวม - - - 

3.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 
 

- 
ตารางท่ี 4.2.3 

3.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 
 

- 
ตารางท่ี 4.2.3 

รวม - - - 
4.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ 

0.80 

 

- 

ตารางท่ี 4.2.4 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

4.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและ
จัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออก
ประกาศ 

0.80  - ตารางท่ี 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

0.80 2 1.6 
ตารางท่ี 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 1 

0.80 - - 
ตารางท่ี 4.2.4 

รวม 2 1.6 - 
5.1 บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 

1.00 - - ตารางท่ี 4.2.5 

5.2 บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏในฐานขอ มูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - ตารางท่ี 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00  - ตารางท่ี 4.2.5 

5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมิน
ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00  - ตารางท่ี 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
วาจางใหดําเนินการ 

1.00  - ตารางท่ี 4.2.5 

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหม
และไดรับการจดทะเบียน 

1.00  - ตารางท่ี 4.2.5 

5.7 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล ท่ีไดรับการ
ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

1.00  - ตารางท่ี 4.2.5 

5.8 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล ท่ีผานการ
พิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

1.00  - ตารางท่ี 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี

น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการ 

รวม - - - 
รวมผลงานวิชาการ 5 2.20  

6. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

0.20 - - ตารางท่ี 4.2.6 

7. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบัน 

0.40 - - ตารางท่ี 4.2.6 

8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - ตารางท่ี 4.2.6 

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

0.80 - - ตารางท่ี 4.2.6 

10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 - - ตารางท่ี 4.2.6 

รวมงานสรางสรรค - - - 
รวมผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 5 2.20 - 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 -  

จํานวนและผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

5 2.20  

จํานวนและผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

 -  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

- 44  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานสรางสรรคของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

- -  

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการและ
ผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร 

 44  

คาคะแนนของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร 

- 5  
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ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน 
หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

การคงอยูของอาจารย   
    ตลอดระยะเวลาปการศึกษา 2560 ท่ีผานมาพบวาหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
ซ่ึงมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน ยังคงปฏิบัติงานในหลักสูตรครบและไมมี
อาจารยทานใดลาออก ทางหลักสูตรจึงมีความพรอมในเรื่องของจํานวนบุคลากรท่ี
สามารถจัดการเรียนการสอนไดในป 2560 ท่ีผานมา ตารางแสดงแนวโนมการคงอยูของ
อาจารย 

รายการ ปการศึกษา 
2558 
(คน) 

ปการศึกษา 
2559 
(คน) 

ปการศึกษา
2560 

(ปประเมิน) 
(คน) 

สถานะการ
เปลี่ยนแป

ลง 

อัตราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร 

- - 5 คงเดิม 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 
 ตารางแสดงแนวโนมความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร 

รายการ ปการศึกษา 
2558 

(คาเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปการศึกษา 
2559 

(คาเฉลี่ย
เต็ม 5) 

ปการศึกษา
2560 

(ปประเมิน) 
(คาเฉลี่ย
เต็ม 5) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

ความพึงพอใจของ
อาจารยตอการบริหาร
หลักสูตร 

- - 4.52 - 100 

         
ผลการประเมินความพึงพอใจในแตละดาน 
ประเด็นการประเมิน ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 
ดานการบริหารหลักสูตร - 4.53 

ดานการรบันักศึกษา - 4.60 

ดานอาจารยผูสอน - 4.43 

ดานสงเสริมพัฒนาอาจารย - 4.52 

เฉลี่ยรวม - 4.52  

ทค 4.3 (1) 
แบบสอบถามความพึง
พอใจของอาจารยตอ
การดําเนินงานของ
หลักสูตร 
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เปาหมายของปนี้  : 3 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 2  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : อาจารย 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

4.1 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน  
4.2 2.39 คะแนน 1.67 คะแนน  1.67 คะแนน 

1.67 
4.2 (1) รอยละ 10 0 0 คะแนน 
4.2 (2) รอยละ 20 0 0 คะแนน 
4.2 (3) รอยละ 12 รอยละ 44 5 คะแนน 

4.3 3 คะแนนน 1 คะแนน 1 คะแนน  
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หมวดท่ี 3 : นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา 

ปการศึกษา 
จํานวนรับเขา 
 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

จํานวนท่ีลาออก
และคัดช่ือออก
สะสมจนถึงส้ินป

การศึกษา  
 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

2560 หลักสตูร 
4 ป 

11 x   2 

หลักสตูร
เทียบโอน 

17 x   2 

รวม 28    4 
 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเพ่ิงผานการปรับปรุง และทําการเปดรับนักศึกษาลาชา     
เปนผลใหจํานวนนักศึกษานอย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
          คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐาน 
ของความสําเร็จ โดยหลักสูตรมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร มีการ 
กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  
การกําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับ 
คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล 
หรือวิธีการคัดเลือกใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต 
ความมุงม่ันท่ีจะเรียนและมีเวลาเรียนเพียงพอเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาได 
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด โดยมีขอบเขตดังนี้ 

 
 

การรับนักศึกษา 
      (P) หลักสูตรและคณะฯ รวมใชระบบและกลไกการรับนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
          1. วิธีการรับตรง จํานวน 40 คน 

ทค 3.1 (1) แผนรับและ
คุณสมบัติของผูสมัครเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2560 
ทค 3.1 (2) สถิตินักศึกษา 
ภาคปกติ 4 ป และเทียบโอน 
(1/2560) 
ทค 3.1 (3) รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2560 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -27-  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
          2. วิธีการโควตา จํานวน 20 คน 
      

       (D)  ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว ดังนี้ 
 

          -    เม่ือมีนักศึกษามาสมัครเรียน ฝายทะเบียนและวัดผลจะสง
รายละเอียดมาใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูตรวจสอบคุณสมบัติ 

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษาจากระบบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- ดําเนินการรับรายงานตัวเขาศึกษา ตรวจหลักฐานใบรายงานตัวเขา
ศึกษา ชําระเงินผานธนาคาร การเขาหอพักในมหาวิทยาลัย 

- สรุปผลการรับรายงานตัวเขาศึกษา เสนอประธานโครงการจัดตั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี

         (C)  จากการทบทวนกระบวนการการรบันักศึกษา เรื่องจํานวนและ
คุณสมบัติผูสมัครเพ่ือใหสอดคลองตามแผนท่ีวางไว  พบวา มีนักศึกษาเขาศึกษา
ตอในป 2560 จํานวน 28 คน ซ่ึงไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากในป
การศึกษา 2560 หลักสูตรไมมีการปรับปรุง ทําใหระยะเวลาในการเปดรับ
นักศึกษามีนอย และยังขาดการประชาสัมพันธหลักสูตรอยางแพรหลาย จึงทําให
จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนท่ีไดวางไว                 
         (A)  หลักสูตรมีการเพ่ิมกระบวนการนักศึกษา โดยมีแนวทางการ
ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 เชน การเพ่ิม
ชองทางและรูปแบบของการประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน ไดแก สรางกลุม 
facebook, กลุม Line เพ่ือชวยประชาสัมพันธแกศิษยเกาและศิษยปจจุบัน เปน
ผลใหในปการศึกษา 2561 หลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 60 คน 
 
                   
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา ดังนี้ 

ทค 3.1(4) ปฏิทินกิจกรรม
สําหรับนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2560 
ทค 3.1(5) บันทึกขอความ
เชิญรวมโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม ปการศึกษา 
2560 
ทค 3.1(3) รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
 

          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา ดังนี้ 
         (P) 

- แผนกิจกรรม/โครงการรายป (พ.ศ. 2560 - 2563) 

- จัดทํากําหนดการสําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560 

 

         (D) 
       ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดจัดเตรียมโครงการเพ่ือเตรียมความพรอม

ใหกับนักศึกษาใหมดังนี้ 

-    กิจกรรมนักศึกษาเขาหอพัก ณ สํานักงานหอพัก 

-    ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ณ อาคารพันตรีเพียร จรรยสืบศรี 

-    ปฐมนิเทศรวมคณะฯ/วิทยาลัย ณ อาคารพันตรีเพียร จรรยสืบศรี 

-    โครงการตอนรับนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

ประมง ประจําปการศึกษา 2560 

-    โครงการเขาคายคุณธรรม 

-    ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรไดมีการชี้แนะแนวทางการใชชีวิต

ในรั้วมหาลัยตลอดระยะเวลา 4 ป  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
          (C) 
        จากการประชุมทบทวนกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 พบวา กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
หรือมีการปรับปรุง มคอ. 3 ใหมีการบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการยังมี
จํานวนนอย 

(A) 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดมีการเสนอใหมีการติดตามท่ีเขมขนข้ึน  

ของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร  

 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 2  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      ไมบรรลุเปาหมาย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกการพัฒนาความรูพ้ืนฐานหรือ

การเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา เพ่ือใหมีความสามารถในการ
เรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอย ใน
ระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบ
ตางๆ ท้ังกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปน
พลเมืองดีท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจาก
อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกันหรือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือใหความสามารถสําเร็จการศึกษาได
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนดรวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการ
ของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 21 ใหไดมาตรฐานสากล โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

• การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
ในระดับปริญญาตรี 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีระบบและกลไกควบคุมการ
ดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 

ทค 3.2(1) คําสั่งแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษา 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -30-  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

 
 

          (P) 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

          1.  แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
          2.  ระบบอาจารยท่ีปรกึษา 
          3.  ดูแลใหคําปรึกษา 

4.  ติดตามความสําเร็จ 
 (D)  

      คณะฯ มีคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา โดยควบคุมกํากับจํานวน
นักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา เปนไปตามกฎเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 1 คน ไดแตงตั้งใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 2560  คือ  

       1) นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษา  
ชั้นปท่ี 1 

- ทุกวันพุธบายหลักสูตรไดกําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษา นัดพบเด็กในท่ี
ปรึกษา โดยหลักสูตรไดชี้แจงในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 ในประเด็นการ
ติดตามนักศึกษาในท่ีปรึกษา โดยเฉพาะในชวงท่ีมีการยืนยันการลงทะเบียน ให
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะกับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนวิกฤตใหชวยวาง
แผนการเรียน เพ่ือใหนักศึกษามีผลการเรียนท่ีดีข้ึน อีกท้ังใหคําแนะนําเปนกรณี
ไป  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -31-  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
- หลักสูตรไดมีการประชาสัมพันธแหลงทุน เพ่ือชวยเหลือหนักศึกษาท่ี

มีความประสงคท่ีจะขอทุน โดยพิจารณาตามคุณสมบัติท่ีไดกําหนดไว เพ่ือเปน
การชวยเหลือในระดับหนึ่ง 

(C) 
      จากการทบทวนกระบวนการการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแนวทางในดานตางๆ แกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
พบวานักศึกษาบางคนมีการเปดชองทางการติดตอท่ีไมหลากหลาย 

         (A) 
                หลักสูตรไดมีการวางแผนเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารใหมาข้ึน 
โดยเนนการติดตอสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook และ Line เปน
ตน ซ่ีงสื่อสังคมออนไลนเหลานี้เปนชองทางท่ีสามารถติดตอนักศึกษาไดสะดวก 
 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 
          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ดังนี้ 
         (P) 

- แผนกิจกรรม/โครงการรายป (พ.ศ. 2560 - 2563) 
- ปฏิทินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 
- วางแผนรายวิชาตาม มคอ.3 ท่ีสอดคลองกับกิจกรรมศตวรรษท่ี 21 

         (D) 
กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรไดเนนให

นักศึกษามีความรูตามโครงสรางของหลักสูตร ดังนี้ 
- ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 
      - 
-    ทักษะทางสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 
 การมอบหมายใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีในการคนควา ตามหัวขอ

ท่ีอาจารยมอบพรอมท้ังออกแบบสื่อการนําเสนอ หรือการใชเทคโนโลยีในการ
ติดตอประสานกับผูสอน 

 การใชเทคโนโลยีการศึกษา เชน LMS เพ่ือใหนักศึกษาคนควา
ดวยตนเอง การมอบหมายงานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไปคนควาสรุป แลวนําเสนอ 
หนาชั้นเรียน 

-    ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 อาจารย ผู ส อนบางรายวิ ช า  ได ใ ช ภาษา อังกฤษเข ามา

ประกอบการสอนเชนการใหสื่อการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ 

ทค 3.1(3) ปฏิทินกิจกรรม
สําหรับนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2560 
ทค 3.2 (2) โครงการกีฬา
ประเพณีอุดมศึกษา จังหวัด
ตรัง ครั้งท่ี 12 
ทค 3.2 (3) โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3D 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -32-  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 แปลบทความภาษาอังกฤษเพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ ไดเรียนรูคําศัพท 

 สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือสอบใหผาน

ตามเกณฑมาตรฐาน เชน อบรม TOEIC 

         (C) 
                 - 
         (A) 

       - 
 

 
 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 2  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      ไมบรรลุเปาหมาย 
 

 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

การคงอยู    
ตารางแสดงแนวโนมการคงอยูของนักศึกษา 

รายการ จํานวน
นักศึกษา
รับเขา 
(คน) 

ลาออก/
สิ้นสุด
สภาพฯ 
ระหวาง
เรียน 

คงอยู 
 

อัตราการ
พนสภาพ

ฯ 
(รอยละ) 

อัตราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

2560 (4 ป) 11 2 9 18.18 81.81 
2560 (เทียบโอน) 17 2 15 11.76 88.23 
      

           

ทค 3.1 (2) สถิติ
นักศึกษา ภาคปกติ 
4 ป และเทียบโอน 
(1/2560) 
 

การสําเร็จการศึกษา   
เนื่องจากหลักสูตรเพ่ิงรับนักศึกษาเปนปแรก จึงยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
ตารางแสดงแนวโนมการสําเร็จการศึกษา 

รายการ ปการศึกษา 
.... 

(คน) 

ปการศึกษา 
.... 

(คน) 

ปการศึกษา
.... 

(ปประเมิน) 
(คน) 

สถานะ
การ

เปลี่ยน
แปลง 

อัตราการ
คงอยู 

(รอยละ) 

จํานวนนักศึกษาท่ี
สําเรจ็การศึกษา 

   - - 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -33-  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตาราง
อางอิง 

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา  
ตารางแสดงแนวโนมความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

รายการ ปการศึกษา2560 
(ปประเมิน) 

(คะแนนเต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการคงอยู 
(รอยละ) 

ความพึงพอใจและผลการจดัการ
ขอรองเรียนของนักศึกษา 

ไมมีขอรองเรียน คงเดิมไมมีขอ
รองเรียน 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 1  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      ไมบรรลุเปาหมาย 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : นักศึกษา 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

3.1 3 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน  

3.2 3 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน  
3.3 2 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน  
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  

-  ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา        

   
 
หมายเหตุ : 1) แสดงขอมูลการสําเร็จการศึกษาในปท่ีรับเขาถึงปท่ีประเมิน 
     2) วิธีคิดรอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน =       จํานวนจบในรุน 
       จํานวนรับเขาในรุน 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา …………………………………..………………....................................................... 
…..........................................................…....................................................................................................................... 
 
 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป รุนจบปการศึกษา 2559 (แสดงปกอนประเมิน 1 ป)   
(ตัวบงช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี)  
วันท่ีสํารวจ 31 กรกฎาคม ...... 
-  ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา        

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน หลักฐาน/ตารางประกอบ 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมด   
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่อง 
การมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน 1 ป 
หลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ   

ปการศึกษาท่ีรับเขา ปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 2560 2561 2562 2563 ป 
ประเมิน 

คาเฉลี่ย 

2560 จํานวนจบในรุน       
 
 

คาเฉลี่ย
ของรอย

ละแตละป 

จํานวนรับเขาในรุน 28     
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน      

2561 จํานวนจบในรุน      
จํานวนรับเขาในรุน      
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน      

2562 จํานวนจบในรุน      
จํานวนรับเขาในรุน      
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน      

2563 จํานวนจบในรุน      
จํานวนรับเขาในรุน      
รอยละของจํานวนท่ีรับเขาในรุน      

X 100 
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ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน หลักฐาน/ตารางประกอบ 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําภายใน  
1 ป หลังสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

  

     ตรงสาขาท่ีเรียน   

     ไมตรงสาขาท่ีเรียน   
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํา 
กอนเขาศึกษา 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิต 
ศึกษา 

  

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท   
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร   
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเอง 
ท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 

  

รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป 

  

คะแนนรอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป  

  

 

หมายเหตุ  : 
 -จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
-กรณีหลักสูตรใหมไมตองประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไมมีผูสําเร็จการศึกษา สําหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มี
นักศึกษาเรียนอยู ตองประเมินตัวบงชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ดวย เนื่องจากมีผูสําเร็จการศึกษาแลว 
 

เปาหมายของปนี้   : รอยละ.... 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ ....  เกณฑประเมิน  :  .......  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน       บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ี รุนจบปการศึกษา 2559 (แสดงปกอนประเมิน 1 ป)   
(ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) 
-  ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา        

ลํา 
ดับท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวม

คา
คะแนน 

จํานวน
ขอท่ี
ตอบ 

คา 
เฉล่ีย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  

(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 
  

 
 

   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม    
   (2)ดานความรู    
   (3)ดานทักษะทางปญญา    
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ลํา 
ดับท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวม

คา
คะแนน 

จํานวน
ขอท่ี
ตอบ 

คา 
เฉล่ีย 

หลักฐาน/
ตาราง

ประกอบ 
   (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล    

 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
 

   (6)ดานทักษะปฏิบัติ    
   (7)ดานอัตลักษณความเปนบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย    

 
หมายเหต ุ: จํานวนขอขางตนตองเปนไปตามท่ี
องคกรวิชาชีพกําหนด หรือตาม มคอ.2 ของแตละ
หลักสูตรกําหนดในเลมหลักสูตร 

  
 

ลําดับ ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ จํานวน 
2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ท้ังหมด (คน)  

3 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร (รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 

รอยละ
......... 

 

หมายเหตุ :  
-ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยงัไมครบรอบ สถาบนัอุดมศึกษาตองประเมินตัวบงชี้ 2.1 ดวย แมวาหลักสูตรนัน้จะยังไม
ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนําผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผานมาใชประกอบการประเมิน 
-กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระไมตองเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
-ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เปนนักศึกษาตางชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต อาจไมถึงรอยละ 20 
เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแลว สามารถอนุโลมใหใชบัณฑิตที่เปนนักศึกษาชาวไทยเปนฐานในการคิด เชน มี
นักศึกษาตางชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ใหประเมินโดยคิดจากนักศึกษาไทย จาํนวน 10 คนเปนฐานที่ 100% 
 

เปาหมายของปนี้   : รอยละ.... 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ ....  เกณฑประเมิน  :  .......  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน       บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
 
การวิเคราะหผลท่ีได 

วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีผานมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเปนขอมูล
ในการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : บัณฑิต 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 ยังไมมีนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษา        

   
2.2    
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หมวดท่ี 4 
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
สรุปผลรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา)  

รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครือ่งหมาย 
 หรอื ) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี
เนือ้
หา
ครบ 

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

สอบ
ผาน 

101100360 
ทักษะการเขียน
ภาษาไทย 

  1/2560 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 10 10 

102200160 
พลเมืองกับ
จิตสํานึกตอสังคม 

  1/2560 7 6 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 27 25 

105000760 
พลศึกษา 

  1/2560 2 0 2 0 6 2 1 0 0 0 0 0 13 13 

131200160 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

  1/2560 1 2 2 3 3 2 7 4 0 0 0 0 24 20 

204000160 
คณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

  1/2560 1 0 1 2 3 1 4 4 0 0 0 0 16 12 

0221200260 
แคลคูลสั 1 

  1/2560 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0223100160 
ฟสิกสพ้ืนฐาน 

  1/2560 0 0 3 0 6 3 4 9 0 0 0 0 25 16 

0502201360 
การเปน
ผูประกอบการ 

  1/2560 0 0 8 3 7 3 2 1 0 0 0 0 24 23 

1521230960 
การสื่อสารขอมลู
และเครือขาย 

  1/2560 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 

1521231060 
การประมวลผล
แบบทุกหนแหง
และอินเทอรเน็ต
ในทุกสรรพสิ่ง 

  1/2560 4 2 3 5 1 0 0 2 0 0 0 0 17 15 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครือ่งหมาย 
 หรอื ) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี
เนือ้
หา
ครบ 

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

สอบ
ผาน 

1521231160 
การวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ 

  1/2560 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

1521231260 
วิศวกรรม
ซอฟตแวร 

  1/2560 0 0 2 1 2 4 3 4 0 0 0 0 16 12 

02100200 
มนุษยสัมพันธ
และการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

  2/2560 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0105001260 
แบดมินตัน 

  2/2560 0 0 2 1 11 0 2 0 0 0 0 0 16 16 

0131200160 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน 

  2/2560 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

0131200260 
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

  2/2560 0 4 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 11 11 

131200460 
ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ 

  2/2560 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

02031005 
สิ่งแวดลอมและ
การจัดการ
ทรัพยากร 

  2/2560 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0221200260 
แคลคูลสั 1 

  2/2560 6 2 1 4 0 1 4 0 0 0 0 0 18 18 

0642120259 
หลักการจดัการ
สิ่งแวดลอม 

  2/2560 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

06424201 
กระบวนการมี
สวนรวมในการ
จัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม 

  2/2560 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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รหัส  
ชื่อวิชา 

สถานะ 
(แสดง

เครือ่งหมาย 
 หรอื ) 

ภาค/ 
ปการ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด (คน) จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

เปด
สอน 

มี
เนือ้
หา
ครบ 

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

สอบ
ผาน 

1521110160 
วงจรไฟฟา
พ้ืนฐาน 

  2/2560 0 1 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

1521110260 
การโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

  2/2560 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 8 7 

1521110360 
ดิจิทัล
อิเล็กทรอนิกส 

  2/2560 3 0 1 0 4 3 3 0 0 0 0 0 14 14 

1521110460 
สถิติและ
คณิตศาสตร
สําหรับ
คอมพิวเตอร 

  2/2560 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

1521220160 
กฎหมายและ
จริยธรรมทาง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

  2/2560 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

1521220760 
ระบบฐานขอมลู 

  2/2560 1 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8 8 

1521220860 
โครงสรางขอมูล
และข้ันตอนวิธี 

  2/2560 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 

1521330560 
พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 

  2/2560 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

1521341060 
ปญญาประดิษฐ 

  2/2560 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

1521530160 
สัมมนาทาง
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

  2/2560 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตร 
          แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี
การบริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษา
เปนสําคัญ โดยสนองความตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยมีขอบเขต ดังนี ้
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ เริ่มดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใช

ในปการศึกษา 2560 โดยมีการออกแบบหลักสูตรปรับปรุงและปรับปรุงสาระ
รายวิชาในหลักสูตรเดิม ดังนี้ 

(P)  
ประเมินและวิเคราะหหลักสูตรท่ีใชในปจจุบันโดยอาจารย บัณฑิต และ

ผูใชบัณฑิต เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร แตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูรอยางนอย 5 คน คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ศึกษาและสรุปประเด็นหรือปจจัยสําคัญท่ีตองนํามาประกอบการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร เชน ความตองการของผูใชบริการ ผลการประเมินหลักสูตรและการ
ติดตามคุณภาพบัณฑิต ผลการวิเคราะห/ความตองการของผูเก่ียวของ/ผูใชบัณฑิต 
ความกาวหนา/แนวโนมของวิชาชีพ/วิชาการ และกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานตางๆ 
เปนตน คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรวางแผนการดําเนินการพรอม
กําหนดกรอบเวลาท่ีชัดเจน 

(D)  
ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามแผนท่ีวางไว โดยมีการจัดทําราง
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) โดยใหคณาจารยในคณะมีสวนรวมในการพิจารณา
นําเสนอรายละเอียดหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการ

ทค 5.1 (1)-มคอ.3  
ทค 5.1 (2)-มคอ.4 
ทค 1.1 (1) รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 2/2560 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 
ทค 1.1 (2) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี 151 - 3/2560 วันท่ี 
28กุมภาพันธ 2560 
ทค 3.1 (3) รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2560 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
วิชาการ มหาวิทยาลัย  วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 และสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 24 
กุมภาพันธ 2560 และ สกอ. ตามลาดับเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
หลักสูตร 
(C)  
ปรับปรุงหลักสูตรปรับแกไขรายละเอียดของหลักสูตรตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(A)  
แตอยางไรก็ตาม หลักสูตรฯ ยังมีหนักศึกษาเขาเรียนในปการศึกษา 2560 ไม
เปนไปตามแผนรับนักศึกษา ท้ังนี้อาจเนื่องจากขาดการประชาสัมพันธเก่ียวกับ
หลักสูตร ทําใหนักศึกษาไมทราบ ดังนั้นในปการศึกษาตอไป ทางหลักสูตรจะทํา
การประชาสัมพันธและเพ่ิมชองทางในการใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรแกนักศึกษา
และผูท่ีสนใจใหท่ัวถึง 
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 
(P)  
ในปการศึกษา 2559 อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมรวมมือเพ่ือวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี สถานการณและ
ปจจัยภายนอก ท่ีเปนหลักสุตรปรับปรุงหลักสตูรในป 2560  
(D)  
อาจารยประจําหลักสูตรทําการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ และความตองการของผูใชบัณฑิต โดยการสํารวจขอมูล
ความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และผูประกอบการ มาชวยกัน
พิพากษหลักสูตร แลวนําขอมูลการทําการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. โดยทางหลักสูตรไดปรับและเพ่ิม
รายวิชา เชน ระบบชีวภาพ การประมวลผลแบบทุกหนแหงและอินเทอรเน็ตในทุก
สรรพสิ่ง การคํานวนแบบคลาวน และเพ่ิมรายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือเปนการเลือใน
การฝกประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษามากข้ึน ฯลฯ  
 (C)  
จากการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย พบวากระบวนการมี
ประสิทธิภาพดีมาก เห็นไดจากการท่ีหลักสูตรไดผานคณะกรรมการสภาวิชาการ 
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นวาหลักสูตรมีความทันสมัยตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลย ี
(A)  
อาจารยประจําหลักสูตรไดปรับปรุงแกไขคําอธิบายรายวิชา ตามท่ีสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ ทําใหหลักสูตรมีความเหมาะสมมากข้ึน เม่ือนําหลักสูตร
มาใช อาจารยผูสอนตองเนนทักษะการปฏิบัติใหนักศึกา โดยอาจเพ่ิมจํานวนชั่วโมง

ทค 5.1 (2) มคอ.3  
ทค 3.1 (3) รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2560 
ทค 1.1 (3) มคอ. 2 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ทักษะเสริม หรือนํานักศึกษาออกไปศึกษาดูงาน 

 
เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 4  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย  
 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดย
คํานึงถึงความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ี
ทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรู
ประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง และ ใหนักศึกษาไดรับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  

กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนา
นักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถใน
การดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําให
นักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความ
สะดวกให เกิดการเรียนรู  และสนับสนุนการเรียนรู  สําหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน จะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐาน เปนตน โดยมีขอบเขต ดังนี้ 

 

 
 

ท 5.2 (1)-รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2560 การ
กําหนดผูสอน 
ทค -5 .2 (1 ) -รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2560 การ
กํ า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร จั ด ทํ า
แผนการเรียนรู   
ทค 3.1 (3) รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2560 
ทบทวนผลการดําเนินงาน
ดานการกําหนดผูสอน 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 
การกําหนดผูสอน 
 

         (P) 
ในปการศึกษา 2560  หลักสูตรฯ ไดประชุมรวมกันเพ่ือรวมศึกษา

วิเคราะห มคอ. 2  และคําอธิบายรายวิชาเพ่ือกําหนดอาจารยผูสอนใหเหมาะสม
ตามคุณวุฒิและประสบการณ และจัดทํารายวิชาเปด และภาระงานสอน ดัง
แผนภาพ 

 
 

         (D) 
หลักสูตรไดมีการดําเนินการกําหนดผูสอน โดยท้ังในภาคเรียนท่ี 1 และ

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการกําหนดรายวิชาชีพเฉพาะใหตรงกับ
ผูสอนท่ีมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญตรงตามความรูความสามารถในเนื้อหาวิชา 
และแบงภาระการสอนใหใกลเคียงกันท้ัง 2 ภาคการศึกษา 
         (C) 

อาจารยประจําหลักสูตร ไดมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานดาน
การกําหนดผูสอนในการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครั้งท่ี 1/2560 พบวา มีการ
กําหนดผูสอนเปนไปตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของอาจารย และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยผูสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร มีผล
การประเมินโดยเฉลี่ยสูงกวา 4.5  
         (A) 

หลักสูตรฯ ดําเนินงานตามระบบและกลไก เพ่ือกํากับ ติดตาม ให
กระบวนการวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนากระบวนการดําเนินงาน เพ่ือใหหลักสูตรสามารถ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีตองการของตลาดแรงงานไดอยางตอเนื่อง ตลอดจน
ติดตาม ประเมิน กระบวนการระบบและกลไกของการวางระบบผูสอน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการอยางเปนรูปธรรม
กอใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีตอไป 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
 

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู  (มคอ. 3 และ 
มคอ.4)  
         (P) 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการกํากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรยีนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
         (D) 

อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมรวมกันเพ่ือชี้แจงกําหนดการสง
แผนการเรียนรู (มคอ.3) ของภาคการศึกษาท่ี 1/2560 และ ภาคการศึกษาท่ี 
2/2560 กอนเปดภาคการศึกษา โดยผูสอนศึกษารายละเอียดคําอธิบายรายวิชาใน 
มคอ. 2 และจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) เสร็จแลวก็จะสงใหประธานหลักสูตรเปน
ผูตรวจสอบความถูกตอง   
        ประธานหลักสูตรฯ ติดตามผลและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.
3 และ มคอ.4) ของภาคการศึกษาท่ี 1/2560 และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 ตาม
แบบฟอรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา และตารางสรุปผลการจัดทํา
รายงาน มคอ.3  
         (C) 

จากการตรวจสอบ มคอ.3 พบวาอาจมีบางประเด็นท่ียังไมถูกตอง เชน 
การลงจุดดําตาม Mapping และแบบฟอรมของแตละรายวิชายังมีความแตกตางกัน 
จึงใหอาจารยผูสอนแกไขใหถูกตอง  
         (A) 

มีการกํากับมาตรฐานแผนการเรียนรู (มคอ.3) ของอาจารยใหทันสมัย
ในดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

ทค 5.2 (3) แบบฟอรมการ
ตรวจสอบรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
ทค5.2 (4)TQF ตาราง
สรุปผลการจัดทํารายงาน 
มคอ.3  
ทค5.2 (5)-TQF ตาราง
สรุปผลการจัดทํารายงาน 
มคอ.4 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  ดังนี้ 

1. จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดท่ีระบุใน มคอ.3-4 โดย 
1.1 อาจารยผูสอนแจง มคอ.3-4 แกนักศึกษาในชั้นเรียน 
1.2 จัดเตรียมสื่อวัสดุการสอน 
1.3 บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมในรายวิชาท่ีพบนักศึกษามี
ปญหาในการเรียน ผูสอนอาจดําเนินการทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

2. ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและตรวจสอบผลการประเมิน 
ดําเนินการโดย 

ทค 5.2 (3)-แบบฟอรมการ
ตรวจสอบรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
ทค5.2 (4)-TQF ตาราง
สรุปผลการจัดทํารายงาน 
มคอ.3  
ทค5.2 (5)-TQF ตาราง
สรุปผลการจัดทํารายงาน 
มคอ.4 

ทค 5.2 (6)-ตารางสรุปผล
การจัดทํารายงาน (มคอ.5) 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
2.1 อาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบเครื่องมือวัดและประเมินผล 
2.2 ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามรายละเอียดท่ีระบุใน    

มคอ.3-4 
2.3 อาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกตองของผลการ

ประเมิน 
2.4 อนุมัติผลการเรียนโดยคณะกรรมการประจําคณะ 

3. จัดทํา มคอ.5 และทวนสอบ 
3.1 ผูสอนจัดทํา มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา 
3.2 อาจารยประจําหลักสูตรตรวจสอบความถูกตองของ มคอ.5 และ

สรุปผลการตรวจสอบนําเสนอตอคณะ 
4. จัดทํา มคอ.7 โดยอาจารยประจําหลักสูตร 

4.1 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นภาคการศึกษา 

4.2 นําเสนอรายงานผลการดําเนินการตอคณะในระยะเวลาท่ีกําหนด 
5. ประเมินผลกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 

5.1 อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนของผูสอน โดยใชขอมูลจากชองทางท่ี
หลากหลาย เชน ผลการประเมินจากผูสอน ขอคิดเห็นและขอ
รองเรียนของนักศึกษาจากสื่อสังคมออนไลน รวมไปถึงเพ่ือ
รวมงานและผูบังคับบัญชา 

5.2 แจงผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแกผูสอน เพ่ือปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

6. นําผลการประเมินท่ีเ ก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน นํามาใช
พัฒนาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตอไป 

 

          ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
         (P) 

- ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตรใน มคอ. 2 
- วิเคราะหผลประเมินของแผนบูรณาการการเรียนการสอนฯ ใน

ปงบประมาณท่ีผานมา 
- ประชุมในกลุมวิชาเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนฯ 
- จัดทําแผนบูรณาการการเรียนการสอนฯ  ในรายวิชา 

         (D) 
- เสนอ มคอ.  3, 4 รายวิชา ท่ี มีการจัดการ เรียนการสอนฯ ตอ

คณะกรรมการวิพากษ มคอ. 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
- ปรับปรุง มคอ. 3,4 ตามผลการวิพากษ 
- เสนอโครงการบูรณาการเรียนการสอนฯ  ผานงานยุทธศาสตรและแผน

เพ่ือเสนอคณะฯเห็นชอบดําเนินงานโครงการท่ีผานการอนุมัติตามแผนงานท่ีกําหนด
ไว 
         (C) 

- ประเมินผลความสําเร็จของโครงการการบูรณาการฯ 

- รายงานผลการดําเนินโครงการบูรณาการตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
         (A)  

- นําความรู ท่ีไดมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยการบริการ

วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนบูรณาการเรียนการสอนฯ ในป

การศึกษาตอไป 

- มีการประชุม/ประเมินกระบวนการประเมินการดําเนินงานในแตละ

ข้ันตอน 

- นําผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ 

หรือมีการจัดการความรู 

 
 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 2  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกการประเมินผูเรียน 
          การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผล
นักศึกษาเพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผูสอน และนาไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for 
learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู 
(assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผล
ลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมิน
สวนใหญจะใชเพ่ือจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผล
การเรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมิน
เพ่ือจุดมุงหมายสองประการแรกดวย 
  ท้ังนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนด
เกณฑการประเมิน วิธีการประเมินเครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรด
ท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย ใหผลการประเมิน
ท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) 
และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออน
หรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ี
แทจริงของนักศึกษา โดยมีขอบเขต ดังนี้ 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 
   มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ดังนี้ 
          1. หนวยงานตองทําการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) อยางนอย 5 ดาน ตามท่ี สกอ.
กําหนด คือ 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2.ดานความรู 3.ดานทักษะทางปญญา 4.
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          2. หนวยงานนํากรอบคุณวุฒิมาตรฐานอุดมศึกษามาประเมินผูเรียน 5 ดาน 
โดยมีความรับผิดชอบหลัก และรองครบทุกดานซ่ึงกําหนดไวใน มคอ.3 หมวดท่ี 4 
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา และหมวดท่ี 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล โดยพิจารณาจํานวนหนวยกิตและคาบเรียนรวมตองเปนไปตามเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยฯ กําหนด หรือสภาวิชาชีพในแตละสาขาวิชากําหนด 
          3. หัวหนาสาขาวิชาทําการพิจารณาความถูกตองของแผนการสอนหรือม
คอ.3 ในแตละรายวิชาท่ีเปดสอนกอนเปดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรเพ่ือพิจารณาหรือไดรับมอบหมายลงนาม (อนุมัติ)  
         (P)  

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังแผนภาพ 

 

ทค 5.2 (3)--แบบฟอรมการ
ตรวจสอบรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) 
ทค5.2 (4) TQF ตาราง
สรุปผลการจัดทํารายงาน 
มคอ.3  
 

ทค 5.3 (1) มคอ.5 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
         (D)  

อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนแนวทางในการ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
ติดตามผลและตรวจสอบจากการจัดทํา มคอ.5 รายวิชาในภาคการเรียนท่ี 1/2560 
และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 
             ประธานหลักสูตรฯ ติดตามผลและตรวจสอบการจัดทํามคอ.3  มคอ.5 
ของภาคการศึกษาท่ี 1/2560 และ ภาคการศึกษาท่ี 2/2560  ตามแบบฟอรมการ
ตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา และตารางสรุปผลการจัดทํารายงาน มคอ.3  
และ มคอ.5  
         (C)  

จากการพิจารณาผลการเรียนประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2560  และ 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2560  พบวา การใหคะแนนของอาจารยผูสอนสําหรับนักศึกษา
แตละกลุมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนักศึกษามีพฤติกรรมแบบเดียวกันในทุก
รายวิชา เชน ไมสนใจเรียน ไมสงงาน ก็เปนแบบเดียวกันในทุกรายวิชา ทําให
แนวโนมเกรดของแตละวิชามีลักษณะเดียวกัน   
         (A)  

นําผลการประเมินจาก มคอ. 5 ของปนี้เปนแนวทางสําหรับพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงใน มคอ. 3 ของปถัดไป 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
         ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการการการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาดังนี ้
         (P)  

อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมรวมกันเพ่ือติดตามดําเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยมีการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง เชน 
ขอสอบปรนัย อัตนัย งานท่ีมอบหมาย ทวนสอบรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 
2560  อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาเปดท้ังหมด โดยแตงต้ังกรรมการทวนสอบ
จากอาจารยนอกหลักสูตร 
         (D)  

- อาจารยผูสอนประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชขอสอบปรนัย 
อัตนัย งานท่ีมอบหมาย  

- ดําเนินทวนสอบรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2560  อยางนอย
รอยละ 25 โดยมีรายวิชาดังนี้ 

-ทวนสอบรายวิชา ภาคการศึกษา 1/2560 
1521230960 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย อาจารยผูสอน กฤดิกร 

แกววงศศรี 
1521231060 การประมวลผลแบบทุกหนแหงและอินเทอรเน็ตในทุก

สรรพสิ่ง อาจารยผูสอน กฤตวัฏ บุญชู 
1521231160 การวิเคราะหและออกแบบระบบ อาจารยผูสอน สิริรักษ 

ขันฒานุรักษ  
1521231260 วิศวกรรมซอฟตแวร อาจารยผูสอน ศิรินันท นาพอ 
1521330460 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี อาจารยผูสอน ศวร

รณรัศม อภัยพงค 
-ทวนสอบรายวิชา ภาคการศึกษา 2/2560 
1521110260 การโปรแกรมคอมพิวเตอร อาจารยผูสอน ศุภวัฒน 

อินทรเกิด 
1521110360 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส อาจารยผูสอน กฤดิกร แกววงศศร 
1521110260 สถิติและคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร อาจารยผูสอน 

ศิรินันทร นาพอ 
1521220760 ระบบฐานขอมูล อาจารยผูสอน ศุภวัฒน อินทรเกิด 
1521220160 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
 
 
 

ทค 5.3 (2)-ผลการทวนสอบ
รายวิ ช า ท่ี เ ป ด สอน ในป
การศึกษา 2560   

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -52-  
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

         (C)  
- อาจารยผูสอนประเมินการเรียนรูของนักศึกษา จากผลการประเมิน

พบวาอยูในเกณฑปกติ 
- ผลดําเนินการทวนสอบรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 1/2560 มี

ดังนี้ 
1521230960 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย อาจารยผูสอน กฤดิกร 

แกว ผลประเมิน 4.95 
1521231060 การประมวลผลแบบทุกหนแหงและอินเทอรเน็ตในทุก

สรรพสิ่ง อาจารยผูสอน กฤตวัฏ บุญชู ผลประเมิน 4.92 
1521231160 การวิเคราะหและออกแบบระบบ อาจารยผูสอน สิริรักษ 

ขันฒานุรักษ ผลประเมิน 4.95 
1521231260 วิศวกรรมซอฟตแวร อาจารยผูสอน ศิรินันท นาพอ ผล

ประเมิน 4.98 
               1521330460 การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี อาจารยผูสอน ศวร
รณรัศม อภัยพงค ผลประเมิน 4.99     
              - ผลดําเนินการทวนสอบรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2/2560 มี
ดังนี้ 
               1521110260 การโปรแกรมคอมพิวเตอร อาจารยผูสอน ศุภวัฒน 
อินทรเกิด ผลประเมิน 
               1521110360 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส อาจารยผูสอน กฤดิกร แกววงศศรี 
ผลประเมิน 
               1521110260 สถิติและคณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร อาจารย
ผูสอน ศิรินันทร นาพอ ผลประเมิน 
                1521220760 ระบบฐานขอมูล อาจารยผูสอน ศุภวัฒน อินทรเกิด ผล
ประเมิน 
    (A)  

- ควรมีการกําหนดวิธีการประเมินและการตรวจสอบผลการเรียนรูท่ี
ชัดเจน โดยอาจารยผูสอนกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู โดยพิจารณาใหสอดคลอง
กับ มคอ.2 

- ในภาคการศึกษาตอไปควรมีการทวนสอบรายวิชาในหมวดเฉพาะทุก
รายวิชา 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
         ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) ดังนี้ 
         (P)  

อาจารยประจําหลักสูตรไดประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดเวลาในการจัดทํา 
มคอ.5 มคอ.6 ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2560 และ 2/2560 และจัดทํา มคอ.7 
เพ่ือกํากับควบคุมใหผูท่ีรับผิดชอบจัดทําใหเสร็จตามกําหนด โดย มคอ.5 มีกําหนด
สงภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และ มคอ.7  มีกําหนดสงภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
         (D)  

อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และอาจารยประจําหลักสูตร
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 โดย
ประธานหลักสูตรฯ ติดตามผลและตรวจสอบการจัดทํา  มคอ.5 ของภาคการศึกษา
ท่ี 1/2560  และ 2/2560 ตามแบบฟอรมการตรวจสอบการดําเนินงานของรายวิชา 
และตารางสรุปผลการจัดทํารายงาน มคอ. 5  และอาจารยประจําหลักสูตรรวมกัน
สรุปปญหาและหาแนวทางในการแกไขตามรายละเอียดท่ีอาจารยผูสอนระบุไวใน 
มคอ. 5 พรอมท้ังตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาวามีอะไรผิดปกติหรือไม 
         (C)  

หลักสูตรฯ ไดประชุมทบทวนระบบการกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) พบวา เปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด มคอ.5 – 6 มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับ มคอ. 3 - 4 
แตหลักสูตรฯ ยังมีปญหาในการเขียนรายงาน มคอ.7 
         (A)  

คณะกรรมการประจําหลักสูตรไดเขารวมโครงการ “กิจกรรมสรางความรู
ความเขาใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” และโครงการ “เตรียม
ความพรอมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” เม่ือวันท่ี ........ 2561 
เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงการเขียนรายงาน มคอ.7 ในปการศึกษาตอไป 

ทค 3 .1(3)  รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2560 การ
กํ า กั บก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
จัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร 
 

 

เปาหมายของปนี้  : 3  คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้  : 3  คะแนน 
ผลการดําเนินงาน      บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   มคอ. 7 
 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตัวบงช้ี 5.4) (รายละเอียดตารางท่ี 1.1-11) 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

ไม
เปนไป
ตาม

เกณฑ 
() 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

1) มีการบริหารจัดการใหมีจํานวน
และ คุณสมบั ติ ของอาจารย
ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ
อาจารยประจําหลักสูตร เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558 
และสภาวิชาชีพกําหนด (ถามี) 
 

  1.นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ  
ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
สส.บ. การจัดการสารสนเทศ 
2.นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ  
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3.นางสาวศิรินันทร  นาพอ  
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 
4.นางสาวศวรรณรัศม อภัยพงค  
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร  
ศล.ม. คอมพิวเตอรอารต 
ศล.บ. ออกแบบภายใน 

ทค 1.1 (1) รายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 2/2560 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2560 
ทค 1.1 (2) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี 151 - 3/2560 วันท่ี 
28กุมภาพันธ 2560 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -55-  
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2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 
 

  หลักสูตรฯ ผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 

ทค-5.4(1) เลมหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 

3) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด (ภายใน.....
ป) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - 
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องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
4) ระดับความพึงพอใจของผู ใช

บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต โดยการ
ปร ะ เ มิ น คุณภาพบัณ ฑิต ให
ครอบคลุมผลการเรียนรูอยาง
นอย 5 ดาน คือ 
1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 
2) ดานความรู 
3) ดานทักษะทางปญญา 
4)  ด าน ทักษะความสัม พันธ
ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ  และ 
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและมี
คะแนนการประเมินไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

- -         - - 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -57-  



 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   มคอ. 7 
 

5) มีการสํารวจติดตามการมีงานทํา
ของบัณฑิตไมนอยกวารอยละ 
70 ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
แ ล ะ ผ ล ก า ร มี ง า น ทํ า ห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรภายใน 1 
ป ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ผูตอบแบบสํารวจ 
 
 

- - - - 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
6) มีระบบและกลไกดํา เนินงาน

ครอบคลุมประเด็น  
1) การรับและการเตรียมความ
พรอมใหกับนักศึกษา  
2) การควบคุมดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แกนักศึกษา  
3)การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ  
 
 

  การรับนักศึกษา 
      (P) หลักสูตรและคณะฯ รวมใชระบบและกลไกการรับนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
          1. วิธีการรับตรง จํานวน 40 คน 
          2. วิธีการโควตา จํานวน 20 คน 
      

       (D)  ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดไว ดังนี้ 
 

          -    เม่ือมีนักศึกษามาสมัครเรียน ฝายทะเบียนและวัดผลจะสงรายละเอียดมา
ใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูตรวจสอบคุณสมบัติ 

 

ทค 3.1 (1) แผนรับและ
คุณสมบัติของผูสมัครเขา
ศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2560 
ทค 3.1 (2) สถิตินักศึกษา 
ภาคปกติ 4 ป และเทียบ
โอน (1/2560) 
ทค 3.1 (3) รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2560 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -58-  
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 4)-มีชองทางการรับขอเสนอแนะ
ของนักศึกษาและการปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะ และผลการ
ดําเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไมนอยกว า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รายงานตัวเขาศึกษาจากระบบของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

- ดําเนินการรับรายงานตัวเขาศึกษา ตรวจหลักฐานใบรายงานตัวเขาศึกษา 
ชําระเงินผานธนาคาร การเขาหอพักในมหาวิทยาลัย 

- สรุปผลการรับรายงานตัวเขาศึกษา เสนอประธานโครงการจัดตั้งคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรไดจัดเตรียมโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ

นักศึกษาใหมดังนี้ 

-    กิจกรรมนักศึกษาเขาหอพัก ณ สํานักงานหอพัก 

-    ประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม ณ อาคารพันตรีเพียร จรรยสืบศรี 

-    ปฐมนิเทศรวมคณะฯ/วิทยาลัย ณ อาคารพันตรีเพียร จรรยสืบศรี 

-    โครงการตอนรับนักศึกษาใหม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

ประมง ประจําปการศึกษา 2560 

-    โครงการเขาคายคุณธรรม 

         -    ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรไดมีการชี้แนะแนวทางการใชชีวิตในรั้ว
มหาลัยตลอดระยะเวลา 4 ป 
 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -59-  
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    ตารางแสดงแนวโนมความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
รายการ ปการศึกษา2560 

(ปประเมิน) 
(คะแนนเต็ม 5) 

สถานะการ
เปลี่ยนแปลง 

อัตราการคงอยู 
(รอยละ) 

ความพึงพอใจและผลการจดัการ
ขอรองเรียนของนักศึกษา 

ไมมีขอรองเรียน คงเดิมไมมีขอ
รองเรียน 

- 

 

 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
7) มีระบบและกลไกดําเนินงาน

ครอบคลุมประเด็น       
1) ระบบการรับและแตงตั้ง
อาจารยประจําหลักสูตร  
2) ระบบการบริหารอาจารย 
และ  
3) ระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย และผลการดําเนินงาน
ตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  หลักสูตรไดมีการบริหาร และสงเสริม พัฒนาอาจารย ใหเปนไปตามเกณฑ โดยเนน
การสงเสริมในดานการพัฒนาความรูใหมๆ การพัฒนาดานงานวิจัย และ
ความกาวหนาดานตําแหนงทางวิชาการ 

ทค 4.3(1) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของอาจารย
ตอการดําเนินงานของ
หลักสูตร 
 

8) อาจารยประจําหลักสูตรอยาง
นอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดํ า เนินงาน
หลักสูตร 

  อาจารยประจําหลักสูตรฯ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

ทค-5.4(2) รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2560  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -60-  
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9) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

- - - - 

10) อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
 ในปการศึกษา 2560 อาจารยประจําในหลักสูตร จํานวน 5 คน ไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ จาํนวน  5  คน คิดเปน  รอยละ 100 
ทค-5.4(3)-เอกสารโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน ไดรับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพไมนอย
กวา รอยละ 50 ตอป 
 

- - หลักสูตรไมมีบุคลากรสายสนับสนุน - 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -61-  
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12) มีระบบและกลไกดําเนินงาน
ครอบคลุมประเด็น        
      1) การออกแบบหลักสูตร
และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตร
สาขาวิชา         
      2) การปรับปรุงสาระ
รายวิชาในแตละปการศึกษา     
      3) การกําหนดผูสอน  
      4) การกํากับ ติดตาม การ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรูและการจัดการเรียนการ
สอน  
      5) การจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคมและการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
      6) การประเมินผูเรียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ  
     7) การกํากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและมี
การทวนสอบผลการเรียนรู และ 

  อาจารยประจําหลักสูตรทําการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแหงชาติ และความตองการของผูใชบัณฑิต โดยการสํารวจ
ขอมูลความคิดเห็นจากผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และผูประกอบการ มา
ชวยกันพิพากษหลักสูตร แลวนําขอมูลการทําการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. โดยทางหลักสูตรไดปรับและเพ่ิมรายวิชา 
เชน ระบบชีวภาพ การประมวลผลแบบทุกหนแหงและอินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง 
การคํานวนแบบคลาวน และเพ่ิมรายวิชาสหกิจศึกษา เพ่ือเปนการเลือในการฝก
ประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษามากข้ึน ฯลฯ  
 

ทค -5.2( 1 ) -ร า ย ง านกา ร
ประชุม 1/2560การกําหนด
ผูสอน 
ทค -5 .2 (1 ) -รายงานการ
ประชุม 1/2560 การกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู   
ทค -5 .2 (2 ) -รายงานการ
ประชุม 2/2560 ทบทวนผล
การดํ า เนิน งานด านการ
กําหนดผูสอน 
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       ผลการดําเนินงานตามระบบ  
มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    

13) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกวิชา 

  มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ประกอบดวย 7 หมวด ครบถวนทุก
รายวิชากอนเปดแตละภาคการศึกษา 

ทค-5.4(4) FORM TQF-3.2 
เอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4   

14) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
รายวชิา และประสบการณ
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ  
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา 

  จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา    (มคอ.5) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

ทค-5.4-(5) เอกสารสง 
มคอ.5 ภาคเรียนท่ี 1 และ
ภาคเรียนท่ี 2 

15) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

  อาจารยประจําหลักสูตรท้ัง 5 ทาน รวมกันจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 และจัดสงตามกําหนดเวลา  

ทค-5.4-(6) มคอ.7 
หลักสูตร  
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16) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอน ในแตละป
การศึกษา 

  รายวิชาท่ีเปดสอนของหลักสูตรฯ มีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท่ีกําหนดมากกวารอยละ 25 ของวิชาท้ังหมด โดยมีการแตงตั้งอาจารยนอก
หลักสูตรและหัวหนาสาขา 

ทค-5.4-(7) FORM TQF-
3.5 แบบสรุปการบริหาร
หลักสูตร 
ทค-5.4-(8) FORM TQF-
3.6 แบบรายงานผลการ
ทวนสอบมาตรฐานการ
เรียนรูของ 

    เปนกรรมการในการประเมิน รายวิชาท่ีเปดสอนโดย
คณะกรรมการทวนสอบผล
การเรียนรู 

17) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูจากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป
ท่ีแลว 

- - - - 

18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ป สุ ด ท า ย / บัณ ฑิ ต ให ม ที่ มี ต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
 
 
 

- - - - 
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หมายเหตุ :  
-ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานใหประเมินตามจํานวนขอท่ีระบุใน มคอ.2  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนขอหรือรายละเอียดในตัวบงชี้ใหแนบมติสภา 
-คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558    
ลงวันท่ี 26 พย 2558 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ิมเติมไว ดังนี้ 
     ขอ 2 ระบุวา “กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอ่ืน สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําระบบเก็บขอมูล
รายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวขอรายละเอียดใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได 
ท้ังนี้ใหคํานึงถึงเจตนารมณของการจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
     ขอ 3 ระบุวา “ใหถือวา ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จํานวน 12 ตัวบงชี้ เปนเพียงแนวทางเทานั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ผล
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิไดเอง ซ่ึงแตละหลักสูตรมีอิสระในการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจําปท่ีระบุไวในหมวด 1-6 ของแตละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ในระหวางท่ี

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
19) มีระบบและกลไกดาํเนินงาน การ

จัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรูเพื่อให
มีปริมาณเพียงพอ 
และเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร 
และผลการดําเนนิงานตามระบบ มี
คะแนนประเมิน ไมนอยกวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

  การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ผลการดําเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมิน 
เทากับ 4.85 จากคะแนนเต็ม 5 

 

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 12  
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 10  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี ้ 83.33  

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -65-  



 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   มคอ. 7 
 
สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถเสนอขอปรับตัวบงชี้ใหมไดแลวเสร็จ ใหใชตัวบงชี้เดิมกอนได หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงคกําหนดตัวบงชี้แบบเดิมก็สามารถกระทําได กรณี
หลักสูตรมีการปรับตัวบงชี้ใหม ใหนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป” 
 
เปาหมายของปนี้   : รอยละ 100 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : รอยละ 83.33  เกณฑประเมิน  :  4   คะแนน 
ผลการดําเนินงาน       ไมบรรลุเปาหมาย 
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การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา)  

รหัส  
ช่ือวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุท่ีทําให
ผิดปกติ 

มาตรการ
แกไข 

หลักฐาน/
ตาราง
อางอิง 

       
       
       
       
       

 
รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดําเนินการ หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

     
     
     
     
     

 
รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา)  
รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมได

สอน 
วิธีแกไข หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(นํามาจาก มคอ.5 แตละวิชา) 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
มี ไมมี 

101100360 ทักษะการเขียนภาษาไทย 1/2560    แบบประเมิน
คุณภาพการ

สอนรายบุคคล 
102200160  
พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม 

1/2560  
  

105000760 พลศึกษา 1/2560    

131200160  
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

1/2560  
  

204000160 
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

1/2560  
  

2212002 แคลคลูัส 1 1/2560    

223100160 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1/2560    

1521230960 
การสื่อสารขอมลูและเครือขาย 1/2560  

  

1521231060 
การประมวลผลแบบทุกหนแหงและ
อินเทอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง 

1/2560  
  

1521231160 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

1/2560  
  

1521231260 วิศวกรรมซอฟตแวร 1/2560    

1521330460 
การโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี 1/2560  

  

02100200 
มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลกิภาพ 2/2560  

   

0105001260 
แบดมินตัน 2/2560  

   

0131200160 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 2/2560  

   

0131200260 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2/2560  

   

131200460 
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2/2560  
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 
มี ไมมี 

02031005 
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 2/2560  

   

0221200260 
แคลคูลสั 1 2/2560  

   

0642120259 
หลักการจดัการสิ่งแวดลอม 2/2560  

   

06424201 
กระบวนการมีสวนรวมในการจดัการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

2/2560  
   

1521110160 
วงจรไฟฟาพ้ืนฐาน 2/2560  

   

1521110260 
การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2/2560  

   

1521110360 
ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส 2/2560  

   

1521110460 
สถิติและคณิตศาสตรสําหรับ
คอมพิวเตอร 

2/2560  
   

1521220160 
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

2/2560  
   

1521220760 
ระบบฐานขอมลู 2/2560  

   

1521220860 
โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 2/2560  

   

1521330560 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2/2560  

   

1521341060 
ปญญาประดิษฐ 2/2560  

   

1521530160 
สัมมนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 2/2560  

   

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม ………………………………………………………..………….............………………… 
………………………………….......................................................................................................................................... 
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน 
และขอมูลปอนกลับจาก

แหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

คุณธรรมจรยิธรรม สอดแทรก ใน ทุกร ายวิ ช า 
เพ่ือใหเห็นถึงผลกระทบจาก
การทําผิดคุณธรรม โดยยกตัว 
อ ย า ง เ รื่ อ ง จ ริ ง ท่ี ใ ก ล ตั ว
นั ก ศึ ก ษ า ห รื อ จ า ก
ประสบการณจริง และใหมี
การแสดงความคิดเห็นเปน
รายบุคคลและเปนกลุมยอย 

สอดแทรกในทุกรายวิชา 
เพ่ือใหเห็นถึงผลกระทบ
จากการทําผิดคุณธรรม 
โดยยกตัว อยางเรื่องจริงท่ี
ใกลตัวนักศึกษาหรือจาก
ประสบการณจริง ใหมีการ
แสดงความคิดเห็น เปน
รายบุคคล/กลุมยอย 

 

ความรู มีการทดสอบความรูเปนระยะ 
นอกเหนือจากการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค และควร
เพ่ิมการทดสอบท่ีไมใชพียง
การสอบ เชน ฝกทํางานเปน
กลุมท่ีมอบหมาย การทํางาน
เปนรายบุคคล เปนตน 

มีการทดสอบความรูเปน
ระยะ นอกเหนือจากการ
สอบกลางภาคและปลาย
ภาค ควรเพ่ิมการทดสอบ 
เชน จากการฝกทํางาน
เปนกลุมการทํางานเปน
รายบุคคล เปนตน 

 

ทักษะทางปญญา -ใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวขอ
วิชาเรียนและรวมกันวิเคราะห
คําตอบกอนการอภิปรายใน
หองเรียน 
-การประเมินผลการเรียนรู
ดานทักษะการคิดและการ
แก ไขปญหาโดยใชการวัด
ความสามารถจากรายงานการ
ทํากรณีศึกษา ไมสามารถวัด
ไดกับนักศึกษาบางคน พบวา
นักศึกษาลอกรายงาน 

-ควร มีการใหนั ก ศึกษา 
ศึกษาบางหัวขอวิชาเรียน
แล ะร ว ม กั น วิ เ ค ร า ะ ห
คําตอบกอนการอภิปราย
ในหองเรียน 
-การประเมินผลการเรียนรู
ดานทักษะการคิดและการ
แกไขปญหาโดยใชการวัด
ความสามารถจากรายงาน
กา ร ทํ า ก ร ณี ศึ กษา  ไ ม
สามารถวัดไดกับนักศึกษา
บางคน 

 

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- มีการสลับตําแหนงหัวหนา
กลุ ม ใ นก า ร นํ า เ สน อ ง า น 
เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกัน
ในเรื่องความรับผิดชอบงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
- นักศึกษามีการรวมกลุมๆ 

- ควรมีการสลับตําแหนง
หัวหนาในการนําเสนองาน 
เพ่ือใหเกิดความเทาเทียม
กันในเรื่องความรับผิดชอบ
ในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- นักศึกษามีการรวมกลุมๆ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอน 
และขอมูลปอนกลับจาก

แหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

เ ดิ ม ต ล อ ด  ทํ า ใ ห ข า ด
ปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในกลุม
อ่ืนๆ 

เดิม ทําใหขาดปฏิสัมพันธ
กับเพ่ือนในกลุมอ่ืนๆ 

ทักษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เพ่ิมโจทยท่ีมีการวิเคราะห
เชิงตัวเลขมากข้ึน และใชการ
สงงานผาน e-mails 
- นักศึกษายังขาดทักษะใน
การสื่อสารดวยภาษาไทย การ
ใช คําเ พ่ือสื่ อความหมายท่ี
ถูกตอง 
- การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ตอง มีการปรับปรุ ง เพราะ
คุณภาพอยูในเกณฑต่ํา 

- เพ่ิมโจทยท่ีวิเคราะหเชิง
ตัวเลขมากข้ึน และใชการ
สงงานผาน e-mails 
- สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
ตองมีการปรับปรุงเพราะ
คุณภาพอยูในเกณฑต่ํา 

 

 

การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม …………-……………. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ ………-………… 

 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรมท่ีจัด 
หรือเขารวม 

จํานวน สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ี
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง อาจารย บุคลากร

สาย
สนบัสนุน 

     
     
     
     

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

5.1 3 คะแนน 3 คะแนน 1 คะแนน  
5.2 3 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน  
5.3 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  
5.4 รอยละ 100 รอยละ 83.33 4 คะแนน  
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หมวดท่ี 5   
การบริหารหลักสูตร 

 

การบริหารหลักสูตร 
ปญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอ

สัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาในอนาคต 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

อาจารยประจําหลักสูตรมี
ภาระงานสอนงานวิจัยและ
งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย
มากจนเกินไปทําใหท้ังการ
จัดการเรียนการสอนและการ
บริหารหลักสูตร ไม มีสิทธิ
ภาพเพียงพอ (เชนชวงเดือน
แ ร ก ข อ ง ก า ร เ ป ด เ ท อ ม
อา จ า ร ย แ ต ล ะ ท า น ต อ ง
รายงาน มคอ.7 เพ่ือรับการ
ตรวจประเ มิน ซ่ึงเปนชวง
เดียวกับการเปดภาคเรียน
ใหม  

1.อาจารยผูสอนแตละทาน
ไมมีเวลาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตองเดินทาง
ไปราชการเปนสวนใหญ มี
การนัดชดเชยพรอมกัน
ห ล า ย ๆ  ท า น ทํ า ใ ห
นักศึกษา ไมสามารถรับ
ความรูไดเต็มท่ี มีนักศึกษา
บางสวนสะทอนกลับเรื่อง
อาจารยไปราชการ และ
นัดชดเชยพรอมกันหลายๆ 
วิชา ทําใหศักยภาพในการ
รับรูไมไดเต็มท่ี ซ่ึงการไป
ราชการสวนมากเก่ียวเนื่อง
กับการทํางานเพ่ือมาตอบ
ตัวบงชี้แตละดาน 
2.ทําใหอาจารยผูสอนไมมี
เวลาดูแลนักศึกษาในความ
รับผิดชอบไดดีเทาท่ีควร  

1.ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร ห า
แนวทางในการจัดโครงการ
ตางๆ เชน กําหนดการจัด
โครงการตางๆ ใหอยูในชวง
ระหวางปดภาคเรียน หรือชวง
ท่ีไมกระทบกับการจัดการ
เรี ยนการสอน นอกจากมี
ค ว า ม จํ า เ ป น เ ร ง ด ว น ท่ี
เ ก่ียว เนื่ อง กับการ กําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
2.ระยะ เวลา ในการตรวจ
ประเมินไมควรอยูในชวงเปด
ภาคเรียน ซ่ึงกระทบกับการ
จัดการเรียนการสอน  

รายงานการ
ประชุม
อาจารย
ประจํา
หลักสูตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
          ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก 
 1) ความพรอมทางกายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา 
ฯลฯ 
 2) ความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ 
ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส 
ฯลฯ 
*  สิ่งเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณา
จากการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย  โดยมีขอบเขต ดังนี ้

 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และจํานวนส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรูทีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
   นําเสนอในภาพรวม ท้ัง 3 ระบบ 
          1. จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน 
          2. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
          มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ดังนี้ 
          1. วางแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
          2. จัดทําแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
          3. ขออนุมัติโครงการ 
          4. ดําเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
          5. กํากับและติดตามการดําเนินงาน 
          6. ประเมินผลการดําเนินงาน 
          7. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
          8. ประเมินผลกระบวนการ 
          9. เรียนรู/การจัดการความรู 
          10. พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี 
     ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ดําเนินการมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ดังนี้ 
      (P) แผนยุทธศาสตร 4 ป, คณะใหแตละหลักสูตรสํารวจความตองการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู เพ่ือวางแผนการจัดซ้ือวัสดุการจัดการเรียนการสอนและ

ทค 6.1 (1)-แผนยุทธศาสตร 
4 ป 
ทค 6.1 (2)รายงานการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2560 และ
ครั้งท่ี 2/2560 เรื่องการ
จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน 
ทค 6.1 (3) รายงานผล
ความพึงพอใจตอสิ่ง
สนับสนุน 
ทค 6.1 (4) เอกสารการ
อนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑสําหรับ
การจัดการเรียนการสอน  
ทค 6.1(5) รายงานการ
ประชุมการประเมิน
กระบวนการดําเนินงานตอ
สิ่งสนับสนุน 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
ครุภัณฑกอนเปดภาคเรียนมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหอาจารยผูสอนสั่งซ้ือ
หนังสือเพ่ือนําเขาสูหองสมุด และระบบสืบคนฐานขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเรียนการ
สอนและงานวิจัย 
       (D) สํารวจวัสดุอุปกรณตางๆ ใหพรอมใชงานอยูเสมอ,จัดทําคําของบประมาณ
เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน,เสนอโครงการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู (อุปกรณหองปฏิบัติการ) ตอคณบดีเพ่ือขออนุมัติ, การจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู, การบํารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู, การจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู, การบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู,กํากับติดตามความกาวหนา
ในการดําเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
            แจงใหอาจารยผูสอนจัดสั่งหนังสือท่ีสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา
เพ่ือใหนักศึกษาเขาไปคนหาเพ่ิมเติมหรือใชประกอบการเรียน 
       (C) ไดรับอนุมัติใหจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนตามท่ีเสนอขอ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินสิ่งสนับสนุน โดยใหนักศึกษาประเมิน ณ วัน
รายงานผลการเรียนในแตละภาคการศึกษา รวมไปถึงคณาจารยทุกทาน เชนกัน 
กอนท่ีจะกรอกเกรดเขาสูระบบตองประเมินสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
กอน, ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาศึกษา ตอสิ่งสนับสนุนเพ่ือนําผลไป
วางแผนปรับปรุงตอไป  
       (A) อาจารยแตละทานไดสํารวจความตองอุปกรณในแตละหองปฏิบัติและได
ทําการเสนอของบประมาณ ซ่ึงไดรับอนุมัติมาหลายรายการดังหลักฐานอางอิง, 
อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมประเมิน
กระบวนการดําเนินงานการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู, มีการนําผลการจัดการ
ความรูไปปฏิบัติจนเกิดแนวปฏิบัติท่ีด ี
จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน 
การสอน 
     (P) หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพ่ือพิจารณาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท่ีจําเปนตองใชในการเรียนการสอนของรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรและใช
สําหรับการฝกทักษะ/สมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินการ
จัดการไดเพียงพอและเหมาะสม ซ่ึงจะทําการสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยประจําหลักสูตร และนักศึกษา 
     (D) สาขาวิชามีความพรอมในดานสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
เชน หองปฏิบัติการดิจิตอล ฯลฯ ในปการศึกษา 2560 ในแตละหองมีโปรเจคเตอร 
จอภาพ ไมโครโฟน ปากกาไวทบอรด  โตะเกาอ้ี นอกเหนือจากนี้ ยังมีหองสมุดไว
สําหรับใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลตางๆ อีกท้ัง WIFI ฟรี ใหนักศึกษาไดคนควา
ขอมูลอยางกวางขวาง นักศึกษาสามารถเขาระบบคนหาขอมูลงานวิจัยท่ีอยูในระบบ
ของมหาวิทยาลัยผลการดําเนินงานหลักสูตรในปจจุบัน สิ่งสนับสนุนมีความเพียงพอ
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
แตไมมีความทันสมัยเนื่องจากใชมาหลายปแลว อาจารยประจําหลักสูตรไดมีการ
ทบทวนกระบวนการ ไดพิจารณาวา มีปญหาในการไดรับจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงมีไม
เพียงพอภายหลังการเรียงลําดับความสําคัญในการจัดซ้ือครุภัณฑทําใหไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ จึงขอใหอาจารยเสนอขอในปถัดไป จนกวาจํานวนของครุภัณฑ
การจดัการเรียนการสอนจะครบและมีความทันสมัย   
       ไดมีการสั่งซ้ือหนังสือใหเพียงพอและหลากหลายเพ่ือรองรับกับหลักสูตรให
ทันสมัยมากข้ึน 
   (C) ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการสิง่สนับสนุนการเรียนรู และมีการ
ประเมินจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอการเรียนการสอน 
จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรครั้งท่ี 1/2560 เพ่ือทบทวนกระบวนการ 
สงเสริมสิ่งสนับสนุนพบวา ในปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนเพียงพอ 
โดยมีหองปฏิบัติการท้ังหมด 8 หอง 

1. หอง วศ.2204 มีคอมพิวเตอรจํานวน 35 เครื่อง 
2. หอง วศ.1203 มีคอมพิวเตอรจํานวน 40 เครือ่ง 
3. หอง วศ.1301 มีคอมพิวเตอรจํานวน 30 เครื่อง 
4. หอง วศ.1302 หองปฏิบัติการเครือขาย 
5. หอง วศ.1303 มีคอมพิวเตอรจํานวน 30 เครื่อง 
6. หอง วศ.1304 มีคอมพิวเตอรจํานวน 31 เครื่อง 
7. หอง วศ.306   มีคอมพิวเตอรจํานวน 30 เครื่อง 

    (A) จากการประเมินผลหลักสูตรจะนํามาปรับปรุง เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมี
อายุการใชงานนาน การเสนอขออนุมัติจัดซ้ือเครื่องใหม อนุมัติยาก หลักสูตรไดแจง
ซอมไปหลายครั้ง ซ่ึงเครื่องไดรับการซอมอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามหลักสูตรจะ
ดําเนินการเสนอของบประมาณอยางตอเนื่อง 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
     (P) 1.จัดทําระบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาท่ีมีตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

  2.เก็บขอมูลแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

  3.วิเคราะหผลสํารวจความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

  4.นําผลไปปรับปรุงแผนปฏบิัติราชการ 
     (D) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุน 

• ในปการศึกษา 2560 นักศึกษาไดประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุน     
ท่ีระดับคะแนนเฉลี่ย เทอมท่ี 1/2560 = 4.84 

ทค 6.1(3)รายงานผลความ
พึงพอใจตอสิ่งสนับสนุน 
(หลักฐานตามตัวบงชี้ท่ี ทอ-
6.1(3)) 
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ระบบกลไกและผลการดําเนินงาน หลักฐาน/ตารางอางอิง 
         เทอมท่ี 2/2560 = ...........   
         โดยคะแนนเฉลี่ย = 4.92 
• อาจารยผูสอนไดประเมินสิ่ งสนับสนุนกอนกรอกเกรดในแตละภาค

การศึกษา     
     (C) จากการประชุมทบทวนกระบวนการ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจ
ประจําปการศึกษา 2560 อาจารยผูสอนมีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี
ระดับคะแนน 4.8 นักศึกษา ท่ีระดับคะแนน 4.92 ซ่ึงเปนระดับคะแนนท่ีดีมาก 
     (A) จากผลการประเมินปการศึกษา 2560 ท่ีมีผลคะแนนในระดับดีมากนั้นทาง
อาจารยประจําหลักสูตรจะดําเนินการวางแผน การจัดซ้ือ ซอมบํารุง อุปกรณตางๆ 
ใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลาเพ่ือไวสําหรับถายทอดใหกับนักศึกษา อยางตอเนื่อง 
 

 

เปาหมายของปนี้  : 3 คะแนน ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   : 3 คะแนน 
ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน หมายเหตุ 

6.1 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  
องคประกอบท่ี 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 3 ระดับคุณภาพปานกลาง 
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หมวดท่ี 6 
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 

ขอคิดเห็น 
หรือสาระจากผูประเมิน 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร การนําไปดําเนนิการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
   

สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสํารวจ) วันท่ีสํารวจ 31 กรกฎาคม 2559 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
  

 
 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 
 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
………………………………………………................................................................................................................. 
………………………………………………................................................................................................................. 
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หมวดท่ี 7 
แผนการดําเนนิการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 
แผนดําเนินการ กําหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
สงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
 

ภายในปการศึกษา 
2560 

อาจารยประจํา
หลักสูตร 

ห ลั ก สู ต ร ข อ อ นุ มั ติ แ ล ะ ดํ า เ นิ น
โครงการในปการศึกษา 2560 ซ่ึงชวย
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานตางๆ  
เ พ่ิ ม เ ติ มจ ากการ เ รี ยนการสอน
ตามปกติ ไดแก โครงการสัปดาห
วิชาการดานวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีครั้งท่ี 2 ซ่ึงดําเนินการโดย
สาขา 

รักษาอัตราการคง
อ ยู ข อ ง อ า จ า ร ย 
(ขอเสนอแนะจาก
ผูตรวจประเมิน) 

ภายในปการศึกษา 
2560 

อาจารยประจํา
หลักสูตร 

หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตร
ครบ 5 คน 

การเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการของ
อาจารย 

ป 2561 อาจารยประจํา
หลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน แสดง
คว ามจํ า น ง ยื่ น ขอตํ า แหน งท า ง
วิชาการ 

พั ฒ น า ผ ล ง า น
ตีพิมพเผยแพรของ
อาจารย 

ป 2561 อาจารยประจํา
หลักสูตร 

หลักสูตรมีผลงานตีพิมพเผยแพรของ
อาจารยเพ่ิมข้ึน และอยูในฐานขอมูล
ท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
ไมมี 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ไมมี 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

3.1 สงเสริมการจัดทําผลงานวิชาการ 
3.2 การพัฒนาในศาสตรเฉพาะดานท่ีเก่ียวของกับรายวิชาท่ีเปดสอน 

 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -78-  



 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   มคอ. 7 
 
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2561 

แผนการปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 

การสงเสริมใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทักษะทางดาน
ปญญาและทักษะทางดานปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 

2562 
อาจารยประจํา

หลักสูตร 
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย ให มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานท่ีมากข้ึน 

2562 
อาจารยประจํา

หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -79-  



 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   มคอ. 7 
 

แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 
 

ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 
  1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
  2. มีประสบการณผลงานวิจัย 

(ระบุชื่อเจาของผลงาน  ชื่อผลงาน ปท่ีตีพิมพเผยแพรผลงาน) 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหนึ่ง นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       
 

    อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสอง นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ 
1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 
    อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสาม นางสาวศิรินันทร  นาพอ 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 
    อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีสี่ นางสาวศวรรณรัศม อภัยพงค 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 
    อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ีหา นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร 

1……………………………………………………………………..……….       
2……………………………………………………………………..……….       
3……………………………………………………………………..……….       

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -80-  



 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   มคอ. 7 
 

อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 1 : นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31  พฤษภาคม  2561 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 2 : นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31  พฤษภาคม  2561 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 3 : นางสาวศิรินันทร  นาพอ 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31  พฤษภาคม  2561 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 4 : นางสาวศวรรณรัศม อภัยพงค 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31  พฤษภาคม  2561 
 
อาจารยประจําหลักสูตรคนท่ี 5 : นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31  พฤษภาคม  2561 

 
เห็นชอบโดย : นายกิตติศักดิ์  ทวีสินโสภา (หัวหนาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม) 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31  พฤษภาคม  2561 
 
เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารยกิตติกร ขันแกลว  
(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย)ี 
 
ลายเซ็น : …………………………………………………… วันท่ีรายงาน  31  พฤษภาคม  2561 
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   มคอ. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -82-  



 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                มคอ.7  
 

ตารางประกอบการเก็บขอมูลการประเมินระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน    

                                                                                                                                                           
   ตารางท่ี 1.1-1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามท่ีเสนอใน มคอ. 2) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ตรง/
สัมพันธกับ
หลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน 
ปท่ี

สําเร็จ 
1 นางสาวพาสนา เอกอุดมพงษ อาจารย ค.อ.ม. ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ตรง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   2552 

   สส.บ. การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 2550 
2 นางสาวสิริรักษ  ขันฒานุรักษ อาจารย วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตรง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2553 

   วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2550 
3 นางสาวศิรินนัท  นาพอ อาจารย วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตรง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2555 

   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2553 
4 นางสาวศวรรณรศัม อภัยพงค อาจารย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ตรง 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2555 

   สส.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 2549 
5 นางสาวหทัยรัตน บุญเนตร อาจารย ศล.ม. คอมพิวเตอรอารต 

สัมพันธ 
มหาวิทยาลยัรังสิต 2550 

   ศล.บ.อ อกแบบภายใน มหาวิทยาลยัรังสิต 2543 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -83-  



 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                มคอ.7  
 

 ตารางท่ี 1.1-2 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปล่ียนแปลงจาก มคอ. 2) 

 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

ตรง/สัมพันธ
กับหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1        
2        

 
 

 ตารางท่ี 1.1-3 จํานวนอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2560 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
1 นายศุภวัฒน  อินทรเกิด อาจารย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2553 

   วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

2 นางสาวสุมนา ปาธะรัตน อาจารย ค.อ.ม. ครุศาสตรเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2553 

บธ.บ. ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2549 

3 นายนเรศ  ขวัญทอง อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2553 

   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2551 

4 นางสาวกัญญาภัค  ศรีสุข อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบงั 

2556 

   อส.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 2551 

5 นายภูมินทร  อินทรแปน อาจารย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2558 
   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2549 

6 นายกฤตวัฎ  บุญช ู อาจารย ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 2547 

   ค.อ.บ. วิศวกรรคอมพิวเตอร สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2544 
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คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                มคอ.7  
 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 
7 นายกฤดิกร  แกววงศศรี อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  2559 

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2556 

8 นางสาวจริาภรณ แกวโชต ิ อาจารย วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 2548 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2539 

9 นายกิตติกร  ขันแกลว ผูชวยศาสตราจารย วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2545 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2541 

 

 ตารางท่ี 1.1-4 จํานวนอาจารยผูสอน ท่ีเปนอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา 2560 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 

หนวยงาน/ตําแหนง 
คุณวุฒิ 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

1       
2       
3       
4       
5       

 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -85-  



 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                มคอ.7  
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 
ตารางท่ี 4.2-1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (ปปฏิทิน 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
(คาน้ําหนัก 0.20) 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ีไดรับการ
ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
/ เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการตีพิมพ

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 
บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

1. การศึกษาการยอมรับการใชสิ่งพิมพเชิงโตตอบ:  
กรณีศึกษาการนําสิ่งพิมพเชิงโตตอบมาใชในการเรียน 
การสอนของอาจารยในกลุมเด็กเรียนรูชา 
A Study of Acceptance of Interactive Print: 
 A Cast Study of Implementing Interactive  
Printing in The Instructional Process for Slow Learner 

พาสนา เอกอุดมพงษ  
สิริรักษ ขันฒานุรักษ 

การประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
และการประชุมวิชาการครุศาสตรอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ  
ครั้งท่ี 5 ในหัวขอเรื่อง “Engineering and Technical Education 
 for Sufficiency Economy” 23 – 24 พฤศจิกายน 2560/  
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ/ กรุงเทพมหานคร/ ประเทศไทย/ 

2. แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง โรคหอบหืดสําหรับผูปวยเด็ก  
กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระนารายณมหาราชจังหวัด 
ลพบุรี  

หทัยรัตน บุญเนตร การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งท่ี 9  
ECTI-CARD 2017 25-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน  
ริเวอร เมาทเทน อ.เชียงคาน จ.เลย 

3. การประชาสัมพันธการทองเท่ียวจังหวัดตรังผาน 
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอด 

ศวรรณรัศม  อภัยพงค 
ศิรินันทร นาพอ 
สุมนา ปาธะรัตน 
ภูมินทร  อินทรแปน 

การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งท่ี 9  
ECTI-CARD 2017 25-28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงคาน  
ริเวอร เมาทเทน อ.เชียงคาน จ.เลย 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -86-  



 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                มคอ.7  
 

ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศ  
ท่ีจัด /เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 
บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- - - - 
- - - - 

 
ตารางท่ี 4.2-2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ และผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (ปปฏิทิน 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
(คาน้ําหนัก 0.40) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 
บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

- - - - 
บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

- - - - 
บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - - - 
บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - - - 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -87-  



 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                มคอ.7  
 

ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี
ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 
ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ) 

ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพ่ือรับรองการ
จดทะเบียน 

- - - - 
 
ตารางท่ี 4.2-3 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 (ปปฏิทิน 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
(คาน้ําหนัก 0.60) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
    
บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 
    
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -88-  



 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                มคอ.7  
 

ตารางท่ี 4.2-4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล (ปปฏิทิน 1 มิถุนายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560) 
(คาน้ําหนัก 0.80) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)  ท่ี

ไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศ  
ท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - - - 
บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบ
เปนการท่ัวไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ 

- - - - 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 

1 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีผลตอเเรงจูง
ใจในการใชงานระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

สิริรักษ ขันฒานุรักษ 
พาสนา เอกอุดมพงษ  

วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง  ปท่ี 16 ฉบับท่ี 12 เดือนพฤษภาคม-
สิงหาคม 2560 

2. การพัฒนาแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องหมอขาวหมอแกงลิง 

เพ่ือใชเปนสื่อการเรียนรู 

สุมนา  ปาธะรัตน 

หทัยรัตน บุญเนตร 

อรสาไชย สองแกว 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปท่ี 11 

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 หนา 62-68. 

บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 1 
- - - - 

 
 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ปการศึกษา  2560        -89-  
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ตารางท่ี 4.2-5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ และไดรับการรับรองในรูปแบบอ่ืนๆ      
(ปปฏิทิน 1 มิถุนายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560) (คาน้ําหนัก 1.00) 
ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)        

ท่ีไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  
(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศ   
ท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 
บทความวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - - - 
บทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- - - - 
ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร   
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิจัยและ /หรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ

จดทะเบียนสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและตางประเทศ) 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพ่ือรับรองการ

จดทะเบียน 
- - - - 

ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 
ลําดับท่ี ชือ่ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน 

- - - - 
ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
ลําดับท่ี ชือ่ผลงานวิจัย/งานสรางสรรค  (ไทย/อังกฤษ) ชื่อเจาของผลงานและผูรวม หนวยงานท่ีวาจาง 

- - - - 
- - - - 
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ลําดับท่ี ช่ือบทความวิจัยฉบับสมบูณ (Full Paper)        
ท่ีไดรับการตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  

(ไทย/อังกฤษ) 

ช่ือเจาของผลงานและผูรวม ช่ือการประชุมวิชาการ วัน-เดือน-ป สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศ   
ท่ีจัด / เลขหนา  ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการ

ตีพิมพสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หลายครั้งก็ตาม 
ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
ลําดับท่ี ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและ

ไดรับการจดทะเบียน 
ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน / เดือน / ป ท่ีกรมทรัพยสินทางปญญาออกใหเพ่ือรับรองการ

จดทะเบียน 
- - - - 
- - - - 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน 

- - - - 
- - - - 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
ลําดับท่ี ชื่อผลงานวิชาการ ชื่อเจาของผลงานและผูรวม วัน/เดือน/ป/ท่ีผานประเมิน 

- - - - 
- - - - 
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ตารางท่ี 4.2-6 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพร (ปปฏิทิน 1 มิถุนายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560) 
ลําดับท่ี ช่ืองานสรางสรรค ช่ือเจาของผลงานและผูรวม แหลงเผยแพร 
งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online (คาน้ําหนัก 0.20) 

- - - - 
- - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (คาน้ําหนัก 0.40) 
- - - - 
- - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (คาน้ําหนัก 0.60) 
- - - - 
- - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (คาน้ําหนัก 0.80) 
- - - - 
- - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(คาน้ําหนัก 1.00) 
- - - - 
- - - - 
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สวนสรุปผลการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมิน 

ตารางท่ี  A ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

องคประกอบท่ี 1  
ตัวบงชี ้1.1  ผาน  ผาน 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ยังไมมี

ผูสําเร็จ
การศึกษา 

 
 

ยังไมมีผูสําเร็จ
การศึกษา 

 
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ป 

 
 
 
 
  
 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 3 คะแนน   2.00 
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3 คะแนน 
  2.00 

ตัวบงชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2 คะแนน   1.00 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 คะแนน   2.00 

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย 2.39 คะแนน    1.67 
ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 
- 

- 0 
- 

ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 - 
- 0 

- 
ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

รอยละ 20 2.20 
44 5.00 

5 
ตัวบงชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 คะแนน   2.00 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน   4.00 

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

3 คะแนน 
  2.00 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 
หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร 

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 คะแนน   3.00 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

รอยละ 100 
10 

 
12 

83.33 4.00 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 2 คะแนน   3.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 3.04   2.42 
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ตารางท่ี B  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะ 

แนน

ผาน 

จํานวน

ตัวบงชี้ 

I 

ปจจัยนําเขา 

P 

กระบวนการ 

O 

ผลลัพธ 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 : การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสตูรไดมาตรฐาน 

2 : บัณฑติ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 -6
 

2 - - ยังไมมี

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

 ระดับคณุภาพ..... 

3 : นักศึกษา 3 1.67 - - 1.67 ระดับคณุภาพนอย 
4 : อาจารย 3 1.89 - - 1.89 ระดับคณุภาพนอย 
5 : หลักสูตร การเรียนการ

สอน การประเมินผูเรียน 

4 4.00 3.00 - 3.25 ระดับคณุภาพด ี

6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 2.10 3.00  2.42 ระดับคณุภาพปานกลาง 

ระดับ 

คุณภาพปาน

กลาง 

ระดับ 

คุณภาพปาน

กลาง 

ระดับ

คุณภาพ

..... 
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