ENT-1.1-06

1

สําหรับผูป ระเมินระดับหลักสูตร

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปการศึกษา 25๖๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25๖๐)
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

วันที่ประเมิน ๑๖ มิถุนายน 2561
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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
บทนํา
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ
การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
จุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณและผลการประเมินรายองคประกอบ
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บทสรุปผูบริหาร
สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรในภาพรวมทั้ง 6 องคประกอบ อยูใน ระดับคุณภาพนอย คะแนน
เฉลี่ย 2.42 จําแนกเปนผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ดังนี้
องคประกอบที่ 1 : การกํากับมาตรฐาน หลักสูตรไดมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 : บัณฑิต คะแนนเฉลีย่ องคประกอบที่ 3 : นักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 1.67 อยูในระดับคุณภาพนอย
องคประกอบที่ 4 : อาจารย คะแนนเฉลีย่ 1.89 อยูในระดับคุณภาพนอย
สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพในเชิงวิเคราะห
จุดที่ควรพัฒนา 1. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
แนวทางแกไข 1. สนับสนุนใหมีการขอเพิ่มคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
องคประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน คะแนนเฉลี่ย 3.25 อยูในระดับคุณภาพดี
องคประกอบที่ 6 : สิง่ สนับสนุนการเรียนรู คะแนนเฉลีย่ 3.00 อยูในระดับคุณภาพปานกลาง
แนวทางพัฒนาเรงดวน
เพิ่มคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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บทนํา
ประวัติความเปนมาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม พ.ศ.
2551 เพื่อใชในการจัดการศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยไดพิจารณาใหสอดคลองกับสภาพสังคม และ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการปรับปรุงรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ซึ่งจะทําใหการเรียน การสอนมี
การพัฒ นาและมีป ระสิทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น เนื่องจากปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองและทันสมัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีวัตถุประสงค เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
และความคิดสรางสรรคตลอดจนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม ยึดมั่นในคานิยมหลักของคนไทย 12
ประการ ที่มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สามารถประยุกตและบูรณาการ
ความรูเพื่อการประกอบอาชีพ หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีทักษะใน
ดานการทํางานเปนทีม สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานมี
ความสามารถในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีไดเปนอยางดี
ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพ
เปาหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
คะแนน
ตัวหาร หรือสัดสวน) ประเมิน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐาน
ผาน
ผาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ระดับปริญญาตรี
ผาน
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ผาน
2. คุณสมบัติของอาจารยประจํา
ผาน
ผาน
หลักสูตร
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ผาน
ผาน
ระยะเวลาที่กําหนด
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

ระดับคุณภาพ

ไดมาตรฐาน

3
ตัวบงชีค้ ณ
ุ ภาพ
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิต
ปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
เปาหมาย ตัวตั้ง ผลลัพธ (%
คะแนน
ตัวหาร หรือสัดสวน) ประเมิน

ระดับคุณภาพ

3.00

2.00

นอย

3.00

2.00

นอย

2.00

1.00

นอย

3.00

2.00

นอย

2.39
รอยละ
20

1.67

นอย

รอยละ 0

0.00

ไมมีผลคะแนน

รอยละ 0

0.00

ไมมีผลคะแนน

รอยละ 44

5.00

ดีมาก

2.00

นอย

4.00

ดี

2.00

นอย

3.00

ปานกลาง

4.00

ดี

2.00

3.00

ปานกลาง

เฉลีย่ รวมทุกตัวบงชี้

2.42

ปานกลาง

รอยละ
40
รอยละ
20

0
5
0
5
2.20
5

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
3.00
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
3.00
หลักสูตร
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
3.00
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน
3.00
ตั ว บ ง ชี้ 5. 4 ผ ลการดํ า เนิ น งาน
รอยละ
หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
100
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู

4
ตารางที่ 2 การวิเคราะหคณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค
คะ
จํานวน
I
P
O
ประกอบ แนนผาน ตัวบงชี้
ที่
1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนน
เฉลีย่

ผาน
คะแนน
เฉลีย่ ของ
ทุกตัวบงชี้
ในองค
ประกอบที่
2 -6

คะแนนเฉลีย่
ผลการประเมิน

2
3
3
4
1
13

1.67
1.89
4.00
7
2.10
คุณภาพ
ปานกลาง

3.00
3.00
4
3.00
คุณภาพ
ปานกลาง

2
-

1.67
1.89
3.25
3.00
2.42

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

หลักสูตรไดมาตรฐาน
คุณภาพนอย
คุณภาพนอย
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
คุณภาพปานกลาง

5
จุดแข็ง จุดออนและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณและผลการประเมินรายองคประกอบ
1. ผลการสัมภาษณประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
จุดแข็ง
1. อาจารยมีความรวมมือและตั้งใจในการบริหาร
หลักสูตร
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ความเขาใจในการเขียนรายงานผลการประเมิน
ตนเอง
2. ผลการสัมภาษณตวั แทนนักศึกษาปจจุบนั
จุดแข็ง
๑. นักศึกษามีความสุขในการเขามาเรียนในหลักสูตร
๒. อาจารยมีการดูแลนักศึกษาอยางทั่วถึง และเปน
กันเอง
๓. อาจารยถายทอดความรูไดตรงความตองการ
จุดทีค่ วรพัฒนา
๑.สัญญาณอินเตอรเน็ตมีความเร็วไมสม่ําเสมอ
๒.จุดที่นั่งภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ และ
บริการปลั๊กไฟบริเวณอาคารในวิทยาเขตไมเพียงพอ
๓.หองสมุดควรขยายเวลาเปด ปดในชวงที่มีการสอบ
3. ผลการสัมภาษณตวั แทนผูส าํ เร็จการศึกษา
จุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา
4. ผลการสัมภาษณตวั แทนผูป ระกอบการ/นายจาง
จุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข

แนวทางเสริม
-

แนวทางแกไข

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข

6
ผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (หมวด 1)
จุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวด 3)
จุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวด 3)
จุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา
องคประกอบที่ 4 อาจารย (หมวด 2)
จุดแข็ง
๑. อาจารยทกุ คนมีผลงานวิจัย
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. มีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร
๒. อาจารยประจําหลักสูตรบางทานเปนอาจารย
อัตราจาง

แนวทางเสริม
-

แนวทางแกไข

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข
1. ควรมีการจัดทําแผนและมีการติดตามเปนระยะ
๒. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรบรรจุเปน
พนักงานมหาลัย เพื่อใหมีความมั่นคงในการทํางาน
สงผลใหมีการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาของหลักสูตร

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน (หมวด 4)
จุดแข็ง
แนวทางเสริม
จุดทีค่ วรพัฒนา
แนวทางแกไข

7
องคประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู (หมวด 5)
จุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา

แนวทางเสริม
แนวทางแกไข

8

ภาคผนวก

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั วิทยาเขตตรัง

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ณ หองประชุม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
วันเสารที่ ๑๖ มิถุนายน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

๒๕๖๑
เตรียมความพรอมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เปดประชุม
ประธานผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
แนะนําสมาชิก และชี้แจงตารางตรวจประเมิน
- สัมภาษณ
- ประธานหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร
- ตรวจสอบหลักฐานตางๆ ทีห่ ลักสูตรจัดเตรียมไว
พักรับประทานอาหารกลางวัน
- สัมภาษณ
- ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน
(นายบดินทร น้ําผุด)
(นางสาวจุฑาทิพย บัวเพชร)
(นายสิทธิกร ดําเกาะ)
สรุปผลการประเมินโดยคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
: พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

