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คำนำ 
 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเปนการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสรางระบบและกลไกการ

พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ

คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพื่อเสนอแนว

ทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปและ

ความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และไดพัฒนา ปรับปรุงระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยในปการศึกษา 2564 นี้มหาวิทยาลัย

ประกาศใหใชเกณฑการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ดังนั้นในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2561 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา 2564   

(1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) ขึ้น เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

อยางตอเน่ือง 

 

 

 

                 ลงนาม ……………………..…………………………. 

                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคดิ สุทธิธารธวัช) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

            วันที่...15.....เดือน.. มิถุนายน.....พ.ศ. ...2565...... 

 

  



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 3 

 

สารบัญ 
 

หนา 

คำนำ.............................................................................................................................................................2 

สารบญั..........................................................................................................................................................3 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร……………………………………………………………………………………………………………………5 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน…………………………………………………………………………………………………………………….7 

 รหสัและช่ือหลกัสูตร…………………………………………………………………………………………………………………...7 

 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา……………………………………………………………………………………………………….…….7 

 รูปแบบของหลกัสูตร……………………………………………………………………………………………………………….…..7 

 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร……………………………………………….…..7 

 สถานภาพของหลักสูตรในปการศึกษา 2564……………………………………………………………………………….…7 

 ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ………………………………………………………………………8 

 การพัฒนา/ปรบัปรุงหลกัสูตร……………………………………………………………………………………………………….8 

 บุคลากรประจำหลกัสตูร………………………………………………………………………………………………………………8 

 ผลการดำเนินงานตามขอสงัเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน…………………8 

ปการศึกษา 2563 

สวนท่ี 2 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร………………………………………………………………………………..11 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป………………………………………………………………………………………………………………..11 

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน………………………………………………………………………………………….20 

 ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร……………………………….20 

      ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต……………………………………………………………………………………………………24 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต…………………………………………………………………………………………………………….26 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ………………26 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป….28 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา…………………………………………………………………………………………………………30 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา…………………………………………………………………………………………30 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา……………………………………..…………………………..42 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา………………………………………………………………………………….57 

หมวดที่ 2 อาจารย…………………………………………………………………………………………………………………….62 

องคประกอบที่ 4 อาจารย…………………………………………………………………………………………………………..62 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย………………………………………………………………….…62 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย………………………………………………………………………………………..85 



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 4 

 

สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 

 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย…………………………………………………………………………………..91 

หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร…………………………………………………………………………94 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน…………………………………………………108 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร…………………………………………………………………….108 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน……………………………115 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน………………………………………………………………………………..…121 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ………….127 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร…………………………………………………………………………………………………131 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู……………………………………………………………………………………131 

ตัวบงช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู…………………………………………………………………………….131 

หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น………………………………………………………………………………………………………………..137 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มผีลกระทบตอหลักสูตร………………………………………………………………….137 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินงานเพือ่การพัฒนาหลกัสูตร…………………………………………………………………138 

สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร .......................................................139 

 สรปุผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ………………………………………………………139 

 สรปุผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร……………………………………………………….143 

  



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 5 

 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 โดย

หลักสูตรไดดำเนินการประเมินตนเองในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 

พฤษภาคม 2565) ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 101 คน มีบุคลากรจำนวน 6 

คน ประกอบดวยอาจารยระดับปริญญาโท 3 คน อาจารยระดับปริญญาเอก 2 คน และเจาหนาที่ 1 คน การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรในครั ้งน้ี เปนไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตามคูมือ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2564 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู

ในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.73 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบ ดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการดำเนินงานในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับดี มคีะแนนเฉลี่ย 4.00 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับดี 

  มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 
 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และมีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง ทำใหมีแนวทางในการพัฒนาบริหารหลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี

หลักสูตรมีการบริหารอาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสตูรทกุทานมีภาระงานสอนไมนอยกวาเกณฑข้ันต่ำและไมเกินภาระ

งานสูงสุดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และสงเสริมสนับสนุนใหทุกทานเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารย

อยางตอเน่ืองทุกป มีผลงานทางวิชาการและมีโครงการวิจัยที่ไดรับทนุสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก จึงสงผลให

อัตราคงอยูอาจารยเทากับ 100% 
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2. หลักสูตรฯ มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมสำหรับพัฒนานักศึกษาทุกช้ันป รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนให

นักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกระบวนการสงเสริม

สนับสนุนนักศึกษาอยางเขมขนและสงผลใหนักศึกษาไดรับรางวัลในการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

1. อุปกรณและเครือ่งมอืในการจัดการเรียนการสอน ที่ยังไมครบตามจุดเนนสาขาวิชา 

2. ผูใชบัณฑิตเห็นวาควรมกีารพฒันาทักษะของการมีภาวะเปนผูนำ กลาแสดงความคิดเห็นอยางถูกตอง 

และใหมีความรูทางดานทักษะดานภาษาใหมากข้ึน 

3. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบรูณาการกบัการวิจัยยังนอยอยู 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ช่ือยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science) 

 ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science) 

 

รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ : หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 ภาษาที่ใช : ภาษาไทย 

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2555 เริ่มดำเนินการใชหลักสูตรน้ี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2561 

สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 

มกราคม พ.ศ. 2561 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรบัรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที ่11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2561  

 

สถานภาพของหลักสูตรในปการศึกษา 2564 

 หลักสูตรเกา/ยังไมปรับเขากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม (พ.ศ. 255....) ตามกรอบ TQF 

 ปรับปรุง (พ.ศ. 2561) ตามกรอบ TQF 
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ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ 

 ไมใชหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

  หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

 

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

จำนวน 5 ครั้ง (นับต้ังแตเปดสอนถึงปจจุบัน) ดังน้ี 
 

ลำดับท่ีของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ป พ.ศ. ท่ีทำการพัฒนา/ปรับปรุง 

(เร่ิมใช-สิ้นสุด) 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/

ปรับปรุง 

1 พ.ศ. 2543 (เริม่ใชต้ังแต 1/2543-2/2550) - 

2 พ.ศ. 2549 (เริ่มใชต้ังแต 1/2551-2/2555) ครบรอบ 5 ป 

3 พ.ศ. 2555 (เริ่มใชต้ังแต 1/2556-2/2560) ครบรอบ 5 ป 

4 พ.ศ. 2561 (เริ่มใชต้ังแต 1/2561-2/2565) ครบรอบ 5 ป 

 

ผลการดำเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2563  
 

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ไมมขีอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ผูใชบัณฑิตเห็นวาควรมีการ

พัฒนาทักษะของการมีภาวะ

เปนผูนํา กลาแสดงความ

คิดเห็นอยางถูกตอง และใหมี

ความรูทางดานทักษะดานภาษา

ใหมากข้ึน 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผูนำ 

และทักษะดานภาษาในการสื่อสาร

ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 4 

ดำเนินการแลว  

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

หลักสูตรมีการจัดทำโครงการ/

กิจกรรมสำหรบัพัฒนานักศึกษา

ทุกช้ันป 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน

ศตวรรษที ่21 แกนักศึกษาทุกช้ันป 

ดำเนินการแลว โดยมีกิจกรรม 

- เตรียมความพรอมกอนฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

- อบรมการเขียนโปรแกรม  
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

หลักสูตรปรับแนวทางการทำ

วิจัยกอนสำเรจ็การศึกษาให

เหมาะสมและสอดคลองกบัการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาตาม

สถานการณโรคระบาดโควิด 19 

สงเสริมนักศึกษาใหดำเนินการการทำ

วิจัยที่ตอบโจทยหลงัจากสถานการณ

โควิด 19 

ไมมีนักศึกษาสนใจทำวิจัยที่ตอบ

โจทยหลงัจากสถานการณโควิด 19 

ทำใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน 

กอนการเรียนจรงิในรายวิชา

ช้ันปที่ 1 ชวยลดโอกาสสอบไม

ผานในรายวิชาปรบัพื้นฐาน 

-กิจกรรมปรบัพื้นฐานคณิตศาสตร 

-กิจกรรมปรบัพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรฯ ไดดำเนินการจัด

กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร 

จำนวน 18 ช่ัวโมง และพบวา

นักศึกษาเรียนผานวิชาแคลคูลัสฯ 

มากกวารอยละ 80 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

การนำเอาความรูและผลงาน

ของอาจารยมาเปนสวนหน่ึง

ของการประชาสัมพันธหลักสูตร

ในการรบันักศึกษาผานสื่อสังคม

ออนไลน 

กิจกรรมประชาสัมพันธผลงาน

อาจารยและนักศึกษา ผาน Face 

book ของสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ดำเนินการประชาสัมพันธผลงาน

อาจารยและนักศึกษา ผาน Face 

book ของสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

การแบงความรับผิดชอบตาม

ความเช่ียวชาญของอาจารยเพื่อ

เปนทีป่รกึษาใหกับนักศึกษาใน

การทำหัวขอวิจัยใหสำเรจ็ตาม

แผนการเรียนที่กำหนด 

สาขาวิชาแจงความเช่ียวชาญของ

อาจารยเพื่อเปนทีป่รกึษาใหนักศึกษา

ทราบและใหนักศึกษาตัดสินใจติดตอ

สอบถามอาจารยเพื่อวางแผนรวมกัน

ใหสำเร็จตามแผนการเรียน 

ดำเนินการแจงความเช่ียวชาญของ

อาจารยเพื่อเปนทีป่รกึษาให

นักศึกษาทราบและใหนักศึกษา

ตัดสินใจติดตอสอบถามอาจารยเพื่อ

วางแผนรวมกันใหสำเรจ็ตาม

แผนการเรียน 

อาจารยประจำหลักสูตรทุกทาน

ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนาอาจารยอยางตอเน่ืองทุก

ป 

อาจารยจัดทำแผนพัฒนาตนเองและ

สาขาวิชามีการกำกบัติดตามให

เปนไปตามแผนทุกป 

อาจารยทกุคนดำเนินการตาม

แผนพัฒนาตนเองและสาขาวิชามี

การกำกบัติดตามใหเปนไปตามแผน

ทุกปในการประชุมสาขาวิชา 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

ไมมีขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

อาจารยปรบัวิธีการสอนให

สอดคลองกบัรปูแบบการเรียน

การสอนออนไลนโดยใช

สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยผูสอนใน

บางรายวิชาใชเครื่องมือ Simulation 

ดำเนินการแจงอาจารยผูสอนแลว  
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

เครื่องมือประเภท simulation 

ใหมากข้ึน 

เชน รายวิชาเครือขาย โดยใช

โปรแกรม Packet tracer 

อุปกรณบางอยางเสื่อมอายุ เมื่อ

หมดประกันแลว สาขาวิชาจะ

ไมมีงบประมาณในการซอมแซม  

เชน เครื่องพมิพ เครื่องโปรเจค 

เตอร เปนตน  

สาขาวิชาแจงอุปกรณที่ใชงานไมได

หรือเสือ่มอายุไปยังคณะวิทยาศาสตร

ฯ เพื่อดำเนินการซอมแซมตอไป 

สาขาวิชาดำเนินการแจงอุปกรณที่

ใชงานไมไดหรือเสื่อมอายุไปยังคณะ

วิทยาศาสตรฯ เพื่อดำเนินการแลว 

แตทางคณะฯ ไมมีงบประมาณ

สำหรับซอม 
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สวนท่ี 2 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ปรับปรุง พ.ศ. 2561  

รหัสหลักสูตร (เลข 13 หลัก) 25501501105266 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสตูร ตาม มคอ. 2 

ลำ

ดับ 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ท่ีเขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ท่ี

ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวสมคิด  

สุทธิธารธวัช 

ปริญญา

เอก 

วันที่ 1 ธันวาคม 

2541 

- ประธาน

กรรมการ 

บริหาร

หลักสูตร 

 

2 ผูชวยศาสตราจารย นางวาสนา 

เสนาะ 

ปริญญาโท วันที่ 2 

พฤศจิกายน 2530 

- กรรมการ  

3 ผูชวยศาสตราจารย นางพวงผกา 

ภูยาดาว 

ปริญญาโท วันที่ 1 ตุลาคม  

2541 

- กรรมการ  

4 อาจารย นายนัฐพงศ  

สงเนียม 

ปริญญา

เอก 

วันที่ 19 

พฤษภาคม 2543 

- กรรมการ  

5 ผูชวยศาสตราจารย นายรณกร 

รัตนธรรมมา 

ปริญญาโท วันที่ 3 มิถุนายน 

2544 

- กรรมการและ

เลขานุการ 

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ปจจุบัน 

ลำ

ดับ 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ท่ีเขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ท่ี

ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

1 ผูชวยศาสตราจารย นางสาวสมคิด  

สุทธิธารธวัช 

ปริญญา

เอก 

วันที่ 1 ธันวาคม 

2541 

- ประธาน

กรรมการ 

บริหาร

หลักสูตร 
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ลำ

ดับ 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ท่ีเขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ท่ี

ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

2 ผูชวยศาสตราจารย นางวาสนา 

เสนาะ 

ปริญญาโท วันที่ 2 

พฤศจิกายน 2530 

- กรรมการ  

3 ผูชวยศาสตราจารย นางพวงผกา 

ภูยาดาว 

ปริญญาโท วันที่ 1 ตุลาคม  

2541 

- กรรมการ  

4 อาจารย นายนัฐพงศ  

สงเนียม 

ปริญญา

เอก 

วันที่ 19 

พฤษภาคม 2543 

- กรรมการ  

5 ผูชวยศาสตราจารย นายรณกร 

รัตนธรรมมา 

ปริญญาโท วันที่ 3 มิถุนายน 

2544 

- กรรมการและ

เลขานุการ 

 

 

ประวัติอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ปจจุบนั 

ลำดับท่ี 1 ช่ือ-สกุล นางสาวสมคิด สุทธิธารธวัช 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

   ประสบการณการสอน  23 ป 
 

ระดับการศึกษาที่

จบ 

ปที่จบ

การศึกษา 

ช่ือหลักสูตรที่

จบการศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ที่จบ 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2554 ปร.ด.  - วิทยาการคอมพวิเตอร สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

ปริญญาโท 2545 วท.ม. - วิทยาการคอมพวิเตอร สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

ปริญญาตร ี 2541 ค.บ.  - คอมพิวเตอรศึกษา/

วิทยาศาสตรทั่วไป 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค ในป พ.ศ. 2565 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

จิรพนธ จิตอารี สมคิด สทุธิธารธวัช และรณกร รัตนธรรมมา. (2565). โมบายแอปพลเิคชันควบคุม

คุณภาพรานแฟรนไชสดวยฟลัตเตอรเฟรมเวิรค. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 2495-2502. 

 

0.2 
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ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

สรวิชญ ศรชัยธวัชวงค ภัทรนันท กาญจนจันทร สมคิด สทุธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). 

ระบบสารสนเทศแนะนําการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเสม็ด จงัหวัดระยอง. ในการประชุม

วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 1429-1436. 

0.2 

ธนาธิป วรรณา สมคิด สทุธิธารธวัช และ อมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). เว็บแอปพลิเคชันการ

แลกเปลี่ยนสิ่งของ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ครั้งที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม,  

วันที่ 18 มีนาคม 2565, 1469-1477. 

0.2 

ภาคภูมิ ถนนแกว อมฤตา ฤทธิภักดี และ สมคิด สุทธิธารธวัช. (2565). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการ

บรกิารจัดการ กรณีศึกษารานขายยาบรูพาฟารมาซี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการ

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 2328-2338. 

0.2 

กันตฤทัย ขันแสง สมคิด สทุธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). การพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน

คนหาขอมูลเห็ดบรเิวณปาเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพฒัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร อำเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบรุี. ในการประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10, คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตศรรีาชา, ชลบุร.ี วันที่ 24 กมุภาพันธ 2565, 858-865. 

0.2 

นภัส พัดโสภา อมฤตา ฤทธิภักดี และสมคิด สุทธิธารธวัช. (2565). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ระบบสื่อสงัคมออนไลนเพื่อกระตุนการทองเที่ยวในประเทศ: Show Now Travel. ใน

การประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10, คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, ชลบรุี.   

 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2565, 1523-1530. 

0.2 
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ลำดับท่ี 2 ช่ือ-สกุล นางวาสนา เสนาะ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท  

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

   ประสบการณการสอน 34 ป 
 

ระดับการศึกษา

ที่จบ 

ปที่จบ

การศึกษา 

ช่ือหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ที่จบ 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2535 พบ.ม.  - คอมพิวเตอร สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

ปริญญาตร ี 2530 วท.บ.  - สถิติ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค ป พ.ศ. 2565 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

ศศิกานต วิมลรัตน สทิธิพงศ พรอดุมทรพัย วาสนา เสนาะ และรณกร รัตนธรรมมา. (2565).  

  สื่อการเรียนรูสมุนไพรมลูฐานผานระบบ AR. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการ 

 จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565,  2282-2290. 

0.2 
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ลำดับท่ี 3 ช่ือ-สกุล นางพวงผกา ภูยาดาว 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

   ประสบการณการสอน 23 ป 
 

ระดับการศึกษาที่

จบ 

ปที่จบ

การศึกษา 

ช่ือหลักสูตรที่

จบการศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ที่จบ 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2549 วท.ม.  - การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ปริญญาตร ี 2541 วท.บ.  - วิทยาการคอมพวิเตอร สถาบันราชภัฏพระนคร 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค ป พ.ศ. 2564 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ โสภณา จริวงศนุสรณ สาริน ฤทธิสารและพวงผกา ภูยาดาว. (2564).  

การพัฒนาแบบวัดความรอบรูดานสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ เพื่อรองรบัไทยแลนด 4.0. 

วารสารวิชาการสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพทุธ. 6(9), 381-395. 

0.6 

ไพศาล ชาญณรงคฤทธ์ิ พรีวัส ฉายินธุ สุนี โชติดิลกและพวงผกา ภูยาดาว. (2564). การพฒันา

ระบบสหกรณออมทรพัย อบต.หนองยายโตะ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 7, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 4 มนีาคม 2564, 1954-1961. 

0.2 
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ลำดับท่ี 4 ช่ือ-สกุล นายรณกร รัตนธรรมมา 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

   ประสบการณการสอน 21 ป 
 

ระดับการศึกษา

ที่จบ 

ปที่จบ

การศึกษา 

ช่ือหลักสูตรที่

จบการศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ที่จบ 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก - - - - - 

ปริญญาโท 2550 วท.ม.  - วิทยาการคอมพวิเตอร สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

2543 วท.ม. - การจัดการระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร 

ปริญญาตร ี 2539 วศ.บ.  - วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค ป พ.ศ. 2565 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

ศศิกานต วิมลรัตน สทิธิพงศ พรอดุมทรพัย วาสนา เสนาะ และรณกร รัตนธรรมมา. (2565).  

 สื่อการเรียนรูสมุนไพรมลูฐานผานระบบ AR. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการ 

 จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565,  2282-2290. 

0.2 

จิรพนธ จิตอารี สมคิด สทุธิธารธวัช และรณกร รัตนธรรมมา. (2565). โมบายแอปพลิเคชัน

ควบคุมคุณภาพรานแฟรนไชสดวยฟลัตเตอรเฟรมเวิรค. ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 2495-2502. 

0.2 
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ลำดับท่ี 5 ช่ือ-สกุล  นายนัฐพงศ สงเนียม 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

   ประสบการณการสอน 22 ป 
 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ี

จบการศึกษา 

กลุมสาขาวิชา

ท่ีจบ 
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2555 ปร.ด.  - เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัรังสติ 

ปริญญาโท 2548 วท.ม. - วิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลยัรังสติ 

ปริญญาตรี 2542 วท.บ. - วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภฏัสงขลา 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค ป พ.ศ. 2565 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

ชนาภา โสตะ กิตติพงศ บุญเงิน และนัฐพงศ สงเนียม. (2565). การพฒันาระบบผูชวยดูแล

ผูสงูอายุโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิง่. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

          การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 1516-1529. 

0.2 

ศิวัตม กมลคุณานนท  นัฐพงศ สงเนียม  ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และธนภูมิ ศิริงาม. (2565). 

การศึกษาปจจัยการผลิตเห็ดกลุมเย็นในฟารมอัจฉริยะโดยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ

ทุกสรรพสิง่. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย, 583-591.  

0.2 

ศักด์ิศิริชัย ศรีสวัสด์ิ อนันตกุล อินทรผดุง ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และนัฐพงศ สงเนียม. (2565). 

การแปลงความตองการของผูประกอบการมะขามหวานเปนขอกําหนดการออกแบบ

เครื่องคัดแยกฝกมะขามหวานดวยเทคนิคการกระจายหนาทีเ่ชิงคุณภาพ. ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, เพชรบรูณ, 408-416. 

0.2 

บัญชา ปลองอวน นัฐพงศ สงเนียม ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และจรญู จันแทน. (2565). รปูแบบ

การแกปญหารถโมเสียในกระบวนการขนสงคอนกรีตโดยใชเทคนิคตนไมตัดสินใจ. ใน

การประชุมวิชาการงานวิจัยและพฒันาเชิงประยุกต ครั้งที่ 14,  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี, ลพบรุ,ี 71-76. 

0.2 
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อาจารยผูสอน (อาจารยประจำภายในสถาบัน) 

ลำดบั ตำแหนงทางวิชาการ ช่ือ-สกุล วุฒกิารศึกษา 

1 ผูชวยศาสตราจารย 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นายชาญเวทย อิงคเวทย -D.T. (Technology)  

-M.I.T. (Information Technology)  

-ประกาศนียบตัรบัณฑิตวิชาชพีครู 

-บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

2 ผูชวยศาสตราจารย 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นางสาวอมฤตา ฤทธิภักด ี -ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

-วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

3 รองศาสตราจารย 

(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

นางสุนี โชติดลิก -พบ.ม. (คอมพิวเตอร)  

-วท.บ. (คณิตศาสตร-คอมพิวเตอร) 

4 ผูชวยศาสตราจารย 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นายสหชาต ิสรรพคุณ -วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

5 ผูชวยศาสตราจารย 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นางสุนันทา ศรีมวง -วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร- คอมพิวเตอร)  

-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

6 อาจารย นายพัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ -วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ)  

-วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

7 อาจารย นายเตมิยศ เสนีวงศ ณ อยุธยา -ค.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา) 

-วท.ม. (วิทยาการคณนา)  

-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

8 อาจารย นายสิทธิพงศ พรอุดมทรัพย -วท.ม. (วิศวกรรมซอฟตแวร)  

-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

9 อาจารย นายนวิน ครุฑวีร -วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

10 อาจารย นายพรหมบญัชา พรหมมาหลา -วท.ม. (สื่อนฤมิต)  

-วท.บ. (สื่อนฤมิต) 

11 อาจารย นายกิตติพงษ แกวประเสริฐ -ศล.ม. (คอมพิวเตอรอารต) 

-ศป.บ. (ภาพยนตรและวีดีโอ) 

12  ผูชวยศาสตราจารย 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

นางสาวปวีณา ปรีชญากุล -ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)  

-วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

-วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
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อาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน) 

 -ไมมี- 
 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 1. อาคาร 8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 2. ที่บานพักอาจารยและทีบ่านพักนักศึกษา (จัดการเรียนการสอนออนไลน) 
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องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

 

ตัวบงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 
 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.2558 

ผาน/ 

ไมผาน 
เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไมผาน 
1. จำนวนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรไมนอย

กวา 5 คนและเปนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 

1 หลักสูตรไมได และประจำ

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่

จัดการศึกษาตามหลกัสูตร

น้ัน 

หลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีจำนวน

อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 คน ตามที่

กำหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และอยูประจำ

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา ปฏิบัติงาน

ตามภารกิจใหกับมหาวิทยาลัยอยางสมบูรณ ดังน้ี 

1. ผศ.ดร.สมคิด สทุธิธารธวัช   

2. ผศ.วาสนา เสนาะ   

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว 

4. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 

5. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม   

CS1_1 รายช่ือ

อาจารย

ผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรใน มคอ.

2 ในระบบ 

CHECO 

 

 ผาน 

 ไมผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ คุณวุฒิ

ระดับปรญิญาโทหรอื

เทียบเทา หรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่

เปดสอน มีผลงานทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการ

ในรอบ 5 ปยอนหลัง  

หลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) มีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทาหรือดำรงตําแหนงทางวิชาการผูชวยศาสตรา

จารยขึ ้นไปในสาขาที ่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปด

สอน และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ  

ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

CS1_2 คุณสมบัติ

อาจารย

ผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 

 

C1.2_1 

ผลงานวิชาการ

ของอาจารย

ผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 

(ยอนหลัง 5 ป) 

https://drive.google.com/file/d/1XFk_mkDKkCyG06inqAc2v6OEEUTgzT_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XFk_mkDKkCyG06inqAc2v6OEEUTgzT_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XFk_mkDKkCyG06inqAc2v6OEEUTgzT_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XFk_mkDKkCyG06inqAc2v6OEEUTgzT_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XFk_mkDKkCyG06inqAc2v6OEEUTgzT_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XFk_mkDKkCyG06inqAc2v6OEEUTgzT_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jujpzQyjEkWM03_A_PUNqdwqkSTKjtzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jujpzQyjEkWM03_A_PUNqdwqkSTKjtzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jujpzQyjEkWM03_A_PUNqdwqkSTKjtzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jujpzQyjEkWM03_A_PUNqdwqkSTKjtzW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a_9rbhs4g0ZJ-CEFbdjBVCVb8Aqb-lWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a_9rbhs4g0ZJ-CEFbdjBVCVb8Aqb-lWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a_9rbhs4g0ZJ-CEFbdjBVCVb8Aqb-lWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a_9rbhs4g0ZJ-CEFbdjBVCVb8Aqb-lWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a_9rbhs4g0ZJ-CEFbdjBVCVb8Aqb-lWy/view?usp=sharing


 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 21 

 

 ผาน 

 ไมผาน 
3. คุณสมบัติอาจารยประจำ

หลักสูตร คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา 

หรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่

เปดสอน มีผลงานทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการ

ในรอบ 5 ปยอนหลัง ไม

จำกัดจำนวนและประจำได

มากกวา 1 หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) มีอาจารย

ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบ 

เทาหรือดำรงตําแหนงทางวิชาการผูชวยศาสตราจารย

ขึ ้นไปในสาขาที ่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอน 

และมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 

5 ปยอนหลัง และเปนอาจารยชุดเดียวกันกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

CS1_3 คุณสมบัติ

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 ผาน 

 ไมผาน 
4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยประจำ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา 

หรือดำรงตำแหนงทาง

วิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาวิชา

น้ัน หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ

กัน หรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

หลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีอาจารย

ผูสอนที่เปนอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท

หรือเทียบเทาหรือดำรงตําแหนงทางวิชาการผู ชวย

ศาสตราจารยขึ้นไปในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ

กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

CS1_4 

คุณสมบัติอาจารย

ผูสอนที่เปน

อาจารยประจำ 

 ผาน 

 ไมผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยพเิศษ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท หรือคุณวุฒริะดับ

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

และมีประสบการณทำงานที่

เกี่ยวของกบัวิชาที่สอนไม

นอยกวา 6 ป ทั้งน้ี มีช่ัวโมง

สอนไมเกนิรอยละ 50 ของ

รายวิชา โดยมีอาจารย

ประจำเปนผูรับผิดชอบ

รายวิชาน้ัน 

ไมมีอาจารยพิเศษ  

 ผาน 

 ไมผาน 
10. การปรบัปรุงหลกัสูตร

ตามรอบระยะเวลาทีก่ำหนด

หลักส ูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพ ิวเตอร   (หล ักส ูตรปร ับปร ุง  พ .ศ.  2561) 

CS1_5-1  

https://drive.google.com/file/d/1Z-ro2gqoxrX91yqsbbCpcETS-V8OWXKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z-ro2gqoxrX91yqsbbCpcETS-V8OWXKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z-ro2gqoxrX91yqsbbCpcETS-V8OWXKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATNa1vfJcYax1Qm9daBBrJwvSHQyNU1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATNa1vfJcYax1Qm9daBBrJwvSHQyNU1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATNa1vfJcYax1Qm9daBBrJwvSHQyNU1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATNa1vfJcYax1Qm9daBBrJwvSHQyNU1w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFVZsOwwCUgXzHHQErf6cAGXkGokBraS/view?usp=sharing
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หมายเหตุ :  

1. ผลการประเมินตัวบงช้ีที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือ

วาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย) 

2. หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี ประกอบดวย 

- เอกสารหลกัสูตรฉบบัที่ สกอ. ประทับตรารบัทราบ 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจงรบัทราบหลักสูตร (ถาม)ี 

  - หนังสือนำสง สกอ. หรอืหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความ 

เห็นชอบหลักสูตรกรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรบัทราบ 

 

  

ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ

อยางนอยทุกๆ 5 ป 

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2560 และ

ไดมติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 

และพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักส ูตร

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อ

วันที ่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และเร ิ ่มใชในป 

การศึกษา 1/2561 ปจจุบันเปนการใชหลักสูตรปที่ 4 

โดยมีรอบเวลาหลักสูตรคือ พ.ศ. 2561 – 2565 ทาง

สาขาวิชาฯ จ ึงวางแผนในการดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรในปการศึกษา 2564 โดยไดรับงบประมาณ

สนับสนุน ป 2565 

(เขาถึงระบบ CHECO ของหลักสูตรไดที่   

http://202.28.55.154/checo/frm_report_listcurr.

aspx?s=P#) 

หลักสูตรไดรับ

ความเห็นชอบ

จากสำนักงาน

คณะ 

กรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 

ในระบบ CHECO 

 

 

CS1_5-2  

มคอ2 ที่แนบใน

ระบบ CHECO 

 

http://202.28.55.154/checo/frm_report_listcurr.aspx?s=P
http://202.28.55.154/checo/frm_report_listcurr.aspx?s=P
https://drive.google.com/file/d/1BFVZsOwwCUgXzHHQErf6cAGXkGokBraS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFVZsOwwCUgXzHHQErf6cAGXkGokBraS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFVZsOwwCUgXzHHQErf6cAGXkGokBraS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFVZsOwwCUgXzHHQErf6cAGXkGokBraS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFVZsOwwCUgXzHHQErf6cAGXkGokBraS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFVZsOwwCUgXzHHQErf6cAGXkGokBraS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFVZsOwwCUgXzHHQErf6cAGXkGokBraS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFVZsOwwCUgXzHHQErf6cAGXkGokBraS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHJ7JpLB8NxzNRriAWb5KXRV22Si2c9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHJ7JpLB8NxzNRriAWb5KXRV22Si2c9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHJ7JpLB8NxzNRriAWb5KXRV22Si2c9z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHJ7JpLB8NxzNRriAWb5KXRV22Si2c9z/view?usp=sharing
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และ

หลักสูตรฯ มผีลการดำเนินงานผานเกณฑ

มาตรฐาน ทั้ง 5 ขอ 

ผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

ผาน/ไมผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา 

ปการ 

ศึกษา 

ท่ีรับเขา 

จำนวน

รับเขา 

(ชำระคา

เรียนแรก

เขา) 

จำนวนเขา

เรียนจริง 

(เทอมแรก) 

จำนวนนักศึกษาคงอยู/ปการศึกษา อตัราการคงอยู

(จำนวน นศ.ป

สุดทาย X 100/

จำนวน นศ.ปท่ี

รับเขา) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 82 75 66 45 42 42 5 3* - 

2560 72 65  58 55 54 54 8** - 

2561 51 45   36 31 31 31*** (31x100)/51 

=60.78 

2562 31 30    18 14 14 (14x100)/31 

=45.16 

2563 30 28     22 22 (22x100)/30 

=73.33 

2564 43 38      34 (34x100)/43 

=79.07 

หมายเหตุ (ถาม)ี : *นักศึกษารุน 59 สำเรจ็การศึกษาครบทกุคนแลว ในภาคการศึกษาที่ 3/2564  

  : **นักศึกษารุน 60 ตกคาง 8 คน ในปการศึกษา 2564 เน่ืองดวยเกรดเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 และ

บางคนเกบ็รายวิชายังไมครบ เน่ืองจากรักษาสถานภาพนักศึกษา 

  : ***นักศึกษารุน 61 ไมสำเรจ็ในปการศึกษาที่ 2564 จำนวน 12 คน เน่ืองดวยเรียนรายวิชายังไม

ครบตามหลักสูตร และมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 19 คน 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจำนวนนักศึกษา  

1. ปจจัยดานแนวโนมของความตองการเรียนสายวิทยาศาสตรของเด็กในยุคปจจุบันลดลง 

2. ปจจัยดานความสามารถในดานการเรียน ผลการเรียนของนักศึกษาไมผานเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

3. นักศึกษามีการเปลี่ยนสถานศึกษา/คณะ/สาขาวิชา ภายหลังจากทีเ่ขาศึกษา 

4. ปจจัยทางการเงินของนักศึกษา ไมมีทุนทรัพยจายคาเลาเรียน 

5. นักศึกษาไมมีความพรอมในการจัดหาอุปกรณหรือเครื่องมือสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา  
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ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

ท่ีรับเขา 

ปท่ีสำเร็จการศึกษา อตัราการสำเร็จ

การศึกษา 

(จำนวนผูสำเร็จ

การศึกษา X 100/

จำนวนท่ีรับเขา) 

2562 2563 2564 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 

2559 37 =37/82x100 

=45.12 

    45.12 

2560   46 =46/72x100 

=63.88 

  63.88 

2561     19* =19/51x100 

=37.25 

37.25 

หมายเหตุ (ถาม)ี : *ในปการศึกษาที่ 2564 นักศึกษารุน 61 สำเร็จการศึกษา 19 คน และไมสำเรจ็การศึกษา จำนวน 

12 คน (คาดวาจะสำเร็จในภาคการศึกษาที่ 3/2564) 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา 

1. นักศึกษาบางสวนพนสภาพนักศึกษาเน่ืองจากเกรดเฉลี่ยต่ำกวาที่กำหนดไวตามระเบียบการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 2. นักศึกษาบางสวนตองเรียนรายวิชาเพิ่ม เพือ่ใหเกรดเฉลี่ยสะสมถึง 2.00 และบางคนรักษาสถานภาพ

นักศึกษาเน่ืองดวยขาดแคลนทุนทรัพยทำใหตองลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม 
 

อัตราการคงอยูและอัตราการสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

จำนวนรับเขา 

 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

 

จำนวนทีล่าออกและถูกคัดช่ือออกสะสม

จนถึงส้ินปการศึกษา 2564 

 2562 2563 2564 

2559 82 37   - 

2560 72  46  - 

2561 51   19 20 

2562 31    17 

2563 30    8 

2564 43    9 

วิธีคำนวณ อัตราการคงอยู =  -   X 100  

           
  อัตราการสำเร็จการศึกษา =    X  100  
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ 

 

คะแนนที่ได =  

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 
ขอมูลพื้นฐาน 

ผลรวมคา

คะแนน 

จำนวนขอ 

ท่ีตอบ 
คาเฉล่ีย±SD 

1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  
 

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 1152 7 4.57±0.53 

 (2) ดานความรู 1274 8 4.42±0.57 

 (3) ดานทักษะทางปญญา 650 4 4.51±0.50 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 952 6 4.41±0.50 

 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

641 4 4.45±0.49 

 (6) ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด    

2 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน 4.47 

3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 46 

4 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
36 

 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดดำเนินการสำรวจคุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใชบัณฑิตของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในป

การศึกษา 2563 (นักศึกษารุน 60) จำนวน 46 คน มีผูใชบัณฑิตตอบแบบประเมินกลับมา จำนวน 36 คน 

คิดเปนรอยละ 78.26  (เกินรอยละ 20) มีคาเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจใน 5 ดานของบัณฑิต 

ไดคาเทากับ 4.47  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

CS2.1.1 

ผลการประเมิน

แบบสอบถาม

คุณภาพบัณฑิตที่

สำเร็จการศึกษาป

การศึกษา 2564 จาก

ผูใชบัณฑิต 

 

 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินจากผูใชบัณฑิต จะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที ่

     สำเร็จการศึกษา 

 

 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 

https://drive.google.com/file/d/10U4ArctJS2pzW6IRzuT1L6W-8Z9Z2PVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U4ArctJS2pzW6IRzuT1L6W-8Z9Z2PVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U4ArctJS2pzW6IRzuT1L6W-8Z9Z2PVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U4ArctJS2pzW6IRzuT1L6W-8Z9Z2PVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U4ArctJS2pzW6IRzuT1L6W-8Z9Z2PVG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U4ArctJS2pzW6IRzuT1L6W-8Z9Z2PVG/view?usp=sharing
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย 

> 4.00 หลักสูตรไดดําเนินการสํารวจคุณภาพ

บัณฑิตจากผูใชบัณฑิตความพึงพอใจใน 

5 ดานของบัณฑิต ไดคาเทากับ 4.47  

ซึ่งมีความพงึพอใจอยูในระดับมาก  

4.47  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

………..   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป 

ชนิดตัวบงชี้ ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 

 

2.  แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับท่ี 
ขอมูลพื้นฐาน 

จำนวน 

(คน) 

1 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 46 

2 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 41 

3 จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

37 

   -ตรงสาขาวิชาเรียน 35 

   -ไมตรงสาขาวิชาเรียน 2 

4 จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 3 

5 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - 

6 จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 1 

7 จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - 

8 จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - 

9 จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำอยูแลว - 
 

คารอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป =  

จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
X100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 

 

CS2.1.2 

ผลการสำรวจบัณฑิต

ปริญญาตรทีี่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอสิระ

ภายใน 1 ป ปการศึกษา 

2564 

 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

X 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

 
คารอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 

https://drive.google.com/file/d/1ShyOeq7X9DqO5sQH50gStAONx31Huodz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShyOeq7X9DqO5sQH50gStAONx31Huodz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShyOeq7X9DqO5sQH50gStAONx31Huodz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShyOeq7X9DqO5sQH50gStAONx31Huodz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShyOeq7X9DqO5sQH50gStAONx31Huodz/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

                            40 x 100 = 100 

                                40                                                      

คะแนนท่ีได = 100 x 5  =  5.00 

                 100 

     จากผลการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในป 

2564 (นักศึกษารหัส 60) ของหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร มีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ จํานวน 41 คน จากจํานวนบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 46 คน คิดเปนรอยละ 89.13 (เกินรอยละ 70)  จากการสํารวจ

พบวาบัณฑิตรอยละ 100 ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คะแนนที่ได =  100 

คะแนน 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย 

> 4.00 จำนวนบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษาป 

2564 และไดงานทำหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป  

คือ รอยละ 100 

5.00  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

………..   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

  



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 30 

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การรับนักศึกษา 

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. การรับนักศึกษา 

1.1 เปาหมายของการรับนักศึกษา (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

          หลักสูตรฯ มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานการรบัสมัครนักศึกษา ดังน้ี 

เปาหมายเชิงปรมิาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาแรกเขาเปนไปตามแผนรับ 

นักศึกษา จํานวน 60 คน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบ

การรับนักศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 3.51 

นักศึกษามีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ

การร ับสมัครโดยผานกระบวนการ

คัดเลือกนักศึกษา 

   

1.2 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา ดังนี ้

1. หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดเปาหมายการรับนักศึกษา  

2. มหาวิทยาลัยกําหนดใหทกุหลักสูตรมีการจัดทําแผนการรบันักศึกษาในแตละป

การศึกษา  

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรกําหนดแผนการรบันักศึกษา และหลกัเกณฑ วิธีการ 

และคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาทีร่ะบุไวในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2561 ใหกับสํานักสงเสริมวิชาการฯ เพือ่จัดทํา

ประกาศรับสมัครในแตละรอบการรับสมัคร  

4. หลักสูตรดําเนินการประชาสัมพันธการรบัสมัครนักศึกษาและรายละเอียดของ

หลักสูตรผานเฟชบุค และมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธการรบัสมัครนักศึกษาและ

รายละเอียดการสมัครออนไลนผานหนาเว็บของมหาวิทยาลยัในแตละรอบการรับสมัคร  

 5. สํานักสงเสริมวิชาการฯ เปนผูพจิารณาคุณสมบัติของผูสมัครตามทีห่ลกัสูตร

กําหนดในเบื้องตน และประกาศรายช่ือผูมีสทิธ์ิสอบสมัภาษณ 

6. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรกําหนดเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาและเสนอเพื่อ

ขอแตงต้ังฯ อาจารยผูสอบสัมภาษณในแตละรอบการรบัสมคัร โดยสํานักสงเสริมวิชาการ

ฯ จะเปนผูจัดทําคําสั่งแตงต้ังอาจารยผูสอบสัมภาษณในการรับนักศึกษา 

7. จัดสอบสัมภาษณโดยอาจารยผูสอบสมัภาษณ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ  

ผลการเรยีน ความรู ทัศนคติตอหลักสูตรและบุคลิกภาพ 

 

CS3.1_1 มคอ.2 

หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2561 

 

CS3.1_2 จำนวน

นักศึกษารุน 64 ที่

ชำระเงิน 

 

CS3.1_3 ความพึง

พอใจของนักศึกษา

ใหม รุน 2564 ที่มี

ตอระบบรบัสมัคร 

 

CS3.1_4 ชอง

ทางการ

ประชาสมัพันธ 

 

CS3.1_5 รายงาน

ผลการปรับ

พื้นฐาน

คณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1o3GBYa6F1vSex9Ij8JIC45tCfdh2Mpem/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3GBYa6F1vSex9Ij8JIC45tCfdh2Mpem/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3GBYa6F1vSex9Ij8JIC45tCfdh2Mpem/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3GBYa6F1vSex9Ij8JIC45tCfdh2Mpem/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZUkFhticrZVcwFrK1RgYPgTZb52XQz8A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZUkFhticrZVcwFrK1RgYPgTZb52XQz8A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZUkFhticrZVcwFrK1RgYPgTZb52XQz8A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPLXNHiIhyJNXNM28faZkC_Cxs0I2xso/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPLXNHiIhyJNXNM28faZkC_Cxs0I2xso/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPLXNHiIhyJNXNM28faZkC_Cxs0I2xso/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lPLXNHiIhyJNXNM28faZkC_Cxs0I2xso/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SqQSR8TczTYBBrCIJychCL2lszhPMj5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SqQSR8TczTYBBrCIJychCL2lszhPMj5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SqQSR8TczTYBBrCIJychCL2lszhPMj5L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11FCTNGopp3MPbAB56YxhEMe7UdOzjYyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11FCTNGopp3MPbAB56YxhEMe7UdOzjYyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11FCTNGopp3MPbAB56YxhEMe7UdOzjYyG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11FCTNGopp3MPbAB56YxhEMe7UdOzjYyG/view?usp=sharing
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8. อาจารยผูสอบสมัภาษณ รายงานผลการสัมภาษณ และสาํนักสงเสริมฯ ประกาศ

รายช่ือผูผานการสัมภาษณ และแจงกําหนดการใหนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียน และ

นักศึกษารายงานตัวเปนนักศึกษาในลําดับตอไป 

9. หลักสูตรสํารวจความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอระบบการรับนักศึกษา 

 

1.3 หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน ดังนี ้

1. หลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดเปาหมายการรับนักศึกษาเชิงปรมิาณและเชิง

คุณภาพ ในปการศึกษา 2564 ดังน้ี 

เปาหมายเชิงปรมิาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักศึกษาแรกเขาเปนไปตามแผนรับ 

นักศึกษา จํานวน 60 คน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบ

การรับนักศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 3.51 

นักศึกษามีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ

การร ับสมัครโดยผานกระบวนการ

คัดเลือกนักศึกษา 

 

2. หลักสูตรไดรบับันทึกขอความจากสํานักสงเสริมฯ ใหจัดทาํแผนการรับนักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2564  

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรกําหนดแผนการรบันักศึกษา ตาม มคอ.2 จํานวน 60 

คน และกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ โดยใชการสอบสัมภาษณผาน Google Meet คนละ 

10 นาที และกําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาทีร่ะบุไวในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2561 คือ จบการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา ทุกแผนการเรียน และมีเกรดเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 

2.00 ข้ึนไป  

4. หลักสูตรดําเนินการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาและรายละเอียดของ

หลักสูตรผานเฟชบุคของสาขาวิชา https://www.facebook.com/Pnru.comsci และ

มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษาและรายละเอียดการสมัคร

ออนไลนผ านหนาเว ็บของมหาว ิทยาล ัยในแต ละรอบการร ับสม ัคร และม ีการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรฯ ในรูปแบบออนไลนดวย Google Meet 

กับนักเรียนในโรงเรียนตางๆ ซึ่งในปการศึกษา 2564 มีการเปดรับสมัครนักศึกษาใน 8 

รอบ และมีผูสมัคร ดังน้ี 

 

 

 

 

CS3.1_6 กิจกรรม

ปรับพื้นฐาน

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

สำหรับนักศึกษา

วิทยาการ

คอมพิวเตอร รุน 

2564 

 

CS3.1_7 ใบ

ประกาศนียบัตร

การอบรม 

ภาษาอังกฤษ ป 1 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1AZsntrWK32tu3IcvJeEsdZn9NTw50P4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZsntrWK32tu3IcvJeEsdZn9NTw50P4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZsntrWK32tu3IcvJeEsdZn9NTw50P4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZsntrWK32tu3IcvJeEsdZn9NTw50P4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZsntrWK32tu3IcvJeEsdZn9NTw50P4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZsntrWK32tu3IcvJeEsdZn9NTw50P4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZsntrWK32tu3IcvJeEsdZn9NTw50P4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZsntrWK32tu3IcvJeEsdZn9NTw50P4u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CokstEDr3fYChDM7KeQ09CcswrTnESyY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CokstEDr3fYChDM7KeQ09CcswrTnESyY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CokstEDr3fYChDM7KeQ09CcswrTnESyY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CokstEDr3fYChDM7KeQ09CcswrTnESyY?usp=sharing
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รอบ 
ประเภทการรับสมัครนักศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2564 
จำนวนผูสมัคร 

1 รอบโควตา พิเศษ ฟรีคาสมัคร 63 

2 รอบPortfolio (สายอาชีพ) 3 

3 รอบPortfolio (TCAS1) 10 

4 รอบโควตา (สายอาชีพ) 17 

5 รอบโควตา (TCAS2) 13 

6 รอบ Admission (TCAS3) 5 

7 รอบรับตรง (สายอาชีพ) 9 

8 รอบรับตรงอสิระ (TCAS4) 12 

รวม 132 

 

 5. สํานักสงเสริมวิชาการฯ เปนผูพจิารณาคุณสมบัติของผูสมัครตามทีห่ลกัสูตร

กําหนดในเบื้องตน คือ จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยสะสม 5 

เทอม ไมต่ํากวา 2.00 และประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิสอบสัมภาษณในแตละรอบ 

รอบ 
ประเภทการรับสมัครนักศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2564 
จำนวนผูสมัคร 

จำนวนผูมสีิทธิ์

สอบสัมภาษณ 

1 รอบโควตา พิเศษ ฟรีคาสมัคร 63 63 

2 รอบPortfolio (สายอาชีพ) 3 3 

3 รอบPortfolio (TCAS1) 10 10 

4 รอบโควตา (สายอาชีพ) 17 17 

5 รอบโควตา (TCAS2) 13 13 

6 รอบ Admission (TCAS3) 5 5 

7 รอบรับตรง (สายอาชีพ) 9 9 

8 รอบรับตรงอสิระ (TCAS4) 12 12 

รวม 132 132 

 

6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดเกณฑในการคัดเลือกนักศึกษา คือ มีความรู 

ทัศนคติตอหลักสูตรและบุคลิกภาพ และเสนอช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดแก ผศ.

สมคิด สุทธิธารธวัช และ ผศ.รณกร รัตนธรรมมา เพื่อขอแตงตั้งฯ เปนอาจารยผูสอบ

สัมภาษณในแตละรอบการรับสมัคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการฯ จะเปนผูจัดทําคําสั่ง

แตงต้ังฯ 
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7. อาจารยผ ู สอบสัมภาษณ สัมภาษณนักศึกษาผาน Google meet พิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติ ไดแก ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป มีความรู ทัศนคติตอหลักสูตรและ

บุคลิกภาพดี รางกายสมบูรณและพรอมในการเรียน นอกจากนี้ในป 2564 มีการสอบ

สัมภาษณที ่เนนเชิงรุกมากขึ ้น โดยมีการโทรสอบถามเพื ่อติดตามนักศึกษา และให

คําแนะนําที่เกี่ยวของ ซึ่งในป 2563 ไมไดดําเนินการในกระบวนการน้ี 

8. อาจารยผูสอบสัมภาษณ รายงานผลการสัมภาษณในแตละรอบ และสํานักสงเสริม

ฯ ประกาศรายชื ่อผู ผานการสัมภาษณ และสํานักสงเสริมฯ แจงกําหนดการชําระเงิน

คาลงทะเบียน และนักศึกษารายงานตัวเปนนักศึกษาในลําดับตอไป 

 

รอบ 
ประเภทการรับสมัครนักศึกษา 

ประจำปการศึกษา 2564 

จำนวนผูผานการ

สัมภาษณ 

จำนวนท่ีชำระ

เงิน/รายงานตัว 

1 รอบโควตา พิเศษ ฟรีคาสมัคร 20 13 

2 รอบPortfolio (สายอาชีพ) 3 1 

3 รอบPortfolio (TCAS1) 5 2 

4 รอบโควตา (สายอาชีพ) 10 8 

5 รอบโควตา (TCAS2) 10 7 

6 รอบ Admission (TCAS3) 4 3 

7 รอบรับตรง (สายอาชีพ) 8 5 

8 รอบรับตรงอสิระ (TCAS4) 10 4 

รวม 70 43 

 

9. หลักสูตรสํารวจความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอระบบการรับนักศึกษา ผาน 

Google Form: https://forms.gle/kSbkiQWv98SmGkUP9 และผลการสาํรวจความ

พึงพอใจฯ แสดงดังตารางน้ี  

ประเด็นการรับสมัครนักศึกษา คาเฉล่ีย 

คาสวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล* 

1.การประชาสัมพันธขอมูลการรับนักศึกษาทั่วถึงและ

หลายชองทาง 

4.24 0.75 มาก 

2.ความชัดเจนในรายละเอียดการรับสมัคร 4.39 0.75 มาก 

3.ขั้นตอนในการกรอกขอมูลการรับสมัครออนไลน มี

ความสะดวกรวดเร็ว 

4.48 0.57 มาก 

4.ขั้นตอนในการประกาศรายช่ือออนไลนชัดเจน 4.61 0.56 มากที่สุด 

https://forms.gle/kSbkiQWv98SmGkUP9
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5.มีชองทางใหติดตอ สอบถามขอมูลในการรับสมัคร

ที่เพียงพอ 

4.21 0.74 มาก 

6.การกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผูที่ตองการเขา

ศึกษาในหลักสูตรมีความชัดเจน 

4.42 0.56 มาก 

7.วิธีการคัดเลือกผูสมัครที่เหมาะสม 4.36 0.70 มาก 

8.การสัมภาษณมีความเหมาะสม 4.39 0.75 มาก 

9.การรายงานตัวและชําระเงินคาลงทะเบียน ทําได

สะดวกรวดเร็ว  

4.45 0.67 มาก 

10.ระบบรายงานตัว มีความเหมาะสม 4.30 0.64 มาก 

โดยรวม 4.39 0.67 มาก 

      *เกณฑการแปลผล  

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด 

 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการรับนักศึกษา พบวา ความ

พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.39) ซึ่งบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

 

1.4 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการรับสมัคร ดังนี ้

 อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรทบทวน/ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดย

เปรียบเทียบผลที่ไดกับแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด 

 การรับนักศึกษา ปการศึกษา 2564 มจีํานวนนักศึกษา 43 คน ซึ่งไมเปนไปตามแผน 

รับนักศึกษาคือจํานวน 60 คน แตมีจํานวนนักศึกษามากกวาป 2563 และป 2562 และ

พบวาในป 2564 น้ี ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการรับนักศึกษา อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 4.39 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมาย และนักศึกษา ทั้ง 43 คน มีคุณสมบัติเปนไปตาม

เกณฑการรับสมัครโดยผานกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา  

      หลักสูตรไดประเมินกระบวนการรับสมัคร พบวาการที่หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ

การรับนักศึกษา ทั้ง 8 รอบการรับสมัคร ผานชองทาง Facebook ของสาขาวิชา และ

เว็บไซตของคณะ/มหาวิทยาลัย และมีการประชาสัมพันธออนไลนดวย Google Meet กับ

นักเรียนในโรงเรียนตางๆ น้ัน เปนกระบวนการประชาสมัพันธหลกัสูตรที่ดี และผูเรียนแจง

วามหาวิทยาลัยควรกําหนดวันในการรับสมัครใหชัดเจนและระบุจํานวนรอบการรับสมัคร

ทั้งหมดใหทราบลวงหนา ซึ่งหลักสูตรเห็นวาเปนประเด็นที่ประเมินแลว พบวา เปนไป
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ตามที่ผูเรียนประเมินและจะปรับปรุงในปการศึกษาตอไป โดยมีการแจงรอบการสมัครให

ชัดเจน  

 

1.5 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

    ในปการศึกษา 2563  น้ันในการรับนักศึกษา เนนการพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม

จากโรงเรียนเดิม ซึ่งในปการศึกษา 2564  มีการปรับปรงุกระบวนการรับนักศึกษาจากเดิม 

คือ 1) การสอบสัมภาษณที่เนนเชิงรุกมากข้ึน โดยมีการโทรสอบถามเพื่อติดตามนักศึกษา 

และใหคําแนะนําที ่เกี ่ยวของ และ 2) เพิ ่มการประชาสัมพันธสาขาวิชาผานเฟซบุก 

(Facebook) เชน กิจกรรมของสาขา ขอมูลผลงานของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล เปนตน 

และเว็บไซตของสาขาวิชาและเว็บไซตของคณะ ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางการรับรูของ

ผูสมัครใหมีความหลากหลายมากขึ ้นและมีระยะเวลาการประชาสัมพันธที่ดําเนินการ

ตลอดปการศึกษา ทําใหเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่ตองการเรียนไดมากข้ึน 

       อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรนําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2565 วางแผนดําเนินการเพิ่มการยิง

แอดเฟสบุค การยิงแอดโฆษณา เปนระยะเวลา 30 วัน ในชวงเปดรับสมัครนักศึกษา โดย

จะปรับเพิ่มกระบวนการขอ 4 และมีการจัดประชุมผูปกครองนักศึกษาใหมดวย 
    
2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

2.1 เปาหมายของการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (เชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ) 

          หลักสูตรฯ มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานฯ ดังน้ี 

เปาหมายเชิงปรมิาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. จํานวนนักศึกษาเขารับกระบวนการ 

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา รอยละ 90 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบการ

เ ต ร ี ย ม ค ว า ม พ ร  อ ม ก  อ น เ ข  า ศ ึ ก ษ า  

มีคาเฉลี่ยสูงกวา 3.51 

1. นักศึกษามีความพรอมที่จะเรียนได 

ตลอดหลักสูตร และไมมีนักศึกษาพน

สภาพ เน่ืองจากผลการเรียน 

 

 

2.2 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดังนี ้

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุม ระบุกิจกรรมการดําเนินงานเตรียมความ

พรอมใหกับนักศึกษาแรกเขา โดยใชขอมูลสภาพปญหาที่ระบุใน มคอ.2 สภาพปญหาจาก

การสอบสัมภาษณหรือปญหาที่พบใหม และขอเสนอแนะของนักศึกษารุนพี่ พรอมทั้ง

กําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรม 
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2. หลักสูตรและผูรับผิดชอบ ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพรอม

ใหแกนักศึกษาตามแผนที่ไดวางไว 

3. หลักสูตรประเมินความพงึพอใจของกจิกรรมเตรียมความพรอม 

4. หลักสูตรสรปุผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 

2.3 หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน ดังนี ้

1. หลักสูตรไดจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม

เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาแรกเขา พบวา อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา

คุณลักษณะของนักศึกษาที่สามารถศึกษาตลอดหลักสตูรจากปญหาของนักศึกษาแรกเขาที่

ระบุใน มคอ.2 ขอเสนอแนะของนักศึกษารุนพี่ ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต ในการเตรียม

ความพรอมใหกับนักศึกษา พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบกิจกรรม 

นักศึกษาแรกเขามีปญหา 1) นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรอาจมีพื้นฐาน

ความรูทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษไมเพียงพอ และ 2) นักศึกษาอาจประสบปญหา

ในการปรับตัวเนื่องจากระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาแตกตางจากระดับ

มัธยมศึกษา 

2. หลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา และกําหนดผูรับผิดชอบ 

ดังน้ี 

       

ช่ือกิจกรรม ผูรบัผิดชอบ 

1.กิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช 

2.กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช 

3.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ผศ.พวงผกา ภูยาดาว 

  

         1. กิจกรรมปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาใหม สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร รุน 2564 ในรูปแบบเรียนออนไลน เพื่อเปนการปรับพื้นฐานวิชา

ภาษาอังกฤษ ผ าน ThaiMOOC  โดยกําหนดใหนักศึกษาเรียนใน รายวิชา UP002 

ภาษาอังกฤษเตรียมพรอม | Ready English ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวนชั่วโมง 10 

ชั ่วโมง  Course End: 6 เดือน - ธ.ค. 2021 จํานวนชั ่วโมงที ่น ําแนะตอสัปดาห: 2 

Hours/Week (5 Week) นักศึกษาเริ่มเรียนต้ังแตวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 30 

กรกฎาคม 2564 โดยคําเกี่ยวกับรายวิชา คือ ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด คําศัพท

และสํานวนในชีวิตประจําวัน และไวยากรณพื้นฐาน การสื่อสารในสถานการณใกลตัว 

ภาษาอังกฤษที่เปนพื ้นฐานในการสื ่อสารในสถานการณตางๆ โดยมีวัตถุประสงคการ

เรียนรู : ผูเรียน 
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1. สามารถออกเสียงคําศัพทและสํานวนไดอยางถูกตอง 

2. สามารถใชโครงสรางไวยากรณพื้นฐานไดอยางถูกตอง 

3. สามารถระบุรูปแบบประโยคเพื่อการสื่อสารไดอยางถูกตอง 

4. สามารถสื่อสารตามหลักไวยากรณพื้นฐานไดอยางถูกตอง 

5. สามารถเล ือกใชคําศัพทและสํานวนในการสื ่อสารไดอยางเหมาะสมตาม

สถานการณ 

การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา โดยมีแบบทดสอบหลงัเรียน (Post – test) 

60 คะแนน การสอบปลายภาค 40 คะแนน รวมเปนคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และ

ตองผาน 70 คะแนนข้ึนไป หลังจากนักศึกษาเรียนครบแลว ตองสอบปลายภาค และตอง

ไดคะแนนมากกวา 70 คะแนนขึ้นไปจึงจะผานรายวิชานี้ และใหนักศึกษาจัดสงไฟล ใบ

ประกาศนียบัตร (Certificate) มาที่อีเมล coop.cia.pnru@gmail.com ภายในวันที่ 2 

สิงหาคม 2564 

ผลการดําเนินงานพบวา มีนักศึกษาสงใบประกาศนียบัตร จํานวน 36 คน จาก

นักศึกษาทั้งหมด 38 คน (CS3.1_7)  

 

2. กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษาใหม สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร รุน 2564 ในรูปแบบเรียนออนไลนผาน Google Meet ระหวางวันที่ 5-15 

กรกฎาคม 2564  เวลา 18.00-20.00 น. (จํานวน 18 ชั ่วโมง) โดยมีนักศึกษาชั ้นป 1 

ทั้งหมด 38 คน โดยใหนักศึกษาไดทําแบบทดสอบกอนและหลังการอบรม โดยมีวิทยากร

คือ อาจารยบุญชัย อารีเอื้อ อาจารยประจําหลักสูตรคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลการดําเนินงาน พบวา  

1. นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ที่เขารวมโครงการเตรียม

ความพรอมกอนเขาศึกษา กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร มีจํานวน 38 คน จาก

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 38 คน คิดเปนรอยละ 100  

2. ผลการทดสอบความรูกอนเรียนและหลังเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาช้ันปที่ 1 

ที่เขารวมโครงการพบวา หลังจากเรียนปรับพื้นฐานแลว นักศึกษามีคะแนนการทดสอบ

หลังเรียนเพิ่มมากข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความรูกอนเรียนและหลังเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการ 

การทดสอบ คาเฉลี่ย 
คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t Sig. 

กอนเรียน 3.08 2.318 6.613 0.000 

หลงัเรียน 6.32 3.005 
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3. ผลคะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่เขา

รวมโครงการ (รายงานผลในไฟล 3.1_5 หนา 5-6)  

 การบรรลุตัวบงช้ีกิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร ดังตาราง 

วัตถุประสงค ตัวบงช้ี 

คา 

เปาหมาย 

ผลการ 

ดำเนิน 

งาน 

การบรรลุตัวบงช้ี 

บรรลุ ไมบรรลุ 

เพื่อเปนการปรับ

พื้นฐานความรู

พื้นฐานทางดาน

คณิตศาสตร

สำหรับนักศึกษา

ใหมใหมีความ

พรอมกอนที่จะเขา

ศึกษาในภาค

การศึกษาปกติ 

รอยละนักศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร 

ช้ันปที่ 1 ที่เขารวม

โครงการ 

90 100   

นักศึกษาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ช้ันปที่ 1 

มีความรู ความเขาใจ

ในรายวิชาพื้นฐาน

คณิตศาสตร เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น   

รอยละนักศึกษาที่ได

คะแนนสอบหลังจาก

การปรับพื้นฐาน 

มากกวารอยละ 50 

60 36.84   

 

       จากการติดตามผล พบวา ในการเรียนในรายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1  

 ปการศึกษา 1/2564 นักศึกษาช้ันปที่ 1 มีผลการเรียน ดังตาราง 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D E I W ไมมี

เกรด 

ลง

ทะ

เบี

ยน 

สอบ

ผาน 

4091401 แคลคูลัสและ

เรขาคณิตวิเคราะห 1 

6 4 5 4 5 4 3 1

2 

0 0 5 38 31 

 

          3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม หลักสูตรฯ ใหนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ป 1 (รุน 2564) เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 

2564 เวลา 9.00 น. ผานสื่อออนไลน ดวยโปรแกรม Google Meet ที่ลิงกวิดีโอคอล: 

https://meet.google.com/ehy-eszj-zvi เพื ่อชี ้แจงทําความเขาใจในรายละเอียดที่

https://meet.google.com/ehy-eszj-zvi
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เกี่ยวของ เชน กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ขอตกลงในการเรียน การเตรียมความพรอม

ในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การแนะนําสถานที่ในมหาลัยวิทยาลัย 

3. หลักสูตรประเมินความพงึพอใจของกจิกรรมเตรียมความพรอม ทัง้ 3 กจิกรรม 

ดังน้ี  

รายการประเมินกิจกรรมเตรียมความพรอม คาเฉลี่ย 
คาสวน

เบี่ยงเบน 
แปลผล 

1. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของ

หลักสูตรตรงตามความตองการของนักศึกษา 

4.28 0.70 มาก 

2. ระยะเวลาการดําเนินการเตรียมความพรอม

เหมาะสม 

4.27 0.75 มาก 

3. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชใน

การเรียน 

4.35 0.64 มาก 

4. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนา

และศึกษาดวยตนเอง 

4.45 0.67 มาก 

โดยรวม 4.34 0.67 มาก 

 

4. หลักสูตรสรปุผลการดําเนินงาน ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

    หลักสูตรสรุปผลการดําเนินงาน และพบปญหาในการจัดกิจกรรม เนื ่องดวย

สถานการณการแพรระบาดของโควิด ทําใหผูสอนปรับกิจกรรมเปนรูปแบบออนไลน และ

มีนักศึกษาบางคนทํางานดวยเรียนดวย อาจสงผลใหสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการ

เรียนการสอน  

 

2.4 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ดังนี ้

     1. ประเมินขั้นตอนการวางแผนในการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา จากการ

ประชุม พบวา ในการเตรียมความพรอมทางการเรียนจำเปนตองสำรวจความตองการของ

นักศึกษาดานพื้นฐานของวิชาชีพ เพื่อเตรียมกิจกรรมความพรอมใหแกนักศึกษาในป 

2565 ตอไป  

    2. ประเมินขั้นตอนการดำเนินการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา จากการประชุม 

พบวา กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนศึกษานี้ ควรใหรุนพี่ไดเขามารวมในการเตรียม

ความพรอมกับนักศึกษาใหมดวย ในปการศึกษา 2565 ตอไป  
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    จากการจัดกิจกรรมปรับฐานเพื ่อใหความรู ทางสาขาวิชาไดพิจารณาจํานวนของ

นักศึกษาที่มีสถานะการพนสภาพ เมื่อเปรียบเทียบในรุน 62 , 63 และ 64 จํานวนของ

นักศึกษาที่พนสภาพในป 2 นอยลง 

ปการศึกษา 62 63 64 

จํานวนนักศึกษาที่พนสภาพ ใน

ปการศึกษาแรก (คน)  

11 5 4 

 

2.5 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

     ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร จำนวน 3 ช่ัวโมง 

และกิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยจัดรวมกับคณะวิทยาศาสตรฯ ทำใหนักศึกษา

สวนใหญไมสนใจในกิจกรรมปรับพื้นฐานดังกลาว  

       ดังนั ้นในปการศึกษา 2564 จึงปรับปรุงกระบวนการโดยใหนักศึกษาเรียนปรับ

พื ้นฐานคณิตศาสตร 18 ชั ่วโมง โดยเรียนวันละ 2 ชั ่วโมง  และมีการปรับพื ้นฐาน

ภาษาอังกฤษ โดยใหนักศึกษาเรียนรูดวยตนเองผานระบบ ThaiMOOC จำนวน 10 ช่ัวโมง  

มีการเตรียมความพรอมนอกจากทางดานทักษะความรู เพิ่มเติมการเตรียมความพรอม

ดานการปรับตัวเพื่อการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยในรูปแบบการบรรยาย การแนะนํา

สถานที่จากกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมที่จัดรวมกับทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากเกิด

สถานการณโควิดทําใหจึงตองจัดกิจกรรมรวมกันแตทางสาขาวิชาก็มอบหมายใหอาจารยที่

ปรึกษาเปนผูรับชอบผิดชอบ ติดตามในการใหขอมูลที่จําเปนสําหรับนักศึกษา 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3  หลักสูตรมีระบบ มีกลไกการรับสมัคร

และการเตรียมความพรอมกอนศึกษา  

มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/

ดำเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ 

และการปรบัปรุง/พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมินในป 2563 และ

นำมาใชในป 2564 

3    บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

………..   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี้ ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

1.1 เปาหมายของการควบคุมการดูแลการใหคาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษา (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

  หลักสูตรฯ มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานฯ ดังน้ี 

เปาหมายเชิงปรมิาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. การดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ 

แนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี รอยละ 100 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุม

การดูแลการใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ยสูงกวา 

3.51 

1. จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคัน

ลดลง จากปที่ผานมา 

 

1.2 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแกนักศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกําหนดอาจารยทีป่รกึษา โดย

พิจารณาจากอาจารยทีป่รึกษาที่มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาทีผ่านมา และ

ยังไมไดเปนทีป่รกึษาหมูเรียนใดในระหวางการแตงต้ัง เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อทํา

คําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 

 2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับแตงต้ังเปนอาจารยทีป่รึกษาประจําหมูเรียน

โดยมีหนาที่ใหคําปรกึษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ดานการใชชีวิต การเขารวม

กิจกรรมตางๆ ทีจ่ัดโดยหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 

 3. อาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน เขารับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ

หนาที่อาจารยทีป่รกึษา 

 4. อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา 

CS3.2.1 ระบบ

บันทึกการให

คำปรึกษา 

 

CS3.2.2 คูมือ

อาจารยทีป่รึกษา 

 

CS3.2.3 คำสัง่

แตงต้ังอาจารยที่

ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ssaoYbTFsx3h7QwM5FGnx34cODoPEKj0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssaoYbTFsx3h7QwM5FGnx34cODoPEKj0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ssaoYbTFsx3h7QwM5FGnx34cODoPEKj0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJTqT9fg0WfsgNnBNpvHztBSdac7-XAE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJTqT9fg0WfsgNnBNpvHztBSdac7-XAE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bucR3ZYK24O_kgNrVXx6UWIMv1QX5fo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bucR3ZYK24O_kgNrVXx6UWIMv1QX5fo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bucR3ZYK24O_kgNrVXx6UWIMv1QX5fo/view?usp=sharing
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 5. หลกัสูตรกําหนดใหอาจารยทีป่รกึษาติดตามความกาวหนาผลการเรียนของ

นักศึกษาและการใชคูมือนักศึกษา 

 6. หลกัสูตร มีชองทางการใหคําปรึกษา และสรางสัมพันธภาพที่ดี เพื่อใหนักศึกษามี

ความสุขพรอมที่จะศึกษาไดตลอดหลักสูตร 

 7. หลกัสูตรสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการควบคุมการดูแลการให

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปรญิญาตร ี

 

1.3 หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน ดังนี ้

1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกำหนดอาจารยที่ปรึกษาโดย

พิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาที่มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา คือ 

ดร.นัฐพงศ สงเนียม และผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช และยังไมไดเปนที่ปรึกษาหมูเรียนใดใน

ระหวางการแตงต้ังเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อทำคำสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา  

 

รุน หมูเรียน อาจารยทีป่รึกษา 

62 1 ผศ. วาสนา เสนาะ 

63 1 ผศ. รณกร รัตนธรรมมา 

64 1 ผศ. พวงผกา ภูยาดาว 

65 1 อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 

2* ผศ.ดร.สมคิด สทุธิธารธวัช และ 

อ.ดร.ภัสสร แสงคลอย 

หมายเหตุ * มจีำนวนนักศึกษาตอหมูเรียนมาก สามารถใหมอีาจารยทีป่รึกษาไดมากกวา 

1 คน 

 

      2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับแตงต้ังเปนอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน

โดยมีหนาที่ใหคําปรกึษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา ดานการใชชีวิต การเขารวม

กิจกรรมตางๆ ทีจ่ัดโดยหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ดังน้ี  

    2.1 หลักสูตรไดมีการปรับปรุงกระบวนการการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา โดยให

นักศึกษาสามารถเขาถึงการใหคำปรึกษาพรอมทั ้งกำหนดใหอาจารยที ่ปรึกษาดูแล

นักศึกษามากข้ึน โดยหาขอมูลปญหาและอุปสรรคที่แทจรงิที่ทำใหนักศึกษาออกพนสภาพ

หรือสำเร็จการศึกษาลาชา และแนวทางชวยเหลือที่ตรงประเด็นเพื่อใหนักศึกษาคงอยู

ตลอดหลักสูตรและมีแนวโนมที ่ดีขึ ้น โดยหลักสูตรไดมีการสำรวจสภาพปญหาและ

อุปสรรคของนักศึกษาที่มีตอการศึกษาในหลักสูตร โดยการสอบถามทางโทรศัพทจาก

นักศึกษาจำนวน 1 คนที่ออกกลางคันในปการศึกษา 2564 ผลการสำรวจพบวา ปญหาที่

นักศึกษาออกกลางคัน เน่ืองมาจากนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย  
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    2.2 หลักสูตรกำหนดใหอาจารยผูร ับผิดชอบหลักสูตรเปนที ่ปรึกษาโครงงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร สำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 4 ตามความถนัดของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร โดยที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแลนักศึกษาไมเกิน 5 คน  

       2.3 หลักสูตรกำหนดอาจารยนิเทศนักศึกษาชั ้นปที ่ 4 เพื ่อปฏิบัติหนาที ่นิเทศ

นักศึกษาในสถานประกอบการ ใหคำแนะนำและประสานกับสถานประกอบการ ใน

รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอรและรายวิชาสหกิจศึกษา 

3. หลักสูตรใหอาจารยทีป่รึกษาประจําหมูเรียน เขารับการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษากับโครงการทีม่หาวิทยาลยัดําเนินการ 

 4. อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา อาจารยที่

ปรึกษาแนะนําโครงสรางการเรียน การลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการเรียนตามที่

หลักสูตรกําหนด ในช่ัวโมงพบที่ปรึกษาของทุกภาคการศึกษา 

5. หลักสูตรกําหนดใหอาจารยที ่ปรึกษาติดตามความกาวหนาผลการเรียนของ

นักศึกษาและการใชคูมือนักศึกษา  

6. หลักสูตรมีชองทางการใหคําปรึกษาและสรางสัมพันธภาพที่ดี เพื่อใหนักศึกษามี

ความสุขพรอมที ่จะศึกษาไดตลอดหลักสูตร ทั้งน้ีอาจารยที ่ปรึกษามีชองทางการให

คําปรึกษาทั้งระบบออนไลนและระบบตัวตอตัวเมื่อนักศึกษาตองการที่จะปรึกษาปญหา

ดานการเรียนหรือดานอื่นๆ 

 7. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการควบคุมการดูแลการให

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรีทั ้ง 4 ชั ้นป ประกอบดวย 7 

ประเด็น สรุปผลการประเมินได ดังน้ี 

 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุมการดูแล

การใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 
คาเฉลีย่ 

การ 

แปลผล 

1. มีการจัดระบบดูแลนักศึกษาของอาจารยทีป่รกึษา 4.46 มาก 

2. มีการกําหนดปฏิทิน/ชวงเวลาการใหคําปรกึษาแก

นักศึกษาอยางชัดเจน  

4.62 มากที่สุด 

3. มีชองทางการติดตอสือ่สารระหวางนักศึกษาและ 

อาจารยทีป่รึกษาอยางหลากหลาย 

4.58 มากที่สุด 

4. สถานที่และระยะเวลาในการใหคําปรกึษาและแนะ

แนว มีความเหมาะสม 

4.33 มาก 

5. มีการใหคําแนะนําดานวิชาการ เชน การลงทะเบียน

เรียน การวางแผนการเรียน และควบคุมการลงทะเบียน

4.45 มาก 
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เรียนใหเปนไปตามแผนการศึกษา เปนตน โดยคํานึงถึง

ความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของนักศึกษา 

6. มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ผลการเรียนของ

นักศึกษา และชวยปรับปรุงการเรียนของนักศึกษาที่มี

ป ญหา เพื ่อชวยใหนักศึกษาจบตามระยะเวลาของ

หลักสูตร  

4.62 มากที่สุด 

7. มีการใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือนักศึกษา ทั้งดาน

การเรียน การปรับตัวในการเรียนและดานอื่นๆ 

4.46 มาก 

โดยรวม 4.50 มาก 

 

1.4 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาและแนะแนว

แกนักศึกษาปริญญาตรี ดังนี ้

หลักสูตรไดจัดประชุมอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร ประชุมทบทวนผลการดําเนินงาน

ตามกระบวนการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

ปริญญาตรี ซึ่งผลการดําเนินงานตามเปาหมาย พบวา จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคันมี

จํานวนลดลง ซึ ่งบรรลุเปาหมายที ่กําหนดและความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ

ควบคุมดูแลใหคําปรึกษาวิชาการแกนักศึกษาปริญญาตรี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.50) 

ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายที่กําหนด 

ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังน้ีคือ ระบบที่หลักสูตรกําหนดข้ึนและชองทางให

คําปรึกษา ทําใหนักศึกษาสามารถเขามาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาในแตละช้ันปไดมากข้ึน 

ดังน้ี 

 1. ประเมินข้ันตอนการพจิารณาการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาจากการประชุม พบวา 

เปนไปตามมติของสาขาวิชาในการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน 

2. ประเมินขั้นตอนการดําเนินการใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาจากการ

ประชุม พบวา ชองทางที่สาขาวิชาเตรียมไวเพียงพอตอการเขาพบแนะแนวและปรึกษา 

ปญหาตาง ๆ  และอาจารยก็สามารถชวยใหคําปรึกษาและแกไขปญหาใหกับนักศึกษาได

เปนอยางดี และรายงานผลใหกับที่ประชุมทราบตอการเขาพบปรึกษาและการแกปญหา 

ซึ่งนักศึกษาไดประเมินดานการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก

นักศึกษา อยูที่ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.40  

     3. ประเมินระบบใหคําปรึกษา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาแตละคนเห็นดวยกับการใชระบบ

ใหคําปรึกษาน้ี เน่ืองจากสะดวกและรายงานผลไดทันที 
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1.5 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรงุกระบวนการควบคุมการดูแล

การใหคําปร ึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี จากการทบทวน

กระบวนการดังกลาว หลักสูตรไดมีการปรับปรุงระบบและกลไกการใหคําปรึกษาดาน

เรียน ในปการศึกษา 2564 เน่ืองจากสถานการณโควิดทําใหเกิดผลกระทบตอการเขาพบ

อาจารยแบบเผชิญหนาจึงมีการเพิ่มชองทางดานการติดตอสื่อสารกับนักศึกษา เชน การ

ติดตอผานทาง Facebook ของอาจารย การใชงานโปรแกรม LINE เขารวมกลุ มของ

นักศึกษา การติดตออีเมล เว็บไซตสาขาวิชาฯ โทรศัพท เปนตน ทําใหการติดตอสื่อสารกบั

นักศึกษาสามารถทําไดอยางสะดวกรวดเรว็มากย่ิงข้ึน ทันตอการแกไขปญหามากย่ิงข้ึน ใน

ปการศึกษา 2565 แนะนําชองทางการติดตออาจารยแตละทานใหกับผูปกครองนักศึกษา 

เชน เบอรโทรศัพท จัดตั้งกลุม Line, Facebook เปนตน เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตอ

สื่อสารทั้งจากตัวนักศึกษาและผูปกครองในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีปญหาใด ๆ  เกิดข้ึน 

พรอมทั้งมีการประชุมผูปกครอง 

 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

    2.1 เปาหมายของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี 21 (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

  หลักสูตรฯ มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานฯ ดังน้ี 

เปาหมายเชิงปรมิาณ 

1. รอยละ 80 ของนักศึกษาไดรับการพัฒนาและเสริมสรางทักษะการเรียนรู ใน

ศตวรรษที่ 21 อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2. นักศึกษาไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ อยางนอย 3 เรื่อง และไดรับ

รางวัลในการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ อยางนอย 1 รางวัล 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยสูงกวา 3.51 

 

   2.2 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

         1. อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรรวมกันวิเคราะหความเช่ือมโยงทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 กับโครงการ/กจิกรรมเสริมหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนกับ 

รายวิชาตางๆ พรอมมอบหมายผู ร ับผิดชอบ และจัดประชุม เพื ่อวางแผนการพัฒนา

นักศึกษาและวางแผนการบูรณาการการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 และ

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
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         2. อาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบกจิกรรมเสรมิหลักสูตรจัดกจิกรรมที่เสรมิสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

         3. อาจารยผูสอน/ผูรบัผิดชอบกจิกรรมดำเนินการประเมินผลและจัดทำรายงาน

เพื่อเสนอตอหลกัสูตร 

 

  2.3 หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน ดังนี้ 

        1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนในการกำหนดรายวิชา

และกิจกรรมที ่ส งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาใหมีความ

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีการกำหนดรายวิชากิจกรรมและ

โครงการ ใหครอบคลุมหัวขอตางๆ ที่ประกอบดวย 4 กลุมหลัก โดยกำหนดผูรับผิดชอบใน

แตละรายวิชา อาจารยประจำหลักสูตรพิจารณารวมกันในการเลือกรายวิชาในแตละกลุม

ที่จะจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบและกำหนดเปาหมาย ในทักษะดานตางๆ ดังน้ี 

1. กลุมวิชาหลัก 

   มอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน เปนอาจารยที่ปรึกษาในรายวิชา 

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 

2. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม 

   กำนดเปาหมายใหมีอยางนอย 1 รายวิชา ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ 

(Project based Learning) เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรู และสรางนวัตกรรมไดโดย

มอบหมาย ดร.นัฐพงศ สงเนียม ในรายวิชาอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง  

3. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี 

     3.1 กําหนดเปาหมายใหมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่อง เทคนิคการ

นําเสนองานวิจ ัย ในรายวิชาเตร ียมความพรอมกอนสหก ิจศึกษาและเตร ียมฝก

ประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรรุน 61 

ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดยมอบหมาย ดร.นัฐพงศ สงเนียม 

   3.2 กําหนดเปาหมายใหมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสื่อสารและ

นําเสนอผลงานวิจัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่จะเขารวมนําเสนอ

งานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ โดยมอบหมาย ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช  

4. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

     4.1 กําหนดเปาหมายใหมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปที่ 

4 ในรายวิชาการฝกประสบการณวิชาช ีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร  ภาคปกติ  

ปการศึกษา 2564 โดยมอบหมาย ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช และ ดร.นัฐพงศ สงเนียม 

 

 

 

 

 

CS3.2.4 

รายงานผลการจัด

กิจกรรมความพรอม

กอนสหกิจศึกษาและ

เตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ

สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชาสาขาวิชา

วิทยาการ

คอมพิวเตอรรุน 61 

ภาคปกต ิ

 

CS3.2.5 
รายงานผลการจัด

กิจกรรมการฝก

ประสบการณวิชาชีพ

ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรภาค

ปกติ ปการศึกษา 

2564 

 

CS3.2.6 

รายงานผลการจัด

กิจกรรมการพัฒนา

นักเขียนโปรแกรม

สําหรับภาคธุรกิจ

กอนการฝก

ประสบการณวิชาชีพ

ฯ (ครั้งที่ 7) 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tFs9wgrBF-9Ygl-Wl8GQLUGGEjDRHJaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFs9wgrBF-9Ygl-Wl8GQLUGGEjDRHJaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFs9wgrBF-9Ygl-Wl8GQLUGGEjDRHJaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFs9wgrBF-9Ygl-Wl8GQLUGGEjDRHJaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFs9wgrBF-9Ygl-Wl8GQLUGGEjDRHJaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFs9wgrBF-9Ygl-Wl8GQLUGGEjDRHJaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFs9wgrBF-9Ygl-Wl8GQLUGGEjDRHJaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFs9wgrBF-9Ygl-Wl8GQLUGGEjDRHJaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFs9wgrBF-9Ygl-Wl8GQLUGGEjDRHJaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tFs9wgrBF-9Ygl-Wl8GQLUGGEjDRHJaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oFpyr1n4tSLnNsCUGJPSUhVtBFEtZhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oFpyr1n4tSLnNsCUGJPSUhVtBFEtZhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oFpyr1n4tSLnNsCUGJPSUhVtBFEtZhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oFpyr1n4tSLnNsCUGJPSUhVtBFEtZhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oFpyr1n4tSLnNsCUGJPSUhVtBFEtZhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oFpyr1n4tSLnNsCUGJPSUhVtBFEtZhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_oFpyr1n4tSLnNsCUGJPSUhVtBFEtZhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wii_WldxC7LNFHBpEBKW6_zGP5g8B8-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wii_WldxC7LNFHBpEBKW6_zGP5g8B8-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wii_WldxC7LNFHBpEBKW6_zGP5g8B8-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wii_WldxC7LNFHBpEBKW6_zGP5g8B8-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wii_WldxC7LNFHBpEBKW6_zGP5g8B8-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wii_WldxC7LNFHBpEBKW6_zGP5g8B8-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wii_WldxC7LNFHBpEBKW6_zGP5g8B8-X/view?usp=sharing
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     4.2 กําหนดเปาหมายใหมีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเขียนโปรแกรม สําหรับภาค

ธุรกิจกอนการฝกประสบการณวิชาชีพฯ (ครั้งที่ 7) นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 2 และ ช้ัน

ปที่ 3 โดยมอบหมาย ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 

     4.3 กําหนดเปาหมายใหมีกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื ่อง เสนทางอาชีพนักพัฒนา

ซอฟตแวร สําหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร ทั้งภาค กศ.พบ.และภาคปกติ ทุกรุน 

โดยมอบหมาย ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช 

     4.4 รายวิชาที่สงเสริมทักษะดานอาชีพ คือ รายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร โดยมอบหมายใหอาจารยผู ร ับผิดชอบ

หลักสูตร เปนอาจารยนิเทศสหกิจและอาจารยนิเทศฝกประสบการณวิชาชีพฯ  

      4.5 รายวิชาเตรียมความพรอมกอนสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งนักศึกษาจะมีการเลือก

สถานประกอบการในการออกสหกิจศึกษา และฝกประสบการณวิชาชีพฯ โดยมอบหมาย

ให ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช 

      4.6 กําหนดเปาหมายใหมีกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมในรายวิชาเตรียม

ความพรอมกอนสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสําหร ับนักศึกษา

สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรรุน 61 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 โดย

มอบหมาย ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 

        นอกจากน้ีในปการศึกษา 2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดมีการสงเสริมและ

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกําหนด

เปาหมายเพิ่มเติมไว ดังน้ี 

1. การเขารวมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้ง

ที่ 10 (AUC2) และการเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ครั้งที่ 8 โดยกําหนดเปาหมายใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 อยางนอย 3 เรื่อง โดย

มอบหมาย ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช และดร.นัฐพงศ สงเนียม 

2. การเขารวมกิจกรรมการประกวดสื่อวิดีโองานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป 2564 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกําหนดเปาหมายใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 อยาง

นอย 1 สื่อ โดยมอบหมาย ดร.นัฐพงศ สงเนียม 

3. การเขารวมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ธ. ออมสิน PNRU Smart idea by 

GSB จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมกับธนาคารออมสิน โดยกําหนดเปาหมาย

ใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 อยางนอย 1 นวัตกรรม โดยมอบหมาย ดร.นัฐพงศ สงเนียม 

4. การเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมการเขียนโปรแกรมดานการ

จัดการฐานขอมูล” ณ องคการบริหารสวนตำบลมวงคอม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดย

 

 

 

 

 

CS3.2.7 

รายงานผลการจัด

กิจกรรมสัมมนา

วิชาการเรื่องเสนทาง

อาชีพนักพัฒนา

ซอฟตแวรน้ีเปนสวน

หน่ึงของโครงการ

พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในศตวรรษ

ที่ 21 

 

CS3.2.8 

รายงานผลการจัด

กิจกรรมการบริการ

วิชาการ 
 

 
 

CS3.2.9 

กิจกรรมประชุม

วิชาการระดับ

ปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาค

เอเชียครั้งที่ 

10(AUC2 ) 
 

 

CS3.2.10 

เอกสารสรุปการเขา

ร  ว มก ิ จกร ร มของ

นักศึกษาโดยมี ดร.นัฐ

พงศ สงเนียม เปนที่

ปรึกษา  

 

https://drive.google.com/file/d/1oLOHFXi1c-6RSLFL_lZjF2x0phS9GOci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLOHFXi1c-6RSLFL_lZjF2x0phS9GOci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLOHFXi1c-6RSLFL_lZjF2x0phS9GOci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLOHFXi1c-6RSLFL_lZjF2x0phS9GOci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLOHFXi1c-6RSLFL_lZjF2x0phS9GOci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLOHFXi1c-6RSLFL_lZjF2x0phS9GOci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLOHFXi1c-6RSLFL_lZjF2x0phS9GOci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLOHFXi1c-6RSLFL_lZjF2x0phS9GOci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oLOHFXi1c-6RSLFL_lZjF2x0phS9GOci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ic2jVafh2SodjcYs8wb0LZWZIhTmbKqa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ic2jVafh2SodjcYs8wb0LZWZIhTmbKqa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ic2jVafh2SodjcYs8wb0LZWZIhTmbKqa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXFwW5c-Q4_zMKiXNihopnjzEzJNAY5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXFwW5c-Q4_zMKiXNihopnjzEzJNAY5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXFwW5c-Q4_zMKiXNihopnjzEzJNAY5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXFwW5c-Q4_zMKiXNihopnjzEzJNAY5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXFwW5c-Q4_zMKiXNihopnjzEzJNAY5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FXFwW5c-Q4_zMKiXNihopnjzEzJNAY5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGKTFPFD-6dIJwSfOQFbJ9U7sb_g7rx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGKTFPFD-6dIJwSfOQFbJ9U7sb_g7rx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGKTFPFD-6dIJwSfOQFbJ9U7sb_g7rx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGKTFPFD-6dIJwSfOQFbJ9U7sb_g7rx0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LGKTFPFD-6dIJwSfOQFbJ9U7sb_g7rx0/view?usp=sharing
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กำหนดเปาหมารยใหนักศึกษาชั้นปที ่ 4 รวมกิจกรรมในการพัฒนาระบบงานเพื่อเปน

ตัวอยางการใชฐานขอมูล  โดยมอบหมาย ผศ.พวงผกา ภูยาดาว 
 

         2. อาจารยที่ไดรับมอบหมายดำเนินการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 

1) กลุมวิชาหลัก  

    อาจารยผูสอนไดจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีทักษะ 3R ในรายวิชาโครงงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร 2 ซึ่งเปนวิชาที่สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกทักษะการคนควาและการ

อาน อาทิเชน บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอ

ที่ตนเองสนใจ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากน้ันนักศึกษาตองทำการทดลอง 

วิเคราะหและอภิปรายผลการทดลอง เขียนเลมรายงาน รวมถึงนําเสนอผลงานตออาจารย

ผูสอนและเพื่อนนักศึกษาในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน  

      อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการประชุมรวมกันเพื่อติดตามและตรวจสอบผล

การเรียนของนักศึกษาพบวา นักศึกษาโดยสวนใหญไดผลการเรียนในระดับ A นอกจากน้ี

ในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 จัดการเรียนการสอนแบบ Project base 

โดยเนนใหนักศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัยและนํามาเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ยังทำให

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ของสาขาวิชา คือ ซึ่งทำโครงงานในหัวขอเรื่องการพัฒนาระบบผูชวย

ด ู แ ล ผ ู  ส ู ง อ า ย ุ โ ด ย ใ ช  เ ท ค โ น โ ล ย ี อ ิ น เ ท อ ร  เ น ็ ต ท ุ ก ส ร ร พ ส ิ ่ ง  โ ด ย มี   

ดร.นัฐพงศ สงเนียม เปนอาจารยที่ปรึกษา สามารถนําผลการทดลองที่ไดมาพัฒนาใหเกิด

เปนนวัตกรรม จึงไดถูกคัดเลือกโดยคณาจารยผูสอนในรายวิชาใหเปนผลงานที่มีความโดด

เดน และสงผลงานเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(NCTIM2022) วันที ่ 18 มีนาคม 2565 จนทำใหนักศึกษา ไดรับรางวัลรวมจำนวน 2 

รางวัล ไดแก รางวัลบทความวิจัยระดับดีเดน และ การนำเสนอระดับดี ในการประชุม

วิชาการในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่สงผลดีตอนักศึกษา เนื่องจากเปน

กิจกรรมที่ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการกับนักศึกษาตางมหาวิทยาลัย และ

ในการประชุมวิชาการครั้งน้ี เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เขารวมฟงการ

นําเสนอโครงงานจากมหาวิทยาลัยตางๆ ดวย 

2) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  

      อาจารยผูที่ไดรับมอบหมายจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดดำเนินการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบโครงการ (Project based Learning) เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

เรียนรูและสรางนวัตกรรมได ดร.นัฐพงศ สงเนียม อาจารยผูสอนในรายวิชาอินเทอรเน็ต

ของทุกสรรพสิ่ง มีการดําเนินงานโดยบรรยายและสอนปฏิบัติ หลังจากที่นักศึกษาไดรับ

ความรูทั้งหมดเกี่ยวกับหัวขอดังกลาวแลว นักศึกษาจะถูกแบงกลุมและไดรับโจทยให

ดำเนินการแกปญหาโดยใช IoT  

CS3.2.11 

บทความวิจัยที่

นำเสนอในงาน 

NCTIM2022 

 

 

CS3.2.12  

รายงานผลการ

ดำเนินงาน

กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา

ในการสื่อสารและ

นำเสนอ

ผลงานวิจัย 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1K8EPxjX3-Lr4hciBQP49mVPHE8WRm9Wn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K8EPxjX3-Lr4hciBQP49mVPHE8WRm9Wn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K8EPxjX3-Lr4hciBQP49mVPHE8WRm9Wn?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkwra18vkvOU7R55ioUucEM_W8vLqxRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkwra18vkvOU7R55ioUucEM_W8vLqxRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkwra18vkvOU7R55ioUucEM_W8vLqxRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkwra18vkvOU7R55ioUucEM_W8vLqxRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkwra18vkvOU7R55ioUucEM_W8vLqxRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkwra18vkvOU7R55ioUucEM_W8vLqxRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkwra18vkvOU7R55ioUucEM_W8vLqxRr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkwra18vkvOU7R55ioUucEM_W8vLqxRr/view?usp=sharing
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     การดำเนินการในรายวิชาทำใหเกิดผลกับนักศึกษา ดังน้ี นักศึกษามีความรูความเขาใจ

ผานการติดตามการสอนแบบโครงการ นักศึกษาไดรูจักวิธีการวางแผนอยางเปนระบบและ

สามารถนําไปใชไดจริง ถูกตองตามกระบวนการตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ยังเปนการ

ฝกทักษะการทำงานเปนทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเปนผูนํา การรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื ่น ตลอดจนมีการทำการทดลอง วิเคราะหขอมูลออกมาเปนตัวเลขเชิง

ประจักษ สามารถสรางสรรคความรูที่ไดออกมาเปนนวัตกรรมใหม ราคาถูกและสามารถ

นําไปใชไดจริง มีการฝกการใชทักษะทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเพื่อนําผลที่ไดมา

นําเสนอ 

3) ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี

          3.1 ในรายวิชาเตรียมความพรอมกอนสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร รุ น 61 ภาคปกติ ภาค

การศึกษาที่ 1/2564 ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดการอบรมใหกับนักศึกษาเรื่องเทคนิคการ

นำเสนองานวิจัย เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในดานการคนควาเอกสารงานวิจัย การ

จัดระบบเอกสารอางอิง และการนำเสนองานวิจัย กอนการออกสหกิจศึกษาและฝก

ประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 

    3.2 หลักส ูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสื ่อสารและนําเสนอ

ผลงานวิจัย เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่จะเขารวมนําเสนองานวิจัยใน

ที่ประชุมวิชาการ ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ในรูปแบบ

ออนไลนดวย Google Meets โดยการบรรยายเทคนิควิธ ีการสื ่อสารและนําเสนอ

ผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารและนําเสนอผลงานวิจัย และเพื่อเตรียมความ

พรอมในการสื่อสารและนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NCTIM 2022 โดย

นักศึกษาที ่เขารวมกิจกรรมจะตองนําเสนอผลงานวิจัยใหอาจารยผูร ับผิดชอบ เพื่อ

พิจารณาเน้ือหาและรูปแบบการนําเสนอ  

4) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ 

     4.1 หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปที่ 4 ในรายวิชาการฝกประสบการณ

วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคปกติ ปการศึกษา 2564 โดยอธิบายการฝก

ประสบการณวิชาชีพ คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ การปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับ

ผู อื ่น การนิเทศนักศึกษา และการวัดและประเมินผลรายวิชา นอกจากนั ้นหลังจาก

นักศึกษากลับมาจากฝกประสบการณวิชาชีพแลว หลักสูตรจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา เพื่อใหนักศึกษารายงานผลการดําเนินการและประโยชนที่ไดรับ ซึ่งกิจกรรมน้ีมี

นักศึกษาช้ันป 3,2 และ 1 เขารวมฟงดวย 
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      4.2 หลักสูตรจัดกิจกรรมการพัฒนานักเขียนโปรแกรม สําหรับภาคธุรกิจกอนการฝก

ประสบการณวิชาชีพฯ (ครั้งที่ 7) นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 2 และ ช้ันปที่ 3 ในวันที่ 10, 

11, 12, 17 และ 23 กรกฎาคม 2564 ผาน Google Meet 

       4.3 หลักสูตรจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่อง เสนทางอาชีพนักพัฒนาซอฟตแวร 

สําหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร ทั้งภาค กศ.พบ.และภาคปกติ ทุกรุน ผาน ZOOM 

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 เวลา 17.00-20.00 น. เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอรในการเรียนรูอาชีพตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวร รวมทั้ง

สรางความมั ่นใจใหกับนักศึกษา และเพื ่อแลกเปลี ่ยนและพบปะกันระหวางนักศึกษา

ปจจุบันทั้งภาคกศ.พบ.และภาคปกติ รวมทั้งพี่ศิษยเกา ประเด็นเน้ือหาในการสมัมนา ดังน้ี 

1. สายงานอาชีพพัฒนาซอฟทแวร ที่แนะนําและที่ไมควรมองขาม 

2. ปญหาแรงงาน  IT ขาดแคลน vs ปญหาบัณฑิตทาง IT จบมาหางานทาง IT 

ไมได 

3. คุณลักษณะและทักษะของผูที่ไดประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร และอาชีพอื่นๆ 

ในสายงาน 

4. การเตรียมพรอมในการสมัครงาน ในสายงานอาชีพพัฒนาซอฟทแวร 

5. คุณลักษณะของผูที่ไดรับคาตอบแทนทีสู่งในสายอาชีพนักพัฒนาซอฟทแวร 

6. ชองทางในการเปนผูประกอบการในธุรกจิซอฟทแวร 

7. แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานองคกร 

     4.4 รายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 

ผลการดําเนินงาน พบวาการสงนักศึกษาออกสหกิจศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 – 

2564 จํานวน 5 คน ทําใหนักศึกษาไดความรูและประสบการณจากการทํางานจริง และ

นักศึกษาสวนใหญ มากกวารอยละ 98 ออกฝกประสบการณวิชาชีพฯ ซึ่งนักศึกษาไดมี

โอกาสเลือกตามศักยภาพของนักศึกษาแตละคน 

      4.5 รายวิชาเตรียมความพรอมกอนสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งนักศึกษาไดมีการเลือกและ

ติดตอสถานประกอบการในการสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพฯ  

      4.6 หลักสูตรจัดกิจกรรมเสรมิทกัษะการเขียนโปรแกรมในรายวิชาเตรียมความพรอม

กอนสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวชิา

วิทยาการคอมพิวเตอรรุน 61 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพรอม

ใหแกนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง 1 ภาคการศึกษา เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษามี ความพรอมสูงสุด

ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
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       นอกจากน้ีในปการศึกษา 2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดมีการสงเสริมและ

สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมและโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดกําหนด

เปาหมายเพิ่มเติมไว ดังน้ี 

1. นักศึกษาช้ันปที่ 4 นางสาวกันตฤทัย เขารวมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี

ดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2) โดยมี ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เปน

ที่ปรึกษาใหกับนักศึกษา โดยนําเสนอในรูปแบบออนไลน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 

ทั้งน้ีอาจารยที่ปรึกษาไดชวยตรวจบทความวิจัยกอนสงเผยแพร และชวยปรับปรุงสไลดที่

นำเสนอ พรอมกับใหนักศึกษาซอมนำเสนอดวย และนักศึกษาไดรับรางวัลระดับ Good 

ดังน้ี 

กันตฤทัย ขันแสง สมคิด สุทธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). การพัฒนาเว็บ 

แอปพลเิคชันคนหาขอมลูเห็ดบรเิวณปาเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพฒัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบรุี.  

ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมภิาคเอเชีย ครั้งที่ 

10, คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, ชลบุร.ี 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2565, 858-865. 

 
 

และนักศึกษาชั ้นปที ่ 4 เขารวมประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ครั้งที่ 8 จํานวน 5 เรื่อง ดังน้ี  

 

จิรพนธ จิตอารี สมคิด สุทธิธารธวัช และรณกร รัตนธรรมมา. (2565). โมบายแอป

พลิเคชันควบคุมคุณภาพรานแฟรนไชสดวยฟลัตเตอรเฟรมเวิรค. ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8, คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม,    

วันที่ 18 มีนาคม 2565, 2495-2502. 

 



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 54 

 

สรวิชญ ศรชัยธวัชวงค ภัทรนันท กาญจนจันทร สมคิด สุทธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิ

ภักดี. (2565). ระบบสารสนเทศแนะนําการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเสม็ด  

จังหวัดระยอง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

มหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 1429-1436. 

ธนาธิป วรรณา สมคิด สุทธิธารธวัช และ อมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). เว็บแอปพลิเคชัน

การแลกเปลี่ยนสิ่งของ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ครั้งที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 1469-1477. 

ศศิกานต วิมลรัตน สิทธิพงศ พรอุดมทรัพย วาสนา เสนาะ และรณกร รัตนธรรมมา. 

(2565). สื่อการเรียนรูสมุนไพรมูลฐานผานระบบ AR. ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 

มีนาคม 2565, 2282-2290. 

ชนาภา โสตะ กิตติพงศ บุญเงิน และนัฐพงศ สงเนียม. (2565). การพฒันาระบบผูชวย

ดูแลผูสูงอายุโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง. ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 

มีนาคม 2565, 1516-1529.  

 

ทั้งนี้สาขาวิชาฯ ไดจัดกิจกรรมการสื่อสารและนำเสนองานวิจัย ใหกับนักศึกษา

ดวย โดยมีกระบวนการชวยเหลือในการจัดทำบทความวิจัยและการสรางสไลดนำเสนอ 

พรอมวิธีการนำเสนอ 

2. นักศึกษาช้ันปที่ 4 เขารวมกิจกรรมการประกวดสื่อวิดีโองานสัปดาหวิทยาศาสตร 

ประจําป 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

3. นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารวมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม ธ. ออมสิน PNRU 

Smart idea by GSB จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมกับธนาคารออมสิน  

4. หลักสูตรจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมการเขียนโปรแกรมดานการ

จัดการฐานขอมูล” ณ องคการบริหารสวนตำบลมวงคอม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดย

กำหนดเปาหมารยใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 รวมกิจกรรมในการพัฒนาระบบงานเพื่อเปน

ตัวอยางการใชฐานขอมูล   
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         3. อาจารยผูสอน/ผูรับผิดชอบกจิกรรมดำเนินการประเมินผลและจัดทำรายงาน

เพื่อเสนอตอหลกัสูตร โดยแตละกจิกรรมจะมีการประเมินผลกิจกรรมและจัดทำรายงาน 

และหลักสูตรไดสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใน 5 ประเด็น ดังน้ี  

 

ความพึงพอใจของนักศึกษา คาเฉลี่ย แปลผล 

1. นักศึกษาไดรับการพฒันาศักยภาพดานคุณธรรม

จริยธรรม 

4.50 มาก 

2. นักศึกษาไดรับการเสริมสรางคุณลักษณะในศตวรรษที่ 

21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก 1) กลุมวิชาหลกั 2) 

กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ 3) กลุมทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม และ 4) กลุมทักษะสารสนเทศ สือ่ และ

เทคโนโลยี 

4.65 มากที่สุด 

3. นักศึกษาไดรับการเสริมสรางความเปนผูนำ 4.44 มาก 

4. นักศึกษาไดรับการเสริมสรางการทำงานเปนทมี 4.37 มาก 

5. นักศึกษาไดรับการเสริมสรางทักษะการคิดวิเคราะห

สังเคราะห 

4.29 มาก 

โดยรวม 4.45 มาก 

 

2.4 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ 

        ผลการดำเนินงานตามเปาหมาย พบวา การดำเนินงานของหลักสูตรเปนไปตาม

เปาหมาย มีนักศึกษาที่ไดรับรางวัลระดับชาติ จำนวน 1 รางวัล และมีนักศึกษาไดนําเสนอ

ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ อยางนอย 3 เรื่อง ซึ่งบรรลุเปาหมาย และผลประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45 ซึ่งเปนไปตามคาเปาหมายที่กำหนด และ

ในแตละกิจกรรมนั้น รอยละ 80 ของนักศึกษาไดรับการพัฒนาและเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21  

           หลักสูตรประชุมทบทวน เพื่อประเมินผลการพัฒนานักศึกษาและการเสรมิทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ประชุมเห็นวา ระบบการพัฒนานักศึกษาที่หลักสูตรเนนการ

อยู เปนการสรางนักศึกษาที่มีความเปนเลิศตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ

หลักสูตร แตทักษะการเรียนรูในยุคปจจุบันที่เนนการสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะการ

เปนผูประกอบการเปนอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสงเสริมนวัตกรรมใหเกิดขึ้น ดังน้ัน
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หลักสูตรควรมีระบบการเสริมสรางและพัฒนานักศึกษาใหเปนนักปฏิบัติที่มีความเปนเลิศ

และสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการมากข้ึน 

 

2.5 หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

     นำผลการประเมินมาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จากการประเมินระบบการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ระบบที่จะ

ปรับปรุง คือ  

1. การสรางระบบการพัฒนานักศึกษากับผูประกอบการใหมากข้ึน ดังน้ี 

1. สรางเครือขายการพัฒนานักศึกษากับผูประกอบการ โดยการประสานไปยัง

สถานประกอบการที่ยังไมมีขอตกลงความรวมมือกับทางหลักสูตร 

2. เสริมองคความรูดานการบริการที่เปนเลิศใหกับนักศึกษา โดยวิทยากรที่มี

ความเช่ียวชาญและสามารถเปนที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาได 

2. การพัฒนานักเขียนโปรแกรม สำหรับภาคธุรกิจกอนการฝกประสบการณวิชาชีพฯ

วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร ภาคปกติ ป 2564 พบปญหาในการจัดกิจกรรมเวลา

นอยเกินไป และเปนการจัดรูปแบบการอบรมแบบ online มีปญหาดานการฝกปฏิบัติใน

การจัดกิจกรรมครั้งหนาสาขาวิชาฯ จะปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมใหสามารถฝก

ปฏิบัติไดเพิ่มมากข้ึนและจัดเตรียมความพรอมของทรัพยากรที่รองรับการอบรมใหดีข้ึน 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 คะแนน  

   ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ประกอบดวย 2 ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

  หลักสูตรฯ มีการกำหนดเปาหมายในการดำเนินงานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังน้ี 

      1. รอยละ 80 ของนักศึกษาไดรับการพัฒนาและเสรมิสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 อยางนอยป

การศึกษาละ 1 ครั้ง  

      2. นักศึกษาไดนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ อยางนอย 3 เรื่อง และไดรบัรางวัลในการนำเสนอ

ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ อยางนอย 1 รางวัล 

      3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 มีคาเฉลี่ยสูงกวา 3.51 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พรอม

ทั้งมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม ซึ่งมีผลจากการปรับปรุงที่มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวากอน

ปรับปรุง และหลังปรับปรุงมีความแตกตางกันอยางไร (ควรมกีารเปรียบเทียบอยางนอย 3 ปยอนหลัง) 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 คะแนน  

        กอนปรับปรุงกระบวนการ (ในปการศึกษา 2562, 2563) หลักสูตรกำหนดอาจารยที ่ปรึกษาดูแลให

คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในแตละช้ันป โดยมีการกำหนดวันเวลาในการใหคำปรึกษา (Office 

hours) และเขียนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนานักศึกษา โดยเริ่มจากโครงการเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพและสห

กิจศึกษา แตไมไดกำหนดเปาหมายใหชัดเจน 

        หลังปรับปรุงกระบวนการ (ในปการศึกษา 2564) ในปการศึกษา 2564 เน่ืองจากสถานการณโควิดทำให

เกิดผลกระทบตอการเขาพบอาจารยแบบเผชิญหนาจึงมีการเพิม่ชองทางดานการติดตอสื่อสารกับนักศึกษา เชน 

การติดตอผานทาง Facebook ของอาจารย การใชงานโปรแกรม LINE เขารวมกลุมของนักศึกษา การติดตอ

อีเมล เว็บไซตสาขาวิชาฯ โทรศัพท เปนตน ทำใหการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาสามารถทำไดอยางสะดวก

รวดเร็วมากย่ิงข้ึน ทันตอการแกไขปญหามากย่ิงข้ึน ผลการดำเนินงานตามเปาหมาย พบวา จำนวนนักศึกษาที่

ออกกลางคันมีจำนวนลดลง ซึ่งบรรลุเปาหมายที่กำหนดและความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุมดูแลให

คำปรึกษาวิชาการแกนักศึกษา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.50) ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายที่กำหนด  

        และในปการศึกษา 2564 ผลการดำเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 2 พบวา การดำเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามเปาหมาย มีนักศึกษา

ที่ไดรับรางวัลระดับชาติ จำนวน 1 รางวัล และมีนักศึกษาไดนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 5 เรื่อง ซึ่ง

บรรลุเปาหมาย และผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45 ซึ่งเปนไปตามคาเปาหมายที่กำหนด และใน

แตละกิจกรรมนั้น รอยละ 80 ของนักศึกษาไดรับการพัฒนาและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21    

ดังนั้นจะเห็นวาหลังจากที่หลักสูตรปรับปรุงกระบวนการมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม คือ 

นักศึกษาไดรับการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุน จากกิจกรรมที่หลกัสตูรจดัให จนไดรับรางวัลระดับชาติ และได

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ซึ่งเปนผลจากการสงเสริมและสนับสนุกจากหลกัสตูรต้ังแตอาจารยที่ปรกึษา

ชวยแกไขการเขียนโครงการวิจัยเพื่อของบสนับสนุน 30,000 บาท หลักสูตรและคณะสนับสนุนการลงทะเบียน

เขารวมนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการ อีกทั้งหลักสูตรจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อ

ฝกซอมใหนักศึกษานำเสนองานและอาจารยใหคำแนะนำ นอกจากน้ีนักศึกษาที่จะเขารวมฝกประสบการณ

วิชาชีพฯ สามารถนำเสนอโครงงานวิจัยตอสถานประกอบการ เพื่อแสดงใหเห็นวานักศึกษาพรอมที่จะฝก

ประสบการณวิชาชีพฯ  
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3 หลักสูตรดำเนินการระบบการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา ใน 2 ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

โดยมีระบบและกลไก การดำเนินงาน การ

ประเมินผลและการปรบัปรงุกระบวนการ

จากผลการประเมิน และมผีลจากการ

ปรับปรงุกระบวนการสงเสรมิและพัฒนา

นักศึกษาจากป 2562, 2563 และในป 

2564 ดำเนินการตามกระบวนการที่ได

ปรับปรงุจนเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม คือ มี

นักศึกษาไดรับรางวัลรวมจำนวน 2 รางวัล 

ไดแก รางวัลบทความวิจัยระดับดีเดน และ 

การนำเสนอระดับดี และมีนักศึกษาเขารวม

นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 

จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งบรรลเุปาหมายทาง

หลักสูตรกำหนดไว และผลประเมินความพึง

พอใจมากกวา 3.51 เปนไปตามเปาหมาย    

4  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

………..   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี้ ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยู 

2. การสำเรจ็การศึกษา 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. การคงอยู     

ป

การศึกษา 

จำนวนรับเขา 

(1) 

จำนวนทีล่าออกและถูก

คัดช่ือออกสะสมจนถึง

ส้ินปการศึกษา 2564 

(2) 

อัตราการคงอยู 

(1)-(2) x100 

         (1) 

2561 51 20 (31x100)/51=60.78 

2562 31 17 (14x100)/31=45.16 

2563 30 8 (22x100)/30=73.33 

2564 43 9 (34x100)/43=79.07 

รวม 155 54 (101x100)/155 = 65.16 

 

       หลักสูตรมีรายงานผลการดำเนินงานขอมูลการคงอยู ของนักศึกษา ตั ้งแตป

การศึกษา 2561-2564 พบวามีจำนวนนักศึกษารับเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร รวม 155 คน มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยูต้ังแตช้ันปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 4 จำนวน 

101 คน มีอัตราการคงอยูเทากับรอยละ 65.16 เมื่อพิจารณาขอมูลจำนวนนักศึกษาทีค่ง

อยู ดังน้ี  

- รุน 64 (ป1) นักศึกษารับเขา จํานวน 43 คน และมีนักศึกษาคงอยู  34 คนพบวาอัตรา

การคงอยู เทากับ 79.07 

- รุน 63 (ป2) นักศึกษารับเขา จํานวน 30 คน และมีนักศึกษาคงอยู  22 คน พบวา

อัตราการคงอยู เทากับ 73.33 

- รุน 62 (ป3) นักศึกษารับเขา จํานวน 31 คน และมีนักศึกษาคงอยู 14 คน พบวาอัตรา

การคงอยู เทากับ 45.16 

- รุน 61 (ป4) นักศึกษารับเขา จํานวน 51 คน และมีนักศึกษาคงอยู  31 คน พบวา

อัตราการคงอยู เทากับ 60.78 

     ดังน้ันแนวโนมผลการดําเนินงานอัตราการคงอยู 3 ป คือ 2562-2564  ดีข้ึน 

 

2. การสาํเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

จำนวน

รับเขา 

(1) 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษา

ตามหลักสูตร (2) 

อัตราการสำเรจ็การศึกษา 

 (2)  x100 

             (1) 2562 2563 2564 

2559 82 37   (37/82)x100 = 45.12 

2560 72  46  (46/72)x100 = 63.89 

2561 51   19 (19/51)x100 = 37.25 

 CS3.3.1 

จำนวนนักศึกษาคง

อยู 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EzVIPfwelSGxdQ0TJNoqcBNbeQEEMRro/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzVIPfwelSGxdQ0TJNoqcBNbeQEEMRro/view?usp=sharing
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     จากขอมูลในปการศึกษา 2564 จํานวนนักศึกษารุน 2561 จํานวนรับเขา 51 คน 

และมีนักศึกษาคงอยู 31 คน สําเร็จการศึกษา 19 คน และตกคาง 12 คน  

ดังน้ันแนวโนมผลการดําเนินงานอัตราการสําเรจ็การศึกษา 3 ป คือ 2559-2561 ไมดี

ข้ึน 

 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินกระบวนการวิเคราะห

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการดําเนินงานในดานตางๆ ไดแก การรับสมัครนักศึกษา 

การเตรียมความพรอมกอนศึกษา การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2564 

หลักสูตรดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตามตัวบงช้ี 3.1 และ 3.2  

    ผลการดําเนินงาน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการรับนักศึกษา/การ

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา การใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี/การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ใน

ศตวรรษที ่ 21 พร อมทั ้งผลการจัดการขอรองเร ียนของนักศึกษา จากการตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นป โดยมีผลประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาในป 2564 แสดงดังตอไปน้ี 

 

รายการความพงึพอใจ 
คาเฉลี่ย 

แปลผล 
2564 

การรับนักศึกษา 4.39 มาก 

การเตรียมความพรอมกอนศึกษา 4.34 มาก 

การใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

4.50 มาก 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

4.45 มาก 

โดยรวม 4.42 มาก 

 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดการขอรองเรียน ดังน้ี 

 1. หลักสูตรกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียนจากนักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให

นักศึกษาสามารถเขาถึงชองทางตางๆ ไดสะดวก โดยมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาแจง

ใหนักศึกษาทราบ ชองทางในการรับขอรองเรียนของนักศึกษามี 5 ชองทาง คือ 

 1.1 โทรศัพทสวนตัวของอาจารยที่ปรึกษา 
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 1.2 Application Line กลุมหรือสวนตัว ของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอน 

 1.3 Application Messenger กลุ มหร ือสวนตัว ของอาจารยท ี ่ปร ึกษาและ

อาจารยผูสอน 

 1.4 มาพบดวยตนเอง 

 1.5 ผานทางเจาหนาที่ของคณะ 

2. หลักสูตรกําหนดระดับผลกระทบและวิธีการจัดการขอรองเรียนไว ดังน้ี 

 

ระดับผลกระทบ วิธีการจัดการขอรองเรียน 

ระดับ 1 ขอรองเรียนที ่มีผลกระทบไม

รุนแรง (บน/เสนอแนะ/เลาใหฟง/แจงให 

ทราบ/แนะนํา) 

1. ติดตอประสานงาน/หาขอมูลเพิ่มเติม 

2. แจงใหประธานหลักสตูรทราบ 

3. อาจารยที่ปรึกษาหาแนวทางแกไข/ 

ปองกัน/ปรับปรุง 

ระดับ 2 ขอรองเรียนที ่มีผลกระทบไม

รุนแรงแตมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความ

รุนแรง (ตําหนิ/ตอวา/รองทุกข/ระบุ

ตัวตน/พฤติกรรม) 

1. ติดตอประสานงาน/หาขอมูลเพิ่มเติม 

2. แจงใหประธานหลักสูตรทราบ 

3. ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

เพื่อหาแนวทาง แกไข/ปองกัน/ปรับปรุง 

4. แจงผลการดําเนินการกลับผูรองเรียน 

ระดับ 3 ขอร องเรียนที ่มีผลกระทบที่

ร ุนแรง (ดาทอ/ขู จะฟอง/ฟองรอง/ทํา

ร ายร างกาย/การข มขู จะออกสื ่อ/มี

ประเด็นทางดานกฎหมาย) 

ตองจัดการแกไข/ลดผลกระทบทันที 

1. ติดตอประสานงาน/หาขอมูลเพิ่มเติม 

2. ติดตอกลับผูรองเรียนภายใน 24 ชม. 

3. รายงานประธานหลักสูตร/ผู บริหาร

ระดับคณะ ประชุมเพื่อพิจารณาจัด 

ประชุมทบทวนขอรองเรียนและหาแนว 

ทางแกไข/ปองกัน/ปรับปรุง 

4. แจงผลการดําเนินการกลับผูรองเรียน 

5. ดูแล/ติดตามประเมินผูรองเรียนอยาง 

ตอเน่ือง 

 

     ในปการศึกษา 2564 มีขอรองเรียนของนักศึกษาภาคปกติรุน 64 จํานวน 1 เรื่อง 

คือ การประเมินผลคะแนนที่มีความคลาดเคลื่อนของผูสอน ซึ่งผลกระทบอยูในระดับ 3 

ซึ่งทางหลักสูตรไดดําเนินการ 

      1. อาจารยที่ปรึกษาติดตอประสานงาน/หาขอมูลเพิ่มเติม 

      2. อาจารยที่ปรึกษาแจงใหประธานหลักสูตรทราบ 



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 63 

 

      3. ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อหาแนวทาง แกไข/ปองกัน/ปรับปรุง 

ซึ่งหลักสูตรมีมติ ไมจัดอาจารยผูสอนรายน้ีอีกในหลักสูตร และสื่อสารทําความเขาใจกับ

นักศึกษา ทางคณะฯ ไดดําเนินการใหอาจารยผูสอนดําเนินการปรับแกไขผลการเรยีนให

ถูกตอง 

      4. แจงผลการดําเนินการกลับผูรองเรียน 

      5. ดูแล/ติดตามประเมินผู ร องเรียนอยางตอเนื ่อง โดยมอบหมายใหอาจารยที่

ปรึกษาดูแล 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3 มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุก

เร ื ่องตามคำอธ ิบายในต ัวบ งชี้ และมี

แนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในบาง

เร่ือง 

3 บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวดที่ 2 อาจารย 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ระบบการบรหิารอาจารย  

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

การดำเนินงาน รายการ

หลักฐาน 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

    1.1 เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

          หลักสูตรฯ มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานดานการรบัและแตงต้ังอาจารยประจํา

หลักสูตรอยางเปนระบบ ในปการศึกษา 2564 น้ัน มีการดําเนินการปรบัปรุงและกําหนดเปาหมาย 

ดังน้ี 

เปาหมายเชิงปรมิาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. มีจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ครบ   5 คน ตลอดปการศึกษา 

1. อาจารยผ ู ร ับผ ิดชอบหลักส ูตรมีคุณสมบ ั ติ

เหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและตําแหนงทาง

วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจ

ต อระบบการร ับและแต งต ั ้ งอาจารย ประจํา

หลักสูตรอยูในระดับดี (คาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51) 

   

    1.2 ระบบกลไกการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้ 

        1. หลักสูตรฯ มีการประชุมทบทวนคุณสมบตัิ คุณวุฒิ  และการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

        2. หลักสูตรฯ มีการจัดทํากรอบแผนอัตรากําลังสายวิชาการ ระยะ 5 ป (2561-2565)  ที่เปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ โดยพจิารณาจากอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีอยูและอาจารย

ประจําหลักสูตรที่พึงมี โดยมีขอมลูพื้นฐานประกอบ เชน วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ผลงานวิจัย ความเช่ียวชาญ/ประสบการณ จํานวนนักศึกษาปปจจุบัน แผนการรับนักศึกษา ความ

ตองการของตลาดแรงงาน ความตองการของผูเรียน ศักยภาพของหลักสูตร ความพรอมของเครื่องมือ

และสิง่สนับสนุนการเรียนรู เปนตน 

        3. หลักสูตรฯ เสนอกรอบแผนอัตรากําลงัสายวิชาการ ระยะ 5 ป ผานคณะ และขออนุมัติกรอบ

อัตรากําลงัจากมหาวิทยาลัย 

CS4.1.1 กรอบ

อัตรากำลงัฯ 

https://drive.google.com/file/d/10nB55QbDfO7qMlZYlhNFYzqTmemIyIsn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nB55QbDfO7qMlZYlhNFYzqTmemIyIsn/view?usp=sharing
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        4. ในกรณีที่อาจารยประจําหลกัสูตรไมครบและตองการรับสมัครอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

ใหม หลกัสูตรฯขอใชกรอบอัตรากําลงัจากมหาวิทยาลัยโดยผานกระบวนการข้ันตอนจากคณะ (ผาน

คณะกรรมการบรหิารคณะและคณะกรรมการประจําคณะตามลําดับ) และกําหนดคุณสมบัติของ

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558  

        5. คณะฯ ประสานกับกองบรหิารงานบุคคล เพื่อดําเนินการจัดทําประกาศรบัสมัคร 

        6. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

        7. หลักสูตรฯมสีวนรวมในการคัดเลือกอาจารยโดยผานกระบวนการออกขอสอบ การสอบ

ขอเขียน การสอบปฏิบัติการสอน การสอบสมัภาษณรวมถึงการพิจารณาเลือกผูทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสม

ในการเขาเปนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

        8. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครหรอืคัดเลอืกตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยคือดําเนินตาม 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยและหลกัเกณฑวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการ

ตัดสิน การข้ึนบญัชีและการยกเลิกบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย 

        9. หลักสูตรฯจัดการปฐมนิเทศอาจารยใหมเพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบดาน

การสอนการปฏิบัติงานในหนวยงาน รวมทัง้แนะนําสถานที่ และการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ พรอมทั้ง

ช้ีแจงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานซึง่ในการปฐมนิเทศอาจารยใหมจะดําเนินการเกี่ยวกบัการ

บรหิารหลักสูตรบทบาทหนาที่ของกรรมการบริหารหลักสูตรรวมทั้งจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงคอยให

คําปรึกษา และชวยเหลือทางดานวิชาการ 

        ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหอาจารยใหมไดทดลองปฏิบัติงานโดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ประเมินและอาจารยพีเ่ลี้ยงคอยควบคุมดูแล 6 เดือน และ 1 ป ซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะดังกลาวรอง

คณบดีฝายบริหารฯของคณะฯ จะดําเนินการจัดทําสรุปผลการประเมินเสนอไปยังกองบรหิารงานบุคคล

เพื่อบรรจุแตงต้ังตอไป 

        10. คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรและเสนอตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

        11. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเห็นชอบ และเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยพจิารณาเห็นชอบ  

 

1.3 การดําเนินการตามระบบกลไก 

        ระบบและกลไกการคัดเลือกและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีเกณฑการพิจารณาจาก

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.2558 โดยอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุมหารือเพื่อทบทวนและวางแผนจัดทํากรอบอัตรากําลังโดยพิจารณาจาก

อาจารยประจําหลกัสตูรทีจ่ะเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ ลาศึกษาตอและลาปฏิบัติราชการ

ตางประเทศ ในปการศึกษา2564 หลักสูตรฯ ไดมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการรับและแตงต้ัง

อาจารยใหม โดยทางคณะฯมอบหมายใหประธานสาขาวิชาฯเปนผูสํารวจอัตราคงอยูและความตองการ
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ในการพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรจากการสํารวจพบวา ปการศึกษา 2564 มีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ทาน ดังน้ี 

   1. ผศ.วาสนา เสนาะ 

   2. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 

   3. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 

   4. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว 

   5. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช  

     ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่สกอ.กําหนด ดังน้ันจึงไมมีการเสนอ

ขอใหมีการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรเพิ่มเติมในปการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรฯจึงไมมี

การดําเนินการในขอ 2 ถึง 11 ตามระบบและกลไกการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

ตารางกรอบแผนอัตรากําลังอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 

2561-2567 

ปการศึกษา 

จํานวนอาจารย

เกษียณอายุราชการ/

ลาออกจากราชการ 

(คน) 

จํานวน

อาจารยที่ลา

ศึกษาตอ(คน) 

จํานวน

อาจารยที่ลา

ทําวิจัยหลัง

ปริญญาเอก 

อัตราทดแทนผูเกษียณอายุ 

ราชการ/ลาออกจาก

ราชการ/ลาศึกษาตอ 

2561 - - - -- 

2562 - - - - 

2563 - - - - 

2564 - - - - 

2565 - - - - 

*2566 

(1 มิ.ย. 66-

31 พ.ค. 67) 

- - - 1 

(อัตราอาจารยใหม) 

*2567 

(1 มิ.ย. 67-

31 พ.ค. 68) 

1 

(ผศ.วาสนา เสนาะ) 

- - - 

*หมายเหตุ วางแผนอัตรากําลัง เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2566 

 

1.4 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

       จากการดําเนินการตามระบบและกลไกการรบัอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรตามกระบวนการทีไ่ด

กําหนดไวในปการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ทบทวนระบบและกลไกแลว พบวาไมมีการเสนอขอใหมีการ

รับและแตงตั ้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติม เนื ่องจากหลักสูตรมีจํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตรครบ 5 คนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติสอดคลองเปนไปตามเกณฑ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว และเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  
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     เมื่อพิจารณาจากกระบวนการแลว หลักสูตรฯ ทบทวนเห็นควรใชระบบและกลไกตามเดิม และผล

การประเมินความพึงพอใจในระบบรบัสมัครและแตงต้ังฯ ประจําปการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากทีสุ่ด ดังน้ี 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 

คาสวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

*แปลผล 

1. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

    1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

5 0 มากที่สุด 

    1.2 มีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและ

ความเช่ียวชาญ 

4.80 0.45 มากที่สุด 

    1.3 มีการปฐมนิเทศหรือใหคําแนะนําดานการจัดการเรียน

การสอนและดานอ่ืนๆ ที่จําเปนแกอาจารยใหมทุกคน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 4.87 0.35 มากที่สุด 

      *เกณฑการแปลผล  

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด 

 

   1.5 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการประเมิน/ทบทวน  

        จากการประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบและกลไก/กระบวนการ พบวา เน่ืองจากยังไมมี

การเสนอขอใหมีการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรเพิม่เติม และหลักสูตรพิจารณารวมกนั

แลววา หลักสูตรจะใชระบบกลไกกระบวนการการรับและแตงตั ้งอาจารยประจําหลักสูตรนี้ ในป

การศึกษาถัดไป 

 

   1.6 ผลท่ีเกิดจากการปรับปรุง  

         หลักสูตรไมมีการรับอาจารยใหม และมกีารทบทวนกระบวนการแตงต้ังอาจารยประจําหลักสตูร 

โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการยอนหลัง 5 ป ซึ่งมีผลงานวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง พบวา อาจารย

ประจําหลักสูตรทุกคน มีผลงานวิชาการครบตามเกณฑที ่ก ําหนด ดังนั ้นหลักสูตรไดทบทวน

กระบวนการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแลว พบวา ระบบกลไกของกระบวนการการ

รับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวน้ัน สามารถนําไปใชในปการศึกษาถัดไปได 
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2. ระบบการบริหารอาจารย 

    2.1 เปาหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 

       หลักสูตรมรีะบบและกลไกการบรหิารอาจารยเพื่อใหเกิดความรักความผูกพันในองคกร โดยจัดใน

ภาพรวมของคณะและมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดใหมีกองทุนสํารองเลีย้งชีพ การตรวจสขุภาพประจาํป 

นอกจากน้ีคณะและมหาวิทยาลัยยังมีการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทําช่ือเสียง งานปใหมและวัน

แสดงมุทิตาจิต ในขณะเดียวกันระบบและกลไกการบริหารอาจารยของหลักสูตรไดจัดใหมีการแสดง

ความยินดีเน่ืองในโอกาสตางๆ เชน การนํานักศึกษาเขารวมประชุมวิชาการและไดรับรางวัล  เปนตน 

 

เปาหมายเชิงปรมิาณ เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคงอยูครบ 

5 คน 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี

ผลงานวิชาการ อยางนอย 1 เรื่อง  

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติ

สอดคลองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจใน

การบร ิหารจ ัดการหล ักส ูตรอย ู  ในระดับดี 

(คาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51) 

 

    2.2 ระบบและกลไกการบริหารอาจารย ดังนี้ 

       1. หลักสูตรฯ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอตอคณะและมหาวิทยาลัย และ

หลักสูตรประชุมวางแผนอัตรากําลังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอนักศึกษา โดยพิจารณาสัดสวน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา (20 : 1) ตามเกณฑของ สกอ. 

       2. หลักสูตรฯ วางแผนการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

       3. หลักสูตรฯ จัดทําแผนบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

       4. หลักสูตรฯ ดําเนินการตามแผนบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

       5. หลักสูตรฯ สํารวจความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารอาจารย 

       6. หลักสูตรฯ ประชุมทบทวนกระบวนการบริหารอาจารย  

       7. หลักสูตรฯ นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหาร

อาจารย 

 

2.3 การดําเนินการตามระบบและกลไกการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

        ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไก ดังน้ี  

        1. หลักสูตรฯ เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารคณะฯ ได

พิจารณา เพื่อแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดําเนินการบรหิารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

CS4.1.2  

คำสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร 

 

CS4.1.3 

ประกาศทุนวิจัย 

สก.สว.ประจำป

งบประมาณ 

2565 

 

CS4.1.4 

รายงาน

ความกาวหนา

โครงการบริการ

วิชาการ 

https://drive.google.com/file/d/1elS5WyJap-izIo4iyQiprJ-GX8hZowLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1elS5WyJap-izIo4iyQiprJ-GX8hZowLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1elS5WyJap-izIo4iyQiprJ-GX8hZowLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzdaYLWt1h07ugpuM5v9LfOj5xMmoWK5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzdaYLWt1h07ugpuM5v9LfOj5xMmoWK5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzdaYLWt1h07ugpuM5v9LfOj5xMmoWK5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzdaYLWt1h07ugpuM5v9LfOj5xMmoWK5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kf98vUc82boK1qicJaAXew6q3czm5DU7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kf98vUc82boK1qicJaAXew6q3czm5DU7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kf98vUc82boK1qicJaAXew6q3czm5DU7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kf98vUc82boK1qicJaAXew6q3czm5DU7?usp=sharing
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ให ม ีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและเกณฑที ่  สกอ. ก ําหนด รายช่ือ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดังน้ี 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนง 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช ประธานกรรมการ 

2. ผศ.วาสนา เสนาะ กรรมการ 

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว กรรมการ 

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม กรรมการ 

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา กรรมการและเลขานุการ 

        

         หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยมีคําสั่งฯ เลขที่  0665/2564 แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป โดยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร มีบทบาทหนาที่ในการทํางานหลักสูตร ดังน้ี 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในสาขาวิชา 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช -งานกํากับติดตามและตรวจสอบ มคอ. ตางๆ การทวน

ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการ

สอน การกํากับดูแลอาจารยเขาบรรจุใหม การจัดใหอาจารย

ทุกคนไดพัฒนาตนเองดานวิชาการ การจัดแผนอัตรากําลัง

ของอาจารยประจําหลักสูตร 

-งานวิชาการ กํากับ ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนินงานทางดานวิชาการ 

- ดูแลใหคําปรึกษาในดานวิชาการและวิชาชีพ 

- การเทียบโอนประสบการณ/เทียบโอนรายวิชาในหลกัสูตร 

- ดูแลงานสหกิจศึกษา 

- ดูแลใหคําปรึกษาในการดําเนินงานโครงงานนักศึกษา 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 1 และ 4 

2. ผศ.วาสนา เสนาะ - งานประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 5 

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว - การสํารวจภาระการมีงานทําของบัณฑิต และสํารวจความ

พึงพอใจจากผูใชบัณฑิต 

- ดูแลการฝกประสบการณวิชาชีพฯ  

- งานประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 2 และ 3 

-งานกิจการและพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ดังน้ี สงเสริมและ 
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พัฒนากิจกรรมในทุกดานของนักศึกษาใหสอดคลองกับการ

พัฒนาศักยภาพนนักศึกษาและการเสริมสรางการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

- ดูแลและใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการใช

ชีวิตของนักศึกษารวม ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ 

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม งานวิจัยและงานประชาสัมพันธ มีหนาที่ดังน้ี 

- พี่เลี้ยงในการพัฒนางานวิจัย 

- ประชาสัมพันธการดําเนินงานของสาขา 

- จัดทําสื่อโฆษณา 

- แนะแนวหลักสตูร 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 6 

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา -งานบริการวิชาการและงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มี

หนาที่ดังน้ี  

 - บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน วิจัย

และศิลปวัฒนธรรม 

- ดูแลใหคําปรึกษาในดานบริการวิชาการและ

ศิลปวัฒนธรรม 

- ดูแลเว็บไซตของสาขาวิชา 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบที่ 5 

 

          ปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดทบทวนอัตรากําลังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอนักศึกษา 

ปรากฏวา ปจจุบันหลักสูตรมีนักศึกษาเต็มเวลา จํานวน 101 คน ซึ่งจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเต็ม

เวลาเทียบเทา (FTES) ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เทากับ 18.18 ตอ 1 (FTES สกอ.

กําหนด คือ 20:1)  ทําใหรอยละความแตกตางระหวาง FTES ตออาจารยประจําเทียบกับเกณฑ

มาตรฐาน เทากับ -9.08 จึงไดคะแนนเทากับ 5 ดังน้ันจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพียงพอตอ

จํานวนนักศึกษา จึงไมมีการดําเนินการขออัตรากําลังเพิ่ม 

 

       2. หลักสูตรฯ วางแผนการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประกอบดวย 

2.1 การจัดการเรียนการสอนใหตรงกบัคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ทักษะและความชํานาญ 

2.2 การจัดภาระงานของอาจารยใหครบตามขอบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย ไดแก ภาระงาน

อาจารยที่ปรึกษา ภาระงานสอน ภาระงานนิเทศนักศึกษา และภาระงานที่ปรึกษาโครงงาน  

2.3 การพัฒนาอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรดานการศึกษาตอและการขอตําแหนงทาง

วิชาการ 
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2.4 การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดานการอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน 

2.5 การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดานการวิจัย และการบริการวิชาการ 

2.6 การกิจกรรมสรางความสัมพันธภายในหลักสูตร เชน การเลี้ยงปใหม งานทําบุญสาขา 

เปนตน กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร เชน การไดรับรางวัล การไดรับตําแหนงทางวิชาการ 

 

       3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รวมกันจัดทําแผนการบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 

โดยประกอบดวยแผนตาง ๆ ดังน้ี 

 

1) แผนการจัดการเรียนการสอน   

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

กลุมวิชาที่

รับผิดชอบ 

ภาระงานสอน

ตามเกณฑข้ันต่ํา 

ภาระงานสอนที่

ไดรับมอบหมาย 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช กลุมวิชาแกน 

กลุมวิชาเฉพาะดาน 

9 ชม.ตอสัปดาห 12 ชม.ตอสปัดาห 

2. ผศ.วาสนา เสนาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน 12 ชม.ตอสปัดาห 24 ชม.ตอสปัดาห 

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว กลุมวิชาเฉพาะดาน 12 ชม.ตอสัปดาห 24 ชม.ตอสปัดาห 

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม กลุมวิชาเฉพาะดาน 12 ชม.ตอสัปดาห 24 ชม.ตอสปัดาห 

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา กลุมวิชาเฉพาะดาน 

กลุมวิชาเลือก 

12 ชม.ตอสัปดาห 24 ชม.ตอสปัดาห 

 

2) แผนการจัดอาจารยท่ีปรึกษาหมูเรียน 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ปการศึกษา 

2561 

(รุน/หมู) 

2562 

(รุน/หมู) 

2563 

(รุน/หมู) 

2564 

(รุน/หมู) 

2565 

(รุน/หมู) 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช 61/2    65/2 

2. ผศ.วาสนา เสนาะ  62/1    

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว    64/1  

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 61/1    65/1 

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา   63/1   
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3) แผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดานการศึกษาตอและการขอตําแหนงทางวิชาการ 

ประจําป พ.ศ. 2564-2568 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

แผนการศึกษาตอ

ปริญญาเอก 
แผนการขอตําแหนงวิชาการ 

ป 

พ.ศ. 

สาขาที่

ศึกษาตอ 

ตาํแหนง ป พ.ศ. ที่จะ

ยื่นเอกสาร 

ป พ.ศ. ที่คาดวาจะ

ไดรับตําแหนง 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช - - รศ. 2567 2568 

2. ผศ.วาสนา เสนาะ - - - - - 

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว - - รศ. 2567 2568 

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม - - ผศ. 2564 2565 

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา - - รศ. 2568 2569 

 

4) แผนพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดานการอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
อบรมวิชาการ/วิชาชีพ/สัมมนา ศึกษาดูงาน 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช 1 ครั้งตอปการศึกษา 1 ครั้งตอปการศึกษา 

2. ผศ.วาสนา เสนาะ 1 ครั้งตอปการศึกษา 1 ครั้งตอปการศึกษา 

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว 1 ครั้งตอปการศึกษา 1 ครั้งตอปการศึกษา 

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 1 ครั้งตอปการศึกษา 1 ครั้งตอปการศึกษา 

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 1 ครั้งตอปการศึกษา 1 ครั้งตอปการศึกษา 

 

5) แผนงานการนิเทศนักศึกษาและงานท่ีปรึกษาโครงงาน 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

งานนิเทศนักศึกษา 

(จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา) 

งานที่ปรึกษาโครงงาน 

(จํานวนนักศึกษาตอปการศึกษา) 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช ไมเกิน 10 คน  ไมเกิน 5 คน  

2. ผศ.วาสนา เสนาะ ไมเกิน 10 คน  ไมเกิน 5 คน 

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว ไมเกิน 10 คน  ไมเกิน 5 คน 

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม ไมเกิน 10 คน  ไมเกิน 5 คน 

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา ไมเกิน 10 คน  ไมเกิน 5 คน 

 

6) แผนการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดานการวิจัย และการบริการวิชาการ 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

จํานวนงานวิจัย/

บทความวิจัย 
แหลงทุนสนับสนุน 

จํานวนโครงการ

บริการวิชาการ 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช 1 เรื่องตอป ภายใน/ภายนอก 1 เรื่องตอป 

2. ผศ.วาสนา เสนาะ 1 เรื่องตอป ภายใน/ภายนอก 1 เรื่องตอป 

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว 1 เรื่องตอป ภายใน/ภายนอก 1 เรื่องตอป 
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4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 1 เรื่องตอป ภายใน/ภายนอก 1 เรื่องตอป 

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 1 เรื่องตอป ภายใน/ภายนอก 1 เรื่องตอป 

 

4. ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการตามแผนบริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

4.1 การจัดการเรียนการสอนใหตรงกับคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ทักษะและความชํานาญ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯไดรวมประชุมพิจารณากําหนดรายวิชาที่เปดสอนและจัดอาจารยสอน

ตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของอาจารยในปการศึกษา 2564 โดยนําขอมูลจาก มคอ.5 / 

มคอ.6 มาพิจารณาความเช่ียวชาญของอาจารยสอนในรายวิชาที่เปดสอน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและ

ประสบการณการสอนของอาจารยแตละทาน และผลการประเมินการสอนของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2564 ดังตารางผลประเมินการสอนโดยภาพรวม 
 

ตารางผลประเมินการสอนโดยภาพรวม 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช 4.37 4.46 

2. ผศ.วาสนา เสนาะ 4.56 4.64 

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว 4.53 4.57 

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 4.08 4.28 

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 4.52 4.67 

 

      4.2 การจัดภาระงานของอาจารยใหครบตามขอบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย  

4.2.1 การจัดภาระงานของอาจารยใหครบตามกําหนดภาระการสอนของอาจารยใหเปนไป

ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด คือ 12 ชั่วโมง/สัปดาห เปนภาระงานสอนขั ้นตํ ่า ซึ่งอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีภาระงานสอนครบตามกําหนด 

4.2.2 การจัดอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียนในปการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

กําหนดอาจารยที่ปรึกษาที่รับผิดชอบดูแลและใหคําแนะนํานักศึกษาในแตละชั้นป และสงรายงาน

สรุปผลการใหคําปรึกษาแกประธานหลักสูตร เพื่อรายงานผลการใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการบริหาร

คณะตอไป  
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รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

ปการศึกษา 

2561 

(รุน/หมู) 

2562 

(รุน/หมู) 

2563 

(รุน/หมู) 

2564 

(รุน/หมู) 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช 61/2    

2. ผศ.วาสนา เสนาะ  62/1   

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว    64/1 

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 61/1    

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา   63/1  

 

4.2.3 การจัดภาระงานนิเทศนักศึกษาและภาระงานอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิทยาการ

คอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2564 มีนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร รุน 61 ลงทะเบียนรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ จํานวน 25 คน และลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 1 คน และรายวิชา

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 30 คน  

 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาที่

จะตองนิเทศรายวิชา

ฝกประสบการณ

วิชาชีพฯ  

จํานวนนักศึกษาที่

จะตองนิเทศรายวิชา

สหกิจศึกษา 

จํานวนนักศึกษาที่

ปรึกษาในรายวิชา

โครงงานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 2 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช 5 1 5 

2. ผศ.วาสนา เสนาะ 5 - 7 

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว 5 - 6 

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 5 - 6 

5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 5 - 6 

 

     อาจารยผูรับผิดหลกัสตูรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมีภาระงานนิเทศนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพฯและรายวิชาสหกิจศึกษาดวยและอาจารยประจํา

หลักสูตรบางทานมีภาระงานเปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ

นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

4.2.4 การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ดานการอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ในป

การศึกษา 2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการสนับสนุนใหไดรับการฝกอบรมอยางนอย 1 

หลักสูตร ครบทั้ง 5 ทาน และการนําไปใชประโยชน  ทั้งนี้คณะฯ มีงบประมาณจัดสรรในการพฒันา

อาจารยใหเขารวมอบรม/สัมมนาที่ตรงกับศาสตรที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 
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รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
ช่ือหลักสูตร 

การนําไปใชประโยชนใน

รายวิชา 

หรืองานวิจัย หรืออ่ืนๆ   

(โปรดระบุ) 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช 1. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ปที่ 6 

(เทคนิคการเปนผูประเมินโครงการวิจัย : 

มิติดานวิชาการ และดานจริยธรรม) ในวันที่ 

16 กันยายน 2564 จัดโดยสถาบันวิจัยฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

2. พัฒนาศักยภาพของอาจารยใหมี

สมรรถนะดานออกแบบหลักสูตรและ

รายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ

มุงผลลัพธ (Outcome-based 

Education) (รุน 2)ระหวางวันที ่5 ก.พ. -  

30 เม.ย. 2565 

จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี 

 

3. การพัฒนาผูประกอบการดิจิทัลบนฐาน

นวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม  (Next Normal 

Digital Entrepreneur & Innovation) 

ระหวางวันที่ 22 มี.ค. – 7 เม.ย. 2565 

จัดโดย สถาบันพัฒนาศักยภาพกําลังคน

แหงอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครนิทร 

 

4. หลักสูตร Blended Learning 

Designer เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรูในรูปแบบผสมผสาน (Blended 

Learning) วันเสารที่ 2 เมษายน 2565 

เวลา 9.00-12.00 น. จัดโดย สํานัก

นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

 

5. หลักสูตร Python for Machine 

Learning and Data Mining วันเสาร- 

1. เพื่อเขาใจหลักจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย และเทคนิค

การประเมินโครงการวิจัย 

เพื่อสงเสริมใหการเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยมีความ

สมบูรณมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อนํามาใชในการ

ออกแบบหลักสูตรแบบ OBE 

และการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาเพื่อใหได CLOs ที่

สอดคลองกับ PLOs ของ

หลักสูตร 

 

 

3. เพื่อ Upskill อาจารย

ผูสอน และนํามาใชในการ

บริหารจัดการบนฐานวิถีใหม

สําหรับผูประกอบการ

ทางดานดิจิทัล และการ

บริหารจัดการตลาดดิจิทัล 

สําหรับใชในการลงพื้นที่

ชุมชนทองถิ่น 

4. นํามาใชในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูแบบ

ผสมผสานในรายวิชาที่มีการ

สอนแบบออนไลน และการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี และ

เครื่องมือดิจิทัลตาง ๆ 

สําหรับสนับสนุนการจัดการ

เรียนรูแบบผสมผสาน 

 

5. เพื่อ Upskill อาจารย

ผูสอน และนํามาใชในการ
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อาทิตยที่ 23 - 24 และ 30 เมษายน - 1 

พฤษภาคม 2022 (9.00-16.00) 

จัดโดย กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ระบบสารสนเทศ  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. หลักสูตรการออกแบบหลักสูตรบนฐาน

ผลลัพธการเรียนรู (Outcome- based 

education: OBE) และเกณฑ AUN-QA 

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จัดการเรียนการสอนรายวิชา

การเรียนรูของเครื่อง 

 

 

 

6. เพื่อนํามาใชในการ

ออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ 

OBE สําหรับการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอรตอไป 

2. ผศ.วาสนา เสนาะ การ ออกแบบ  User Experience เ พื่ อ

พัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ เม่ือ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  

จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ใชในการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาการเขียน

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 

2 

3. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว การพ ัฒนาศ ักยภาพความเป น Coach 

เกี ่ยวกับวิศวกรสังคม สําหรับผู บร ิหาร 

อาจารย และบ ุคลากร ผ านทางระบบ

ออนไลน zoom ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

จัดกิจกรรมวิศวกรสังคม

ใหกับนักศึกษา 

อบรมการเขียนบทความวิจัย/วิชาการเพื่อ

ส  งต ีพ ิมพ  ในวารสารระด ับนานาชาติ  

(online) วันที่ 24 มีนาคม 2565 จัดโดย 

สถาบันวิจัยฯมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

นําความรูไปชวยในการเขียน

บทความวิจัย/วิชาการเพื่อสง

ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 

4. อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม อบรม กาวสูโลกใหม Metaverse The 

Next chapter of Internet (online) 

วันที่ 23 เมษายน 2565 วิทยากร ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.บุษกร เช่ียวจินดากานต 

อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

นําความร ู มาประกอบการ

เ ต ร ี ย ม ส อ น ใ น ร า ย ว ิ ช า

เทคโนโลยีบล็อกเชน 

อบรมการพัฒนาแอปพลิเคชันดวย Google 

Flutter (online) วันที่ 25 เมษายน 2565 

ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 

– 20.00 น. จัดโดย สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มรภ.พระนคร 

ไดรับความรูเรื่อง ทําความ

รูจักกับ flutter และการ

ตดิตั้ง พื้นฐานของภาษา 

Dart สวนใหญที่ใชเขียน 

Flutter Layout และ 

Widget ในการพัฒนา UI 
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5. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา การพ ัฒนาศ ักยภาพความเป น Coach 

เกี ่ยวกับวิศวกรสังคม สําหรับผู บร ิหาร 

อาจารย และบ ุคลากร ผ านทางระบบ

ออนไลน zoom ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

จัดกิจกรรมวิศวกรสังคม

ใหกับนักศึกษา 

 

 4.2.5 การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดานการวิจัย และการบริการวิชาการ 

ในปการศึกษา 2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดรับเงินสนับสนุนใหทําวิจยั จํานวน 2 ทาน และ

มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดดําเนินการโครงการบริการวิชาการ จํานวน 3 ทาน ใน 4 โครงการ 

 

ตารางสรุปโครงงานวิจัย แหลงทุนและงบประมาณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

รายช่ือนักวิจัย ช่ือโครงงานวิจัย 
แหลงทุน/ 

งบประมาณ 
สถานภาพ 

-ผศ.อมฤตา ฤทธิภักด ี

(50%) 

-ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช 

(25%) 

-อ.พรหมบัญชา พรหมมา

หลา (15%) 

-อ.บุญชัย อารีเอ้ือ (10%) 

การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรม

ประยุตกใชกับการทองเที่ยวเชิง

ว ัฒนธรรมตามแนวเส นทาง

รถไฟฟาสายสีเข ียว (เหนือ) 

กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

และตอบสนองตอการพลิกโฉม

ฉับพลัน 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

เงินงบประมาณ (สกสว.) 

ประจําปงบประมาณ 

2565 

 

/529,000 

ผูรวมวิจัย 

-อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 

(60%) 

-ผศ.ธนภูมิ ศิริงาม (30%) 

-ผศ .ศศ ิพร  ร ั ตนส ุ วร รณ  

(10%) 

การพัฒนากระบวนการผลิต

ผักกาดหอมแบบไฮโดรพอนิกส

เพื ่อเพิ ่มผลผลิตและคุณภาพ

โดยใชระบบควบคุมอัตโนมัติ

ผานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของ

ทุกส่ิง 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

เงินงบประมาณ (สกสว.) 

ประจําปงบประมาณ 

2565 

/661,000 

หัวหนา

โครงการวิจัย 

-ผศ.ธนันญดา บัวเผ่ือน  

(60%) 

-ดร.นัฐพงศ สงเนียม (30%) 

-ผศ.สหชาติ สรรพคุณ (5%) 

-อ.ลัดดา สรรพคุณ (5%) 

การพัฒนารูปแบบการแกปญหา

การตายและการบาดเจ็บในกลุม

เด็กและเยาวชนที่ใช

รถจักรยานยนต อ.เมือง จ.

นครนายก 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

เงินงบประมาณ (สกสว.) 

ประจําปงบประมาณ 

2565 

/661,000 

ผูรวมวิจัย 

อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 

(อาจารยที่ปรึกษา) และ

นางสาวชนาภา โสตะ 

(นักศึกษา รุน 61) 

การพ ัฒนาระบบผู ช  วยด ูแล

ผ ู ส ู งอาย ุ โดยใช  เทคโ นโ ลยี

อินเทอรเน็ตทุกสรรพส่ิง 

 

กองทนุมหาวิทยาลัย 

/30,000 

อาจารยที่

ปรึกษา 
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ตารางสรุปโครงงานบริการวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 
ช่ือโครงงานบริการวิชาการ งบประมาณ สถานภาพ 

1. ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช ศูนยขอมูลทรัพยากรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร 

15,000 หัวหนา

โครงการ 

พัฒนาศูนยเร ียนรู  อนุร ักษ พัฒนา 

และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน 

สูเศรษฐกิจพอเพียง  ณ วิทยาลัยชัย

บาดาลพ ิพ ัฒน   อ ําเภอช ัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี 

129,000 หัวหนา

โครงการ 

2. ผศ.พวงผกา ภูยาดาว สํารวจเก็บรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น

และวัฒนธรรมในพื้นที่องคการบริหาร

สวนตําบลมวงคอม อ.ชัยบาดาล  

จ.ลพบุรี 

53,900 ผูรวม

โครงการ 

3. ผศ.รณกร รัตนธรรมมา พัฒนาเว็บไซดประชาสัมพันธ อพ.สธ.-

มรภ.พระนคร 

12,900 หัวหนา

โครงการ 

 

4.2.6 การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดานการศึกษาตอและการขอตําแหนงทาง

วิชาการ ประจําป 2564 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 1 ทาน คือ ดร.นัฐพงศ สงเนียม ไดย่ืนผลงาน

ทางวิชาการ เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย ในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่ง

ขณะน้ีอยูระหวางการประเมินผลงาน 

4.2.7 ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ งดจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธภายในหลักสูตร เชน 

การเลี้ยงปใหม งานทําบุญสาขา เปนตน เน่ืองดวยสถานการณการแพรระบาดของโควิด19 

 

5. หลักสูตรฯ สํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารอาจารย ประจําป

การศึกษา 2564 ดังน้ี 

 

รายการประเมินความพึงพอใจ 
คา 

เฉล่ีย 

คาสวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

*แปลผล 

2. ระบบการบริหารอาจารย  

2.1 การกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีความชัดเจน 

4.80 0.45 มากที่สุด 

2.2 การมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรในการวางแผน กํากับ

ตดิตาม ผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

5.00 0.00 มากที่สุด 



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 80 

 

2.3 การมอบหมายภาระหนาที่แกอาจารยมีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ

ความรูความสามารถ และประสบการณ 

4.60 0.89 มากที่สุด 

2.4 จํานวนภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.80 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.52 มากที่สุด 

    *เกณฑการแปลผล  

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด 

 

6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินและทบทวนกระบวนการบริหารอาจารย เมื่อ

สิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อติดตามผลการดําเนินงานการบริหารอาจารย  

           จากผลการดําเนินงานบริหารอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2564 พบวา มีการ

ดําเนินการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรครบทุกข้ันตอนตามระบบและกลไกและจากการดําเนินการ

บริหารหลักสูตรตามระบบและกลไกพบวาการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมีอาจารย 

ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากหนวยงานภายนอก และมีโครงการบริการวิชาการ    

           จากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 นั้น สงผลทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมสมัพันธระหวาง

อาจารยในสาขาวิชาไดและผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที ่มีตอการ

บริหารอาจารยอยูในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น และโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 

4.80)   

 

7. หลักสูตรฯ นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย 

            จากการประเมินกระบวนการการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2564

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นวาระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรน้ันควรจะเพิ่ม

กระบวนการสํารวจความเชี ่ยวชาญของอาจารยและจัดทํากรอบภาระงานตามความถนัดและ

ความสามารถเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาระงานในสาขาวิชาและเกลี่ยภาระงานไดทั่วกันและใชในป

การศึกษา 2565 ตอไป 

         

2.4 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

     จากผลการดําเนินงานบริหารอาจารยประจาํหลักสูตรในปการศึกษา 2564 พบวา มีการดําเนินการ

บริหารอาจารยประจําหลักสูตรครบทุกขั้นตอนตามระบบและกลไกและจากการดําเนินการบริหาร

หลักสูตรตามระบบและกลไกพบวาการบริหารหลักสตูรมีประสิทธิภาพมีอาจารย 
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ไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากหนวยงานภายนอก จํานวน 3 โครงการ และจากหนวยงาน

ภายใน 1 โครงการ และมีโครงการบริการวิชาการ  จํานวน 3 โครงการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อยูครบ 5 คน ตามเปาหมายและทุกคนไดรับการพัฒนาในเชิงวิชาการและวิชาชีพ อยางนอย 1 เรื่อง 

           จากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 นั้น สงผลทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมสัมพันธระหวาง

อาจารยในสาขาวิชาไดและผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที ่มีตอการ

บริหารอาจารยอยูในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น และโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 

4.80)   

 

2.5 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการประเมิน/ทบทวน  

     จากการประเมินกระบวนการบริหารอาจารประจําหลักสูตรในปการศึกษา 2562 นั้น หลักสูตรได

เสนอในที่ประชุมเพื่อพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธภายในหลักสูตร เพื่อสราง

ความสัมพันธและแรงจูงใจใหกําลังใจกับอาจารยประจําหลักสูตร ในปการศึกษา 2563  

      ในปการศึกษา 2563 ไดวางระบบกระบวนการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธภายในหลักสูตรแลว 

แตไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจากการแพรระบาดของโควิด 19   

     ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดปรับปรงุกระบวนสงเสรมิสนับสนุนอาจารยใหพัฒนาโครงการวิจยั

เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก โดยแจงใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเขียน

ขอเสนอโครงการวิจัยและสงใหอาจารยผูรับผิดชอบในหลักสูตรรวมกันชวยตรวจสอบ และมีการ

ประเมินโครงการวิจยัของนักศึกษา โดยเนนใหนักศึกษาที่สนใจเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรบัทนุ

ดังกลาว  

     อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณามีมติรวมกันวาระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจํา

หลักสูตรน้ันควรจะเพิ่มกระบวนการสํารวจความเช่ียวชาญของอาจารยการกําหนดภาระงานการเปนพี่

เลี้ยง เพื่อประกวดผลงานนักศึกษาและจัดทํากรอบภาระงานตามความถนัดและความสามารถเพื่อ

รองรับการปรับเปลี่ยนภาระงานในสาขาวิชา และเกลี่ยภาระงานไดทั่วกัน และใชในปการศึกษา 2565 

ตอไป  

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

3.1 เปาหมายของระบบ  

เปาหมายเชิงปรมิาณ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามแผนการพัฒนาตนเองอยางนอย 

คนละ 1 ครั้งตอปการศึกษา 

2. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการไดรับการสงเสรมิและพัฒนาไมนอย

กวา 3.51 

 

 

 

CS4.1.5 

แผนสงเสริม

และพัฒนา

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gUZv4_CzQCkqWIFDySDv1yHEYUB_5tZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUZv4_CzQCkqWIFDySDv1yHEYUB_5tZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUZv4_CzQCkqWIFDySDv1yHEYUB_5tZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUZv4_CzQCkqWIFDySDv1yHEYUB_5tZ0/view?usp=sharing
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3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังนี ้

         หลักสูตรมรีะบบและกลไกระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

          1. หลักสูตรมีการวางแผนเพื่อทบทวนและสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง การศึกษาตอ 

การทําผลงานทางวิชาการการเขารับการอบรมสัมมนาตาง ๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพใหสอดคลอง

เหมาะสมกับการนําไปใชในการพัฒนางานและผูเรียนเพื่อจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนา 

อาจารยประจําหลักสูตร 

          2. หลักสูตรจัดทํา/ทบทวนแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 

2563-2567 และนําเสนอตอคณะ 

          3. หลักสูตรสงเสรมิสนับสนุนกํากับและติดตามการสงเสรมิและพฒันาอาจารยประจําหลักสตูร

ใหเปนไปตามแผน โดยประธานสาขา 

          - แจงเกี่ยวกับการใหทุนพัฒนาคณาจารยที่คณะสนับสนุนคนละ ไมเกิน 3,000 บาท 

          - แจงเกี่ยวกับประกาศการใหทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

          - แจงเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ  

          - แจงเกี่ยวกับการใหทุนสนับสนุนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ และประธานสาขาติดตามใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมกิจกรรมฝกอบรมใหครบ

ตามแผน 

          4. หลักสูตรสํารวจความพึงพอใจตอระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

          5. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมทบทวนกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

          6. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสงเสริมและพัฒนา

อาจารย     

  3.3 การดําเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

       ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรไดนาํระบบและกลไกดังกลาวนําไปสูการปฏิบัติซึ่งไดดําเนินการ

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อทบทวนและสํารวจความตองการพัฒนาตนเอง การศึกษาตอ การ

ทําผลงานทางวิชาการ การเขารับการอบรมสัมมนาตาง ๆ ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ  ดังน้ี 

      1. ดานการศึกษาตอในปการศึกษา 2564 ไมมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรศึกษาตอในระดับ 

ปริญญาเอก  

      2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย คนละ 

3,000 บาท โดยทําบันทึกเสนอคณะเพื่อพิจารณาสนับสนุน ซึ่งในปการศึกษา 2564 ไมมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรขอรับงบประมาณสนับสนุน แตอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดพัฒนาตนเองดาน

วิชาการ/วิชาชีพ/การวิจัยโดยการเขารวมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร  

 

      3. อาจารยประจําหลักสูตรไดรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และไดรับทุนจากหนวยงานภายนอก ดังน้ี 

 

CS4.1.6  

ประกาศกองทุน

วิจัย 

 

CS4.1.3 

ประกาศทุน 

สก.สว. 2565 

 

https://drive.google.com/file/d/1-Xxb5TxK7naiiKw0JhLKLfuYbX5MZB4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Xxb5TxK7naiiKw0JhLKLfuYbX5MZB4q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzdaYLWt1h07ugpuM5v9LfOj5xMmoWK5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzdaYLWt1h07ugpuM5v9LfOj5xMmoWK5/view?usp=sharing
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ปงบประมาณ ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือเร่ืองวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 

2564 ดร.นัฐพงศ สงเนียม การพัฒนาระบบผู ชวยดูแล

ผู ส ูงอาย ุโดยใช เทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตทุกสรรพส่ิง 

กองทุนวิจัย 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏะนคร 

30,000 

 

ปงบประมาณ ช่ือ-สกุลอาจารย ช่ือเร่ืองวิจัย แหลงทุน งบประมาณ 

2565 -ผศ.อมฤตา ฤทธิภักด ี

(50%) 

-ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช 

(25%) 

-อ.พรหมบัญชา พรหมมา

หลา (15%) 

-อ.บุญชัย อารีเอ้ือ (10%) 

การพัฒนาดิจิทัล

แพลตฟอรมประยุตกใช

กับการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมตามแนว

เสนทางรถไฟฟาสายสี

เขียว (เหนือ) กรุงเทพฯ 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

และตอบสนองตอการ

พลิกโฉมฉับพลัน 

ทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากเงิน

งบประมาณ (สกสว.) 

ประจําปงบประมาณ 

2565 

 

529,000 

-อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม 

(60%) 

-ผศ.ธนภูมิ ศิริงาม (30%) 

-ผศ.ศศิพร รัตนสุวรรณ 

(10%) 

การพัฒนากระบวนการ

ผลิตผักกาดหอมแบบ

ไฮโดรพอนิกสเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตและคุณภาพโดย

ใชระบบควบคุม

อัตโนมัติผานเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตของทุกส่ิง 

ทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากเงิน

งบประมาณ (สกสว.) 

ประจําปงบประมาณ 

2565 

 

661,000 

-ผศ.ธนันญดา บัวเผ่ือน  

(60%) 

-ดร.นัฐพงศ สงเนียม 

(30%) 

-ผศ.สหชาติ สรรพคุณ 

(5%) 

-อ.ลัดดา สรรพคุณ (5%) 

การพัฒนารูปแบบการ

แกปญหาการตายและ

การบาดเจ็บในกลุมเด็ก

และเยาวชนที่ใช

รถจักรยานยนต อ.เมือง 

จ.นครนายก 

ทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากเงิน

งบประมาณ (สกสว.) 

ประจําปงบประมาณ 

2565 

 

661,000 

 

          นอกจากน้ันอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช และดร.นัฐพงศ สงเนียม 

ไดเขารวมเปนกรรมการประเมินบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ดานการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษาในการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาโดยการลงทะเบียน

เขารวมประชุมน้ันไดรับทุนสนับสนุนการลงทะเบียนจากคณะวิทยาศาสตรฯ ผลงานนักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร รุน 61 ดังน้ี 
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ช่ืออาจารยทีป่รกึษา ช่ือ-สกุลนักศึกษา รุน 61 ช่ือบทความวิจัย 

ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช 

ผศ.รณกร รัตนธรรมมา 

นายจิรพนธ จิตอาร ี โมบายแอปพลเิคชันควบคุม

คุณภาพรานแฟรนไชสดวยฟลัต

เตอรเฟรมเวิรค. 

ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช 

ผศ.อมฤตา ฤทธิภักดี 

นายสรวิชญ ศรชัยธวัชวงค  

นายภัทรนันท กาญจนจันทร 

ระบบสารสนเทศแนะนําการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเสม็ด 

ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช 

ผศ.อมฤตา ฤทธิภักดี 

นายธนาธิป วรรณา เว็บแอปพลิเคชันการแลกเปลี่ยน

สิ่งของ 

อ.สิทธิพงศ พรอุดมทรัพย 

ผศ.วาสนา เสนาะ 

นางสาวศศิกานต วิมลรัตน สื่อการเรียนรูสมุนไพรมูลฐานผาน

ระบบ AR 

อ.ดร.นัฐพงศ สงเนียม นางสาวชนาภา โสตะ  

นายกิตติพงศ บุญเงิน 

การพัฒนาระบบผูชวยดูแล

ผูสงูอายุโดยใชเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิง่ 

 

4. หลักสูตรไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ดังน้ี 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย 
คาสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
*แปลผล 

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

3.1 มหาวิทยาลัยใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมี 

คณุภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

4.40 0.55 มาก 

3.2 มีการกํากับและสงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาตนเองในการผลิต

ผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

4.60 0.55 มาก

ที่สุด 

3.3 มีการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งใน

และระหวางหลักสูตร 

4.20 0.84 มาก 

3.4 มีการสงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4.20 0.84 มาก 

3.5 มีการนําผลการประเมินการสอนของอาจารยมาใชในการ 

สงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.40 0.55 มาก 

รวม 4.36 0.64 มาก 

*เกณฑการแปลผล  

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด 
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       5. เมื่อสิ้นปการศึกษา 2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนกระบวนการสงเสริม    

และพัฒนาอาจารยโดยไดมีการสรุปผลที่ไดจากการดําเนินการพบวาเปนไปตามเปาหมาย โดยอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการอบรมและพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง และอาจารยประจํา

หลักสูตรมีผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง และมีผลการประเมินความพึงพอใจเทากับ 4.36 ซึ่งสูงกวา

เปาหมายที่กําหนด 

          จากผลการดําเนินการที่ประชุมจึงมีการพิจารณาและเห็นควรวาระบบและกลไกในการสงเสรมิ

และพัฒนาอาจารยในขณะนี้สามารถทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวได จึงมีมติใหใชระบบ

และกลไกน้ีตอไปในปการศึกษา 2565 

      6. นําผลการทบทวนการดําเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยจากผลการประเมินในปการศึกษา 2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาวาควรจะเพิ่ม

กระบวนการ จัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนองคความรู ตามที ่ตนเองไดรับการพัฒนา (KM) รวมทั ้งการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในปการศึกษา 2565 

 

3.4 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

          เมื่อสิ้นปการศึกษา 2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนกระบวนการสงเสริม

และพัฒนาอาจารย โดยไดมีการสรุปผลที ่ไดจากการดําเนินการ พบวา เปนไปตามเปาหมาย โดย

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการอบรมและพัฒนาตนเองอยางนอย ปละ 1 ครั้ง และอาจารย

ประจําหลักสูตรมีผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง และมีผลการประเมินความพึงพอใจเทากับ 4.36 ซึ่งสูง

กวาเปาหมายที่กําหนด  

         จากผลการดําเนินการ ที่ประชุมจึงมีการพจิารณาและเหน็ควรวา ระบบและกลไกในการสงเสรมิ

และพัฒนาอาจารยในขณะน้ี สามารถทําใหงานสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวได จึงมีมติใหใชระบบ

และกลไกน้ีตอไปในปการศึกษาถัดไป 

 

3.5 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการประเมิน/ทบทวน (โดยตองแสดงผลท่ีเกิดจาก

การปรับปรุง) 

         ในปการศึกษา 2564 มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยหลักสูตรสงเสริม สนับสนุน กํากับและ

ติดตาม การสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสูตรใหเปนไปตามแผน โดยประธานสาขา และ

จากการกํากับดูแล พบวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว  

        จากผลการประเมนิในป 2564 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรพิจารณาวาควรจะเพิ่มกระบวนการ  

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองคความรูตามที่ตนเองไดรับการพัฒนา (KM) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในปการศึกษา 2565   
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3  ผลการด ําเน ินงานท ั ้ งหมดท ี ่ท ํา ให

หล ักส ูตรม ีอาจารย ท ี ่ม ีค ุณสมบ ั ติ

เหมาะสมทั้งในดานวุฒิการศึกษาและ 

ตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมี

การสงเสร ิมใหม ีการเพิ ่มพูนความรู

ความสามารถของอาจารยเพื ่อสราง

ความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

3   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

………..   บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนำเขา 
 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ลำดับท่ี อาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 

1 อาจารยวุฒิปริญญาตรี  

2 อาจารยวุฒิปริญญาโท 3 

3 อาจารยวุฒิปริญญาเอก 2 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 5 
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =  2/5 *100 = 40 

คะแนนที่ได = ……40……  ×  5  =  5  

       20 

 

CS4.2.1 

อาจารยประจําหลักสูตรที่

มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

และปริญญาโท 

 

  

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 

https://drive.google.com/file/d/1pCWn8FdXnEGTTmPcONp2meExaNBC34nN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCWn8FdXnEGTTmPcONp2meExaNBC34nN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCWn8FdXnEGTTmPcONp2meExaNBC34nN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCWn8FdXnEGTTmPcONp2meExaNBC34nN/view?usp=sharing
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รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 60 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ลำดับท่ี อาจารยตามตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 

1 ศาสตราจารย - 

2 รองศาสตราจารย - 

3 ผูชวยศาสตราจารย 4 

4 อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ 1 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 5 
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  =  4/5*100= 80 

คะแนนที่ได = ……80……  ×  5  = 5 

        60 

 

CS4.2.2 

อาจารยประจําหลักสูตรที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

  

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 

https://drive.google.com/file/d/15orrKaR3ho4xSLhU7OXThTHaVDtbIJok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15orrKaR3ho4xSLhU7OXThTHaVDtbIJok/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15orrKaR3ho4xSLhU7OXThTHaVDtbIJok/view?usp=sharing
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร 
 

 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนที่ได =   

 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

ประเภทผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร น้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 11 2.2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที ่ไดต ีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.60   

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  

0.80   

 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 
X 5 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 90 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนง
ทางวิชาการแลว ไดแก 
  1) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
  3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  4) ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  5) กรณีศึกษา 

  6) ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 

  7) ซอฟตแวร 

  8) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00   

- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส Online  

0.20   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5 

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด (ช้ิน) 11 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 2.2 
 

รอยละของรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ =  (2.2/5) x 100 = 44 

คะแนนที่ได =    44   ×  5  =  5   

       20 
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รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

น้ำหนัก 

1 จิรพนธ จิตอารี สมคิด สทุธิธารธวัช และรณกร รัตนธรรมมา. (2565). โมบายแอปพลเิคชันควบคุม

คุณภาพรานแฟรนไชสดวยฟลัตเตอรเฟรมเวิรค. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 2495-2502. 

0.2 

2 สรวิชญ ศรชัยธวัชวงค ภัทรนันท กาญจนจันทร สมคิด สทุธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). 

ระบบสารสนเทศแนะนําการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเสม็ด จงัหวัดระยอง. ในการประชุม

วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 1429-1436. 

0.2 

3 ธนาธิป วรรณา สมคิด สทุธิธารธวัช และ อมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). เว็บแอปพลิเคชันการ

แลกเปลี่ยนสิ่งของ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้

ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม,  

วันที่ 18 มีนาคม 2565, 1469-1477. 

0.2 

4 ภาคภูมิ ถนนแกว อมฤตา ฤทธิภักดี และ สมคิด สุทธิธารธวัช. (2565). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการ

บรกิารจัดการ กรณีศึกษารานขายยาบรูพาฟารมาซี. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการ

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 2328-2338. 

0.2 

5 กันตฤทัย ขันแสง สมคิด สทุธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). การพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน

คนหาขอมูลเห็ดบรเิวณปาเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพฒัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

อำเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบรุี. ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครัง้ที่ 10, คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา, 

ชลบรุี, วันที่ 24 กุมภาพนัธ 2565, 858-865. 

0.2 

6 นภัส พัดโสภา อมฤตา ฤทธิภักดี และสมคิด สุทธิธารธวัช. (2565). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ระบบสื่อสงัคมออนไลนเพื่อกระตุนการทองเที่ยวในประเทศ: Show Now Travel. ใน

การประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10, คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, ชลบรุี. วันที ่24 กุมภาพันธ 

2565, 1523-1530. 

0.2 

7 ศศิกานต วิมลรัตน สทิธิพงศ พรอดุมทรพัย วาสนา เสนาะ และรณกร รัตนธรรมมา. (2565).  

  สื่อการเรียนรูสมุนไพรมลูฐานผานระบบ AR. ในการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครัง้ที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565,  2282-2290. 

0.2 

8 ชนาภา โสตะ กิตติพงศ บุญเงิน และนัฐพงศ สงเนียม. (2565). การพฒันาระบบผูชวยดูแล

ผูสงูอายุโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิง่. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.2 
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รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

น้ำหนัก 

          การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม, วันที่ 18 มีนาคม 2565, 1516-1529. 

9 ศิวัตม กมลคุณานนท  นัฐพงศ สงเนียม  ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และธนภูมิ ศิริงาม. (2565). 

การศึกษาปจจัยการผลิตเห็ดกลุมเย็นในฟารมอัจฉริยะโดยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของทุก

สรรพสิง่. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 8, มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย, เลย, 583-591.  

0.2 

10 ศักด์ิศิริชัย ศรีสวัสด์ิ อนันตกุล อินทรผดุง ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และนัฐพงศ สงเนียม. (2565). 

การแปลงความตองการของผูประกอบการมะขามหวานเปนขอกําหนดการออกแบบ

เครื่องคัดแยกฝกมะขามหวานดวยเทคนิคการกระจายหนาทีเ่ชิงคุณภาพ. ในการประชุม

วิชาการระดับชาติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, เพชรบรูณ, 408-416. 

0.2 

11 บัญชา ปลองอวน นัฐพงศ สงเนียม ดุษณี ศุภวรรธนะกุล และจรญู จันแทน. (2565). รปูแบบ

การแกปญหารถโมเสียในกระบวนการขนสงคอนกรีตโดยใชเทคนิคตนไมตัดสินใจ. ในการ

ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต ครั้งที่ 14,  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 

ลพบรุ,ี 71-76. 

0.2 

 

หมายเหตุ  -หลักฐาน CS4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร  

 -หลักฐาน CS4.2.4 ไฟลผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดหลักสูตร (11 ช้ินงาน) 

 

สรุปคะแนนคณุภาพอาจารย 

ลำดับท่ี ประเด็น คะแนน 

1 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 

2 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 5 

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 5 

คะแนนคุณภาพอาจารยเฉลี่ยท้ัง 3 ประเด็น 5 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1v9ggmAY3T2-Z1FzSCGA3pN5dh1lKjMEh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JQDUc-leNH-HXHrlTBV6iX3qi6_tIl7N?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JQDUc-leNH-HXHrlTBV6iX3qi6_tIl7N?usp=sharing
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

5  คุณภาพของอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรในระดับ 5 ทั้งวุฒิปริญญาเอก 

ตำแหนงวิชาการ และผลงานทาง

วิชาการ 

5    บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

.......คะแนน ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยูของอาจารย 

2. ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. การคงอยูของอาจารย 

    ต้ังแตเริ่มมีการใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2561  ในปการศึกษา  2564 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร จํานวน 5 คน 

โดยไมมีการเปลี ่ยนแปลงอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรตั ้งแตเริ ่มใชหลักสูตรต้ังแตป

การศึกษา พ.ศ. 2561 เปนตนมา  

     อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปการศึกษา 2564 พบวา อาจารย

ผ ู ร ับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราการคงอยู  ร อยละ 100 ครบทั ้ง 5 ทาน และอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดย 

สกอ. 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ปการศึกษา) 

2561 2562 2563 2564 

ผศ.วาสนา เสนาะ ผศ.วาสนา เสนาะ ผศ.วาสนา เสนาะ ผศ.วาสนา เสนาะ 

อ.ดร.นัฐพงศ 

สงเนียม 

อ.ดร.นัฐพงศ 

สงเนียม 

อ.ดร.นัฐพงศ 

สงเนียม 

อ.ดร.นัฐพงศ 

สงเนียม 

ผศ.รณกร 

รัตนธรรมมา 

ผศ.รณกร 

รัตนธรรมมา 

ผศ.รณกร 

รัตนธรรมมา 

ผศ.รณกร 

รัตนธรรมมา 

อ.พวงผกา 

รัตนธรรมมา 

อ.พวงผกา 

รัตนธรรมมา 

ผศ.พวงผกา 

รัตนธรรมมา 

ผศ.พวงผกา 

รัตนธรรมมา 

อ.ดร.สมคิด 

สุทธิธารธวัช 

ผศ.ดร.สมคิด 

สุทธิธารธวัช 

ผศ.ดร.สมคิด 

สุทธิธารธวัช 

ผศ.ดร.สมคิด 

สุทธิธารธวัช 

 

ปการศึกษา 

จาํนวนอาจารย 

ผูรับผิดหลักสูตร 

(1) 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ 

หลักสูตรคงอยูจนส้ินป 

การศึกษา 2564 (2) 

อตัราการคงอยู 

(2)/(1)x100 

2561 5 5 100 

2562 5 5 100 

2563 5 5 100 

2564 5 5 100 
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2. ความพึงพอใจของอาจารย 

     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันประชุมเพื่อประเมินกระบวนการวิเคราะหความ

พึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของ

อาจารยตอการบริหารหลักสตูรน้ีเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกนั

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 

     อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตอบแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่มีตอการบรหิารหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ประจําปการศึกษา 

2564 ออนไลนที่ https://forms.gle/9oUf1ew8BeoiSAfe7 

     ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2564 ในเรื่องผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย

ตอการบริหารหลักสูตร 4 ปตอเน่ือง ไดแกปการศึกษา 2561-2564 โดยผลคาเฉลี่ยระดับ

ความพึงพอใจของอาจารย มีดังน้ี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 

ปการศึกษา 

2562 

ปการศึกษา 

2563 

ปการศึกษา 

2564 

1. ระบบการรับและแตงต้ัง 

อาจารยประจําหลักสูตร 

4.27 4.40 4.40 4.87 

2. ระบบการบรหิาร 

อาจารย 

4.50 4.20 4.95 4.8 

3. ระบบการสงเสริมและ 

พัฒนาอาจารย 

4.24 4.40 4.24 4.36 

เฉลี่ยรวม 4.18 4.33 4.52 4.68 

 

      อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมติดตามและตรวจสอบผลประเมินความพึง

พอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ

อาจารย 4 ปตอเนื่อง พบวาคาเฉลี่ยรวมของระดับความพึงพอใจสูงขึ้นอยางตอเนื่อง คือ 

เพิ ่มจาก 4.18 (ปการศึกษา 2561) เปน 4.33 (ปการศึกษา 2562)  4.52 (ปการศึกษา 

2563) และ 4.68 (ปการศึกษา 2564) การเพิ่มข้ึนของระดับความพึงพอใจของอาจารยตอ

การบริหารหลักสูตรนี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุม

และวางแผนงานรวมกัน สงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรอยางเปนระบบ มี

แบบแผน มีความตอเน่ือง สงผลใหอาจารยประจําหลักสูตรทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไดมีการสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมอบรมพัฒนา

วิชาชีพ และการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ เหมาะสม สงผลใหอาจารยประจํา

หลักสูตรมีผลงานวิจัยเพิ่มสูงข้ึน  

https://forms.gle/9oUf1ew8BeoiSAfe7


 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 96 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

1. มรีายงานผลการดําเนินงานครบทุกเรื่อง ทั้งอัตราการคงอยูของอาจารยและความพงึพอใจของอาจารย 

2. มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีข้ึนทัง้ 2 เรื่อง ทัง้อัตราการคงอยูของอาจารย (รอยละ 100) และคาเฉลี่ยรวม

ของความพึงพอใจของอาจารยสูงข้ึนอยางตอเน่ืองใน 4 ป (2561-2564) 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ 1. อัตราการคงอยูของอาจารยเทากบั 

100  

2. คาเฉลี่ยรวมของความพงึพอใจของ

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรอยูใน

ระดับมากทีสุ่ด (คาเฉลี่ย =4.68)  

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวดที่ 4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค 1 / ปการศึกษา  2564 

รุน รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E F P PD I W 
ไมมี

เกรด 
ลงทะเบียน สอบผาน 

63 10101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3 13 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 22 20 

64 10201 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 
5 3 6 5 9 4 4 6 0 0 0 1 0 4 39 36 

62 20101 
การพัฒนาตนและ 

อัตลักษณคนพระนคร 
9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

62 20102 
คุณคาแหงความงาม 

คุณธรรมและความสุข 
11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

64 30101 ฉลาดคดิทางวิทยาศาสตร 0 8 23 3 0 2 0 6 0 0 0 1 0 4 39 36 

63 40101 

การตระหนักรูและ

ปรับตัวตอการ

เปล่ียนแปลง 

3 6 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 22 21 

64 4091401 
แคลคูลัสและเรขาคณิต

วิเคราะห 1 
6 4 5 4 5 4 3 12 0 0 0 0 0 4 39 31 

63 4121003 
ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 1 
4 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 21 

64 4121202 
การเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร 1 
6 6 8 6 5 5 1 5 0 0 0 1 0 4 39 37 

64 4122109 
จริยธรรมและกฎหมาย

ทางคอมพิวเตอร 
6 14 8 6 3 0 0 6 0 0 0 0 0 4 39 37 

63 4122204 ระบบฐานขอมูล 0 1 1 0 0 5 7 7 0 0 0 0 0 1 22 14 

62 4122306 
การเขียนโปรแกรมบน

เว็บ 
1 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

63 4122506 
การวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถ ุ
3 3 8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 22 21 

64 4122701 
ระบบคอมพิวเตอรและ

สถาปตยกรรม 
6 8 9 7 4 1 2 5 0 0 0 1 0 4 39 37 

63 4123103 
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย

และคอมพิวเตอร 
3 1 1 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 22 21 

61 4123414 
ความปลอดภัยทางไซ

เบอร 
9 7 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 31 30 

62 4123502 วิศวกรรมซอฟตแวร 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

62 4123652 
ความนาจะเปนและสถิติ

สําหรับนักคอมพิวเตอร 
0 0 2 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

62 4123708 
ระบบส่ือสารขอมูลและ

เครือขายคอมพิวเตอร 
0 0 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

61 4123711 
เทคโนโลยีผสานความจริง

เสมือน 
8 10 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 30 
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รุน รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E F P PD I W 
ไมมี

เกรด 
ลงทะเบียน สอบผาน 

61 4124813 

การเตรียมความพรอมฝก

ประสบการณวิชาชีพ

และสหกิจศึกษา 

5 16 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 31 29 

61 4124908 
โครงงานวทิยาการ

คอมพิวเตอร 2 
4 5 10 5 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 30 27 

 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค 2 / ปการศึกษา  2564 

รุน รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E F P PD I W 
ไมมี

เกรด 
ลงทะเบียน 

สอบ

ผาน 

64 10202 
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา

ทักษะการเรียน 
5 9 12 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 36 33 

63 20103 
วิถีไทยและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
11 2 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

63 20104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

63 50101 
การออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ 
20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

63 4094424 
วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 
1 0 0 4 8 3 2 3 0 0 0 0 0 0 21 18 

63 4121004 
ภาษาอังกฤษสําหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร 2 
2 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

64 4121204 
การเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร 2 
12 6 3 3 4 2 2 0 0 0 0 0 1 3 35 32 

63 4121403 ระบบปฏิบัติการ 9 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

64 4122202 โครงสรางขอมูล 0 2 5 7 17 2 0 0 0 0 0 0 0 3 36 33 

63 4122309 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 4 9 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

64 4122505 
การวิเคราะหและออกแบบ

ระบบสารสนเทศ 
3 8 5 7 6 1 3 0 0 0 0 0 0 3 36 33 

62 4123204 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

62 4123310 
การเขียนโปรแกรมบน

อุปกรณเคล่ือนที่ 
1 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

64 4123404 คณิตศาสตรดิสครีต 10 5 5 4 2 1 4 0 0 0 0 2 0 3 36 31 

62 4123501 
การออกแบบและวิเคราะห

อัลกอริทึม 
0 0 3 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

62 4124501 ปญญาประดิษฐ 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

61 4124814 
การฝกประสบการณวิชาชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอร 
15 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25 24 

61 4124815 สหกิจศึกษา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

62 4124907 
โครงงานวทิยาการ

คอมพิวเตอร 1 
3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
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การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 
 

รายวิชาท่ีไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

- - - - 
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบ 

รายวิชา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - 
 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน 

โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

4123414 ความปลอดภัยทางไซเบอร 1/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4123711 เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน 1/2564 🗸🗸 🗸🗸  

4124813 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ

และสหกิจศึกษา 

1/2564 🗸🗸 🗸🗸  

4124908 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 1/2564 🗸🗸 🗸🗸  

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณคนพระนคร 1/2564 🗸🗸  

020102 คุณคาแหงความงาม คุณธรรมและความสุข 1/2564 🗸🗸   

4122306 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1/2564 🗸🗸 🗸🗸  

4123502 วิศวกรรมซอฟตแวร 1/2564 🗸🗸 🗸🗸  

4123652 ความนาจะเปนและสถิติสําหรับนัก

คอมพิวเตอร 

1/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4123708 ระบบส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 1/2564 🗸🗸  🗸🗸 

0010101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 1/2564 🗸🗸 🗸🗸  

0040101 การตระหนักรูและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง 1/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4121003 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 1 1/2564 🗸🗸 🗸🗸 
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รหัสวิชา รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน 

โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

4122204 ระบบฐานขอมูล 1/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4122506 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 1/256 🗸🗸 🗸🗸 

4123103 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 1/2564 🗸🗸   

0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 1/2564 🗸🗸 🗸🗸 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร 1/2564 🗸🗸 🗸🗸  

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 1/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1 1/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4122109 จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร 1/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4122701 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 1/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4124814 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4124815 สหกิจศึกษา 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4123204 ระบบฐานขอมูลขั้นสูง 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

123310 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคล่ือนที่ 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4123501 การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทึม 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4124501 ปญญาประดิษฐ 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4124907 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

0050101 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4094424 วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4121004 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร 2 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4121403 ระบบปฏิบัติการ 2/2564 🗸🗸  
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รหัสวิชา รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมิน 

โดยนักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

4122309 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 2/2564 🗸🗸  

4121204 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4122202 โครงสรางขอมูล 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4122505 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

4123404 คณิตศาสตรดิสครีต 2/2564 🗸🗸 🗸🗸 

 

 

การประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

สําหรับการประเมินคุณภาพการโดยรวมในปการศึกษา 2564 ผลการประเมินคุณภาพการสอนของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร ประเมินโดยผูเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 มีคะแนนเฉลี่ยทุกทาน เทากับ 4.41 

ความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยในภาพรวมอยูในระดับดี  ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มีคะแนนเฉลี่ย

ทุกทาน เทากับ 4.52  ความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยในภาพรวมอยูในระดับดีมาก   
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คาเฉลีย่ความพึงพอใจ 

1/2564 

คาเฉลีย่ความพึงพอใจ 

2/2564 

1 ผูชวยศาสตราจารย วาสนา เสนาะ 4.56 4.64 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมคิด สุทธิธารธวัช 4.37 4.46 

3 อาจารย ดร. นัฐพงศ สงเนียม 4.08 4.28 

4 ผูชวยศาสตราจารย รณกร รัตนธรรมมา 4.52 4.67 

5 ผูชวยศาสตราจารย พวงผกา ภูยาดาว 4.53 4.57 

  รวม 4.41 4.52 

 
 

ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอน 

กลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาสวนมากมี คุณธรรม จริยธรรม มี

สัมมาคารวะ รู จักกาลเทศะ รับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตน

ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ ดวยความซ่ือสัตย

สุจริต และเสียสละ แตบางสวนยังขาดความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย การสง

งานไมตรงตามกําหนดระยะเวลา 

อาจารย ผ ู  สอนต องสอดแทรกเร ื ่อง

คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย รูจัก

เคารพสิทธิทางปญญาของผูอ่ืน และการ

รับผิดชอบตอสังคม  

ความรูู นักศึกษาบางคนขาดความรูรอบตัวศาสตรทาง

สาขาคอมพิวเตอร และการตัดสินใจแกปญหา

ไมเหมาะสม 

 

- ฝกใหนักศึกษาแกโจทยปญหารูปแบบ

ตางๆ ดวยตนเอง พรอมแนะนําแนวทาง

แกปญหาจากโมเดลที่เรียน 

- อาจารย  ก ํ าหนดป ญหา และ ให

นักศึกษาจัดกลุมรวมกันแกปญหา และ

นําเสนอผลการแกปญหา และอาจารย

ประเมินผลการเรียนรู 

ทักษะทางปญญา นักศึกษาบางคนไมสามารถในการคิดอยางเปน

ระบบ ขาดทักษะในการสรุปประเด็นปญหาที่

พบได  

- ฝกทักษะการคิดวเิคราะหแกนักศึกษา

แนะนําวิธีการคิดอยางเปนระบบโดยใช

เครื่องมือหรือ Diagram เขามาชวยใน

การออกแบบชิ้นงานกอนลงมือปฏิบัติ

จริง และใหนักศึกษาสรุปผลลัพธเกิด 



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 103 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอน 

กลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรงุ 

ทักษะความสัมพนัธระหวาง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

นักศ ึกษาบางคนขาดทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ไดแก 

- ทักษะความเปนผูนําและผูตามในการทํางาน

เปนทีม 

- ทักษะการเร ียนร ู ด วยตนเองและมีความ

รับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตาม

กําหนดเวลา 

- ใหนักศึกษาทําโครงการรวมกันเปน

กลุมโดยเนนการสื่อสารการทํางานกลุม 

และอาจารยใหคําแนะนําในการทํางาน

กลุม 

- ฝกใหนักศึกษาแกโจทยปญหาที่ตองใช

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

นักศึกษาบางคนขาดทักษะการคิดวิเคราะห

เชิงตัวเลขการสื ่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแก 

- ทักษะการวิเคราะห ป ญหาและการโยง

นามธรรมของปญหาไปสูรูปธรรมเชิงสัมพันธ 

- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การ

แปล การเข ียน โดยการทํารายงาน และ

นําเสนอในช้ันเรียน 

- ทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

- ทักษะในการคนหาความรูเพิ่มเติมดวยตัวเอง 

โดยการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต 

- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสาร 

- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ 

เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- เนนการสอนที่ใชปญหานํา ทฤษฎีตาม 

และการพัฒนาแนวคิดจากปญหาเพื่อน

ไปสูการคนพบขอสรุป 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาด วย

ตนเอง  จาก Website ส ื ่ อการสอน       

E-Learning แ ล ะ ท ํ า ร า ย ง า น จ า ก

แหลงที่มา ขอมูลที่นาเช่ือถือ 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม 

- ทาทายเช ิงว ิชาการต อนักศ ึกษาใน

ระหวางการสอนโดยการตั้งคําถามที่มา

จากปญหาจริงในงานดานคอมพิวเตอร

เพ ื ่ อ ให น ักศ ึกษาฝ  กค ิ ดหาว ิ ธ ี การ

แกปญหา 

 
 

การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี ไมม ี

จำนวนอาจารยใหม   .....-.... คน 

จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  .....-.... คน 

 สรปุสาระสำคัญที่ไดดำเนินการ ………………………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................................. 

 สรปุผลการประเมนิจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................. 

 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดำเนินการ …………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 

นางสุพรรณี ดันนอก  , นางสาวทัศนีย  มากมูล , นาย

คุณวุฒิ  บุญเขียน เขารวมการพัฒนาวิชาการเรื่อง การ

สรางแอปมือถือโดยไมตองเขียนโคด    

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

 3 เรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม 

สามารถประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

ผศ.พวงผกา ภูยาดาว , ผศ. รณกร รัตนธรรมมา เขารวม

อบรมหลักสูตรอบรมการเปนโคชวิศวกรสังคม (online) 

ในเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร  

2  ไดแนวคดิการเปล่ียนบทบาท

เปนโคชใหกับนักศึกษา 

ผศ.พวงผกา ภูยาดาว รวมอบรมการเขียนบทความวิจัย/

วิชาการเพื่อสงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (online)  

วันที่ 24 มีนาคม 2565 จัดโดย สถาบันวิจัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

1  ไดรับความรูในการเขียน

บทความวิจัย/วิชาการเพื่อสง

ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 

ผศ. วาสนา เสนาะ เขารวมอบรมเรื่อง  การออกแบบ 

User Experience เพื่อพัฒนาแอพพลิเคช่ันบน

โทรศัพทมือถือ (online) 

วันที่ 17 พ.ค. 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล 

1  เรียนรูหลักการออกแบบ user 

interface mobile 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม โครงการอบรม หลัก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ปที่ 6 (เทคนิคการเปนผู

ประเมินโครงการวิจัย : มิติดานวิชาการ และดาน

จริยธรรม) รูปแบบอบรมออนไลน ผานโปรแกรม Zoom 

วันที่ 16 กันยายน 2564 ประกาศนียบัตรฉบับน้ีมีผล

ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 

พ.ศ. 2567  จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 

1  เพื่อเขาใจหลักจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย และเทคนิคการ

ประเมินโครงการวิจัย เพื่อ

สงเสริมใหการเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยมีความสมบูรณ

มากยิ่งขึ้น 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม โครงการสรางความรู

ความเขาใจการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษา

เชิงบรูณาการกับการทํางาน (CWIE) รูปแบบอบรม

ออนไลน ผานโปรแกรม Zoom ในวันอังคาร ที่ 30 

พฤศจิกายน 2564 สําหรับสถาบันการศึกษาในเครือขาย

พัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือขายอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนบน 

1  เพื่อเขาใจการจัดการศึกษา

แบบ CWIE และเตรยีมความ

พรอมในการปรับปรุงหลักสูตร

ตอไป 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม โครงการ “พัฒนา

ศักยภาพของอาจารยใหมีสมรรถนะดานออกแบบ

1  เพื่อนํามาใชในการออกแบบ

หลักสูตรแบบ OBE และการ
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 

หลักสูตรและรายวิชาตามแนวทางการจัดการศึกษาแบบ

มุงผลลัพธ (Outcome-based Education)” (OBEx รุน 

2) รูปแบบอบรมออนไลน ผานโปรแกรม Zoomระหวาง

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2565 -  30 เมษายน 2565 จัดโดย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีไดรับการ

สนับสนุนจากสํานักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เพื่อใหได CLOs ที่สอดคลอง

กับ PLOs ของหลักสูตร 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม โครงการการประชุม

ช้ีแจงเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

คณะ และสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

รูปแบบประชุมออนไลน ผานโปรแกรม Zoom 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ 2565 เวลา 08:30-16:30  

จัดโดย ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และประธาน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1  เพื่อใหเขาใจเกณฑประกัน

คณุภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ระดับหลักสูตร คณะ 

และสถาบัน (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) และนํามาใชใน

การเขียน SAR 2564 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม 

โครงการอบรมเทคนิคการเขียนงบประมาณการวิจัย 

รูปแบบอบรมออนไลน ผานโปรแกรม Zoom 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.  

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

1  เพื่อปรับการเขียนงบประมาณ

ในขอเสนอโครงการวิจัยให

ถูกตองตามที่ วช. กําหนด 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม 

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูประกอบการดิจิทัล

บนฐานนวัตกรรมและวิถีชีวิตใหม  (Next Normal 

Digital Entrepreneur & Innovation) รูปแบบอบรม

ออนไลน ผานโปรแกรม Zoom ระหวางวันที่ 22 มีนาคม  

7 เมษายน 2565 จัดโดย  โครงการพลิกโฉมระบบ

1  เพื่อ Upskill อาจารยผูสอน 

และนํามาใชในการบริหาร

จัดการบนฐานวิถีใหมสําหรับ

ผูประกอบการทางดานดิจิทัล 

และการบริหารจัดการตลาด

ดิจิทัล สําหรับใชในการลงพื้นที่

ชุมชนทองถิ่น 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 

อุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University 

System) สําหรับวิทยากรตนแบบ (Master teacher)  

กลุม 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏในสถานการณนิวนอรมัล 

จัดโดย สถาบันพัฒนาศักยภาพกําลังคนแหงอนาคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม 

โครงการอบรมหลักสูตร Retreat ผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

รุนที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 จัดโดย ผศ. ดร.เฉลิม

เกียรติ ดุลสัมพันธรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม และประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1  เพื่อใหเขาใจเกณฑการประกัน

คณุภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

(คปภ) โดยมีการอภิปรายกลุม 

ถอดประสบการณการเปนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อนํามาใชเขียน SAR 2564 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม 

โครงการอบรมหลักสูตร Blended Learning Designer 

เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ

ผสมผสาน (Blended Learning) รูปแบบอบรมออนไลน 

ผานโปรแกรม Zoom วันเสารที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 

9.00-12.00 น. จัดโดย รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน 

ไดรับการรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารยตามกรอบ

มาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ระดับ Senior 

Fellow สํานักนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

1  นํามาใชในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูแบบ

ผสมผสานในรายวิชาที่มีการ

สอนแบบออนไลน และการ

ประยุกตใชเทคโนโลยี และ

เครื่องมือดิจิทัลตาง ๆ สําหรับ

สนับสนุนการจัดการเรียนรู

แบบผสมผสาน 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม 

โครงการอบรมใหความรูการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองระดับหลักสูตร รูปแบบอบรมออนไลน ผาน

โปรแกรม Zoom 20 เมษายน 2565 เวลา 8.30-16.30 

น. จัดโดยสํานักประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร 

1  เพื่อใชในการเขียน SAR 2564 

ตามเกณฑของ คปภ. 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม 

โครงการอบรมหลักสูตร Python for Machine 

Learning and Data Mining รูปแบบอบรมออนไลน 

ผานโปรแกรม Zoom วันเสาร- อาทิตยที่ 23 - 24 และ 

30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2022 (9.00-16.00) จัดโดย 

กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

1  เพื่อ Upskill อาจารยผูสอน 

และนํามาใชในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาการเรียนรูของ

เครื่อง 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม 

โครงการอบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธการ

เรียนรู (Outcome- based education: OBE) และ

เกณฑ AUN-QA ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 จัดโดย 

ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ รองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และประธาน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1  เพื่อนํามาใชในการออกแบบ

หลักสูตรในรูปแบบ OBE 

สําหรับการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอรตอไป 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม 

โครงการอบรม แนวทางการเขียน Organizational 

Profile: OP และการจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

EdPEx ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 17-18 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ จัดโดย ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ ดุล

สัมพันธ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

และประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1  เพื่อนํามาใชประโยชนในการ

เขียน Organization Profile 

และเตรียมความพรอมเพื่อเขา

สูเกณฑ EdPEx  ตอไป 

ผศ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช เขารวม 

โครงการอบรม Assessment Strategies for Online 

Learning & Action Research: การประเมินผลการ

เรียนรูในสภาพแวดลอมการสอนออนไลน และเทคนิค

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ รูปแบบอบรมออนไลน ผาน

โปรแกรม Zoom วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 

1  ผูสอนไดเรียนรูเทคนิคการ

ประเมินผลลัพธการเรียนรูของ

ผูเรียน กลยุทธการประเมินที่

เหมาะสมกับบรบิทการสอน

แบบออนไลน การประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน

การจัดกิจกรรมการประเมินผล
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 

9.00-12.00 น. จัดโดย อ.ดร.เมทินี ทนงกิจ ไดรับรอง

สมรรถนะวิชาชีพอาจารยตามกรอบมาตรฐานของสหราช

อาณาจักร (UKPSF) ระดับ Senior Fellowสํานัก

นวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การเรียนรูที่สอดคลองกับ

พฤติกรรมการเรียนของผูเรียน 

ดร. นัฐพงศ สงเนียม เขารวมอบรม กาวสูโลกใหม 

Metaverse The Next chapter of Internet (online) 

วันที่ 23 เมษายน 2565 วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.บุษกร เช่ียวจินดากานต  

อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ

ศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

1  ไดรับความรู จาก งานสัมมนา 

“กาวสูโลกใหม METAVERSE : 

The Next Chapter of the 

Internet”  

ในงานสัมมนาวันน้ีไดรับทราบ

ถึง ความหมายของ 

METAVERSE วาคืออะไร ?  

มีเทคโนโลยีอะไรบางที่

เก่ียวของกับ Metaverse บาง 

? ระดับช้ันของ Metaverse ที่

เรียกวา 7 Layers of 

Metaverse แตละช้ันมี

อะไรบาง ? Spatial คอือะไร 

และมีบทบาทอยางไรใรโลก

ของ Metaverse? และเน้ือหา

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ 

Metaverse ซ่ึงจะพลิกโฉม

อินเตอรเน็ตที่เรารูจักไปสูยุค

ใหม จักรวาลใหม โลกใบใหมที่

แตกตาง 

 “Smart contract 

blockchain technology” 

ซ่ึงปจจุบันเทคโนโลยี 

Blockchain เปนเทคโนโลยีที่

นาจับตามองในปจจุบนั โดย

งานสัมมนาครั้งน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม

งานไดรูจักกับเทคโนโลยีที่มีช่ือ

วา blockchain วาคืออะไร 

และมีผลกระทบอยางไรกับ
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากรสาย

สนับสนุน 

ธุรกิจในปจจุบัน และโอกาสที่

จะเกิดขึ้นจาก blockchain ใน

อนาคต 

 

ดร. นัฐพงศ สงเนียม เขารวมการอบรม การพัฒนา 

แอปพลิเคชันดวย Google Flutter (online)  

วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

เวลา 18.00 – 20.00 น. จัดโดย สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร มรภ.พระนคร 

1  ไดรับความรูเรื่อง ทําความรูจัก

กับ flutter และการติดตั้ง 

พื้นฐานของภาษา Dart สวน

ใหญที่ใชเขียน Flutter 

Layout และ Widget ในการ

พัฒนา UI 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. ประเด็น การออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 

1.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบกลไกในการออกแบบหลักสูตร ดังนี้ 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิเตอร (หลักสูตรปรับปรงุ 2561) 

มีระบบการออกแบบหลกัสูตร และสาระวิชาในหลักสูตร เปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับปรญิญาตรี สาขาคอมพิวเตอร  ป พ.ศ. 2552 (มคอ. 1) โดยมี

กลไกกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี 

 

 
 

1.1 หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน การออกแบบหลักสูตร 

และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

      ซึ่งปจจุบันหลักสูตรไดปรับปรงุหลักสูตรตามกลไกทีอ่อกแบบไวเรยีบรอยแลว และรับ

การอนุมัติจากสกอ. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  หลักสูตรมกีารดําเนินงานจัดการ

เรียนการสอนตาม มคอ. 2  ทําการจัดทํารายละเอียดรายวิชา มคอ. 3 ,  มคอ. 4  และมีการ

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5,  มคอ. 6  ตามที่ไดออกแบบไว โดยหลักสูตร

ปรับปรงุเริ่มใชทําการเรียนการสอนกับนักศึกษาครั้งแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2561 จนถึง

 

 

CS_5.1_1_

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิตสาขา

วิทยาการ 

คอมพิวเตอร 

หลักสูตรปรับปรุง 

2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xKUfX1EGiZqMdpS6ipcQdX6jinkrngAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKUfX1EGiZqMdpS6ipcQdX6jinkrngAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKUfX1EGiZqMdpS6ipcQdX6jinkrngAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKUfX1EGiZqMdpS6ipcQdX6jinkrngAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKUfX1EGiZqMdpS6ipcQdX6jinkrngAG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xKUfX1EGiZqMdpS6ipcQdX6jinkrngAG/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ปจจุบัน  ซึ่งขณะน้ีหลักสูตรอยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร  

 

1.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

       ปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีการ

ประเมินกระบวนการ และมีการปรบัปรุง/พฒันากระบวนการไดแก รายวิชา การฝก

ประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร เกี่ยวกบักระบวนการกําหนดคุณสมบัติของ

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร จากเดิม 

นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนไดจะตองไดผลการเรียนในรายวิชา การเตรียมความพรอมฝก

ประสบการณวิชาชีพและสหกจิศึกษา ต้ังแต C ข้ึนไป สาขาวิชาไดทําการประชุมปรบัปรุง

กระบวนการกําหนดคุณลักษณะนักศึกษาเพิ่มเติม ไดแก นักศึกษาตองจํานวนหนวยกิตสะสม 

ไมนอยกวารอยละ 80 (จํานวนไมนอยกวา 104 หนวยกิต) และ เปนผูทีม่ีความประพฤติ

เรียบรอย ไมเคยกระทําผิดระเบียบวินัยนักศึกษา มีวุฒิภาวะและการพัฒนาตนเองไดดี และมี

สุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดในสถานประกอบการ ผลการเรียนเฉลีย่สะสม ไม

ต่ํากวา 2.00 ถานักศึกษาไมผานคุณสมบัติ ใหสาขาวิชาพิจารณาสงนักศึกษาฝกประสบการณ

วิชาชีพฯ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเปนการคัดเลือกและกรองนักศึกษาที่มี

คุณภาพและความพรอมเทาน้ันสําหรับการฝกงานซึง่เปนการชวยลดภาระของสถาน

ประกอบการหรือสถานที่ฝกงาน  

 

1.4 หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 นักศึกษาฝกงานทุกคนทีล่งทะเบียนฝกงานมีคุณลกัษณะเปนไปตามประมวลการ

สอนรายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร กําหนด  

 

 

 

 

 

 

CS_5.1_2_

ประมวลการสอน

รายวิชา การฝก

ประสบการณ

วิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS_5.1_3_รายงาน

การลงทะเบียน

รายวิชาการฝก

ประสบการณ

วิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร 

ประจําปการศึกษา 

2564 

2. ประเด็น การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร 

สาขาวิชานั้นๆ 

2.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบกลไกในการออกแบบ 

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 

  เน่ืองจากปจจุบันการแขงขันดานแรงงานมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ สําหรับบัณฑิต

ใหมที่จบการศึกษาแลว หรือกําลังจะสําเร็จการศึกษา  

 

CS_5.1_4_รายงาน

ผลการจัดโครงการ

และกิจกรรมให

นักศึกษามีทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

 

https://drive.google.com/file/d/1F8cAzU593g14wgNmgJzrcUe77WTKSvdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8cAzU593g14wgNmgJzrcUe77WTKSvdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8cAzU593g14wgNmgJzrcUe77WTKSvdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8cAzU593g14wgNmgJzrcUe77WTKSvdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8cAzU593g14wgNmgJzrcUe77WTKSvdZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTv1b4bvFBqBCvjnuG_EhEvwjqKOu3cc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTv1b4bvFBqBCvjnuG_EhEvwjqKOu3cc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTv1b4bvFBqBCvjnuG_EhEvwjqKOu3cc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTv1b4bvFBqBCvjnuG_EhEvwjqKOu3cc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTv1b4bvFBqBCvjnuG_EhEvwjqKOu3cc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTv1b4bvFBqBCvjnuG_EhEvwjqKOu3cc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTv1b4bvFBqBCvjnuG_EhEvwjqKOu3cc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yTv1b4bvFBqBCvjnuG_EhEvwjqKOu3cc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhUBuI58rN0w02bXXuNcnE3rrX1PblfL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhUBuI58rN0w02bXXuNcnE3rrX1PblfL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhUBuI58rN0w02bXXuNcnE3rrX1PblfL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhUBuI58rN0w02bXXuNcnE3rrX1PblfL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhUBuI58rN0w02bXXuNcnE3rrX1PblfL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhUBuI58rN0w02bXXuNcnE3rrX1PblfL/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

การจัดกิจกรรมในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  ทักษะการ

เรียนรู (Learning Skills) ทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Skills)  สาขาวิชามีระบบกลไกในการออกแบบ ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ  ดังน้ี 

 

2.2 หลักสูตรมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน หลักสูตรใหทันสมยัตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 

 ในปการศึกษา 2564 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรมีการจัดโครงการเพื ่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษารายวิชา เพื ่อใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21   ไดแก  

1. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เสนทางอาชีพนักพัฒนาซอฟตแวร (ในรูปแบบออนไลน) วัน

พุธที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เวลา 16.30-20.00 น. วิทยากรไดแก นายณัฐชนม โชคชัย 

ผูประกอบการบริษัท อันซซอฟตจํากัด และ นายอวิรุทธ บุญมาสอน ตําแหนง Senior Full 

Stack Developer บริษัท เอ็กซวัน จํากัด มาใหความรูเกี่ยวกับอาชีพนักพัฒนาซอฟตแวร 

ตองมีความสามารถและทัศนคติอยางไร และภาษาคอมพิวเตอรใดกําลังเปนที ่นิยมใน

ตลาดแรงงาน2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสื่อสารและนําเสนอผลงานวิจัย (ใน

ร ู ป แบ บ ออน ไล น  )  ว ั น อ ั ง ค า ร  15  ม ี น าคม  2565  เ วล า  13 . 0 0 -17 . 00  น .  

โดยวิทยากร ดร. ศศิมา ฟกคง 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

3. โครงการพัฒนานักเขียนโปรแกรม สําหรับภาคธุรกิจ กอนการฝกประสบการณวิชาชีพฯ 

(ครั้งที่ 7) สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ช้ันปที่ 3 (ภาคปกติ) เขารับการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Python Programming and Deep Learning” (ในรูปแบบ

ออนไลน) ในวันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยวิทยากร 

คือ ผู ชวยศาสตราจารย ดร.สายชล ใจเย็น จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

            นอกจากน้ีการประชุมสาขาเห็นวารายวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอร และ รายวิชา การเตรียมฝกสหกิจศึกษาไดปรับปรงุเน้ือหาใหมีความ

ทันสมัยเพื่อใหบัณฑิตทีจ่บการศึกษามีความรูและทักษะเพียงพอ เปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงาน ในรายวิชามีการกจิกรรมใหความรูใหผูเรียนมทีักษะการเรียนรูสมัยใหมใน

ศตวรรษที่ 21 ไดแก กิจกรรมเสริมทักษะการเขียนโปรแกรม การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ 

cross platform การพัฒนาแอปพลิเคชันใหรองรับการแจงเตือนผาน firebase การเก็บ

ขอมูลในแอปพลเิคชันโดยฐานขอมูล SQLite การอานขอมลูและแสดงผล โดยใชเจสัน Json 

นอกจากน้ี มีการจัดกิจกรรมเรียนรูวิทยาการสมัยใหม ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ

ในหัวขอ  วิทยาการขอมูลและการประยุกตใช (Data Science Essential and 

Applications ) หรือ วิทยาการขอมูล (Data Science) หรอื โปรแกรมไพทอนสําหรบั

วิทยาการขอมลู (Python Programming for Data Science)  ผาน 

https://lms.thaimooc.org/courses/ 

 

2.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 

 จากการประเม ินกระบวนการจ ัดก ิจกรรมโดยกรรมการประจ ําหล ักส ูตร  

ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับจากการจัดทํากิจกรรมขางตน คือ 1) นักศึกษาไดฝกทักษะ

ความสามารถในการพัฒนาการเขียนโปรแกรม และ 2) ทราบความตองการของตลาดแรงงาน

ปจจุบัน 3) เพิ่มศักยภาพนักศึกษาในการนําเสนอผลงานวิจัย และพบอุปสรรคของโครงการ/

กิจกรรม คือ เน่ืองจากสถานการณโรคระบาดทําใหเปนการอบรมแบบ online มีปญหาดาน

การฝกปฏิบัติเน่ืองจากความเร็วสัญญาณ internet และคุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอรของ

นักศึกษาผูเขารวมอบรมมีความแตกตางกัน ทําใหตองรอนานเพื่อใหนักศึกษาผูเขารวมอบรม

ทุกคนพรอม  
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2.4 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 ผลจากการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  

1. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เสนทางอาชีพนักพฒันาซอฟตแวร มีจํานวนนักศึกษาเขา

รวม 44 คน ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน = 4.54 อยูในระดับมากทีสุ่ด 

 

 
 

2. กิจกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษาในการสื่อสารและนําเสนอผลงานวิจัย มีจํานวนนักศึกษา

เขารวม 10 คน ผลการประเมนิความพงึพอใจคะแนน = 4.18 อยูในระดับมาก 

 

 
 

และนักศึกษาไดนําความรูที่ไดจากการอบรมไปนําเสนอผลงานวิจัยที่ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครัง้ที่ 8 (NCTIM2022) 

จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
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3. โครงการพัฒนานักเขียนโปรแกรม สําหรบัภาคธุรกิจ กอนการฝกประสบการณวิชาชีพฯ 

(ครั้งที่ 7)  มีจํานวนนักศึกษาเขารวม 34 คน ผลการประเมนิความพึงพอใจคะแนน = 4.55 

อยูในระดับมากทีสุ่ด 

 

 

4. รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร พบวาจากผลการ

ประเมินนักศึกษาที่เขารวมไดรับความรูและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีผลประเมิน

ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับดีมากทุกกิจกรรม 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 1. การออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตา 

ความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

ทั้ง 2 ประเด็นมีระบบ มกีลไก มกีารนำ

ระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

มีการประเมินกระบวนการ มีการ

ปรับปรงุ/พฒันากระบวนการ มผีลจาก

การปรับปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

3  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดตัวบงชี ้ กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การกำหนดผูสอน 

2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. ประเด็น การกําหนดผูสอน 

1.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบกลไกการกําหนดผูสอน ดังนี ้

  1. จัดประชุมกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อจัดตารางสอนในแตละภาคการศึกษา 

โดยจัดช่ัวโมงสอนใหอาจารยผูสอนทั่วไปมีช่ัวโมงสอนไมต่ํากวา 12 ช่ัวโมง ตาม

ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย และจัดสงรายช่ืออาจารยผูสอนใหแกสํานักสงเสริม

วิชาการฯ จัดทําเพื่อตารางสอน 

   2. การพจิารณาคุณสมบัติของอาจารยผูสอนเปนไปตามสกอ. กําหนดและเปนไป

ตามขอกําหนดมหาวิทยาลัยและสาขาจะจัดอาจารยผูสอนตามรายวิชาที่มีความ

เช่ียวชาญ 

 

1.2 หลักสูตรมีการดําเนนิการนาํระบบกลไกไปสูการปฏิบติั/ดําเนินงาน การ

กําหนดผูสอน 

    หลักสูตรจัดรายวิชาใหอาจารยผูสอนตามกลไกการกําหนดผูสอน การจัดช่ัวโมง

การสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 และ 2/2564 พบวาอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมี

ช่ัวโมงสอนไมต่ํากวา 12 ช่ัวโมง ทุกทานมีภาระงานสอนข้ันต่ําเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย   

 

 

 

 

 

CS_5.2_1_ภาระงาน

สอนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ประจําป 2564 

 

CS_5.2_2_การ

กำหนดอาจารยผูสอน

ประจำป 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11v7UQLagPykO6ny4DrOKkH0rSeJ4bhC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11v7UQLagPykO6ny4DrOKkH0rSeJ4bhC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11v7UQLagPykO6ny4DrOKkH0rSeJ4bhC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11v7UQLagPykO6ny4DrOKkH0rSeJ4bhC9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGSrNLrr1-4IZdrxlgo05rQe-heR95hF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGSrNLrr1-4IZdrxlgo05rQe-heR95hF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGSrNLrr1-4IZdrxlgo05rQe-heR95hF/view?usp=sharing
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1.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการกําหนดอาจารย

ผูสอน 

    เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาลดลงสาขาปรบัเปลี่ยนวิธีการกาํหนดผูสอน จากเดิม 

ผูสอนหามสอนนักศึกษาหมูเดียวกันมากกวา 1 รายรายวิชา เปนสามารถอนุญาตสอน

ไดมากกวา 1 รายวิชา   

 

2. ประเด็น การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 

และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

2.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบจัดการกลไก การกํากับ ติดตาม และ 

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการ

สอน 

  1. กอนเปดภาคการศึกษาสํานักสงเสริมวิชาการจะใหอาจารยที่ปรึกษาทําการยืนยัน

แผนการศึกษา ตามที่กําหนดไวในมคอ. 2 

  2. สาขาวิชาฯจะมกีารประชุมจัดอาจารยผูสอนสําหรบัแตละรายวิชาในหลักสูตรที่

เปดสอน 

  3. อาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอนรายละเอียดรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 /มคอ. 

4 สงในระบบออนไลน http://tqf.pnru.ac.th ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนด และอาจารยผูสอนแจกแนวการสอนใหกับนักศึกษาในแตละหมูเรียนใน

สัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน 

   4. สาขาวิชาจะทําการกํากบัติดตามการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 ของอาจารย

ผูสอนแตละทาน กรณีอาจารยไมไดจัดทําสงตามเวลาทีก่ําหนดจะมผีลตอการประเมิน

ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยและการข้ึนข้ันเงินเดือน 

 

2.2 หลักสูตรมีการดําเนนิการนาํระบบกลไกไปสูการปฏิบติั/ดําเนินงาน 

  1. ปการศึกษาที่ 2564 อาจารยทีป่รกึษาทุกทานมีการสงยืนยันแผนการเรียนกอน

เปดภาคเรียน 

  2. ปการศึกษาที่ 2564 อาจารยผูสอนทุกทานมีการจัดทํา มคอ. 3-4 และสงครบทกุ

รายวิชาภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

มคอ. 3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html  

มคอ. 3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

มคอ. 3 และ มคอ.4 

ภาคการศึกษาที่ 

1/2564 >  

http://pnrusci.com/ 

sar2564/64-1.html 

 

มคอ. 3 และ มคอ.4 

ภาคการศึกษาที่ 

2/2564 >  

http://pnrusci.com/ 

sar2564/64-2.html 

 

CS_5.2_3_แนว

ทางการจัดการเรียน

การสอนประจําป 

2564 

http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
https://drive.google.com/file/d/1Vr0Tnbm71RtyMa6YvxILLFaC0b0narh2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vr0Tnbm71RtyMa6YvxILLFaC0b0narh2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vr0Tnbm71RtyMa6YvxILLFaC0b0narh2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vr0Tnbm71RtyMa6YvxILLFaC0b0narh2/view?usp=sharing
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2.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการกํากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการ

จัดการเรียนการสอน 

      ภาคการศึกษาที่ 2564 เน่ืองจากภาวะการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ใน

ปจจุบันทําใหการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรฯ ตอง

ปรับปรงุกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปลีย่นไปในรูปแบบผสมผสานเรียน

ออนไลนกบัการเรียนช้ันเรียน เปนไปตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย   

3. ประเด็น การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบาํรุงศิลปะวัฒนธรรม 

3.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบจัดการกลไก การจัดการเรียนการสอน

ท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

        คณะวิทยาศาสตรฯ มีการจัดโครงการการบริการวิชาการทางสังคม และ

โครงการการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม อาจารยประจําหลักสูตรสามารถเขียน

กิจกรรม/โครงการยอยเพือ่ของบประมาณในการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการยอย

ขออนุมัติงบประมาณ โดยการเขียนโครงการจะตองระบุรายวิชาในหลักสูตรที่มีการ

จัดการเรียนการสอนสอดคลองกับโครงการการบริการวิชาการทางสังคม และ

โครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา

การกับงานวิจัย อาจารยประจําหลักสูตรเขียนขอทุนสวนตัวไดจากทั ้งหนวยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.2 หลักสูตรมีการดําเนนิการนาํระบบกลไกไปสูการปฏิบติั/ดําเนินงานการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีการบรูณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

   ในปการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรมรีายวิชาที่มีการจัดการเรียน

การสอนที่มกีารบรูณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังน้ี 

- ผศ.ดร. สมคิด สุทธิธารธวัช มีการจัดเรียนการสอน รายวิชา 4122204 ระบบ

ฐานขอมูล มีการบรูณาการ การบริการวิชาการกับการบริการวิชาการ โครงการศูนย

ขอมูลทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กิจกรรมการจัดทําฐานขอมลูทรัพยากร 

อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

CS_5.2_4_การบรูณา

การกับการบรกิาร

วิชาการ 

 

CS_5.2_5_การบรูณา

การกับงานวิจัย 

 

CS_5.2_6_การบรูณา

การกับการทํานุบํารงุ

ศิลปะวัฒนธรรม. 

https://drive.google.com/file/d/1pdBinWG6IqNd_H_sPRrTpLAxgCTCbEqH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pdBinWG6IqNd_H_sPRrTpLAxgCTCbEqH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pdBinWG6IqNd_H_sPRrTpLAxgCTCbEqH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16yh7iotpGweyoFhKPAF2Qv75HZZ3m5NH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16yh7iotpGweyoFhKPAF2Qv75HZZ3m5NH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wOWvYeMesm5pXoH0UJ055ncYthjI22Nn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wOWvYeMesm5pXoH0UJ055ncYthjI22Nn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wOWvYeMesm5pXoH0UJ055ncYthjI22Nn/view?usp=sharing
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- ผศ. วาสนา เสนาะ ผศ. รณกร รัตนธรรมมา มีการจัดเรียนการสอนรายวิชา 

4124908 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 มีการบูรณาการ การบริการวิชาการ

โครงการจัดทําเว็บไซดประชาสัมพันธหนวยงานและเผยแพรความรู (อพ.สธ.-มรภ.พ

ระนคร) กจิกรรม : ปรับปรงุเว็บไซตประชาสัมพันธหนวยงานและเผยแพรความรู 

อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ประจําป พ.ศ. 2565 

- ผศ. พวงผกา ภูยาดาว มีการจัดเรียนการสอนรายวิชา 4122505 การวิเคราะหและ

ออกแบบระบบสารสนเทศ มีการบูรณาการ การบริการวิชาการการ โครงการอบรม

การเขียนโปรแกรมดานการจัดการฐานขอมูล วันที่ 19 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 

08.30-16.30 น. ณ  อบต. มวงคอม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร ี

- ดร. นัฐพงศ สงเนียม มกีารจัดเรียนการสอนรายวิชา 4123412 อินเทอรเน็ตในทุก

สิ่ง มีการบรูณาการ งานวิจยั โครงงานวิจัยการพฒันาระบบจองทีจ่อดรถโดยใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิง่ กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประจําปงบประมาณ 2564 

- ดร. นัฐพงศ สงเนียม  มีการจัดเรียนการสอนรายวิชา 4123412 อินเทอรเน็ตในทกุ

สิ่ง มีการบรูณาการงานวิจัย โครงการการพฒันากระบวนการผลิตผกักาดหอมแบบ

ไฮโดรพอนิกสเพื่อเพิม่ผลผลิตและคุณภาพโดยใชระบบควบคุมอัตโนมัติผาน

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของทุกสิง่ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ (สกสว.) 

ประจําปงบประมาณ 2565 

- ดร. นัฐพงศ สงเนียม การจัดเรียนการสอนรายวิชา 4123412 อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง 

มีการบูรณาการงานวิจัย โครงการการพฒันาระบบผูชวยดูแลผูสูงอายุโดยใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง กองทุนวิจัยมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร ประเภท

งานวิจัยตามศาสตรสาขา ประจําปงบประมาณ 2565 

- ผศ.รณกร รัตนธรรมมา ผศ. วาสนา เสนาะ การจัดเรียนการสอนรายวิชา 4122306  

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ มกีารบูรณาการ งานวิจัย โครงการการพฒันาระบบบรหิาร

การทําบญุของวัดและแอปพลิเคชันบริจาคเงินบนโทรศัพทมอืถือบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประเภทงานวิจัยตามศาสตร

สาขา ประจําปงบประมาณ 2564 

- รายวิชา เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯและเตรียมสหกจิ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานเปนอาจารยผูสอนมีการบรูณาการการทํานุบํารงุ

ศิลปะวัฒนธรรม โดยใหนักศึกษาทํากจิกรรมพัฒนาเว็บไซตวันสําคัญทางศาสนาสง 

และ ภาคการศึกษาที ่3/2564 รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ นักศึกษาภาค 
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กศ.พบ. รุน 47 มีการดําเนินการบูรณาการกบัศิลปวัฒนธรรม ใหนักศึกษาทํา 

Application ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

3.3 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีการบรูณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

   อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนปรบัปรุงกจิกรรมใหมกีิจกรรมการบูรณาการกับ

งานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(เอกสารหมายเลข CS_5.2_4_การบูรณาการกบัการบรกิารวิชาการ.pdf) 

(เอกสารหมายเลข CS_5.2_5_การบูรณาการกบังานวิจัย.pdf) 

(เอกสารหมายเลข CS_5.2_6_การบูรณาการกบัการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม.pdf) 

 

Application ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

https://drive.google.com/drive/folders/1o5woK-jMXCwomOvCUq-

mReNAeXesxsM_  

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 หลักสูตรมีการการกำหนดผูสอน มกีาร

กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ

แผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การ

จัดการเรียนการสอน และมกีารจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรีที่มกีารบูรณา

การกับการวิจัย  การบรกิารวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1o5woK-jMXCwomOvCUq-mReNAeXesxsM_
https://drive.google.com/drive/folders/1o5woK-jMXCwomOvCUq-mReNAeXesxsM_
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. ประเด็น การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

 

1.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 

    แตละรายวิชาอาจารยผูสอนจะกําหนด วัตถุประสงคการเรียนรู ขอบเขตของ

เน้ือหา เกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรู  5 ดานเพื่อประเมินผูเรียน 

วิธีการวัดผลการเรียนรูของรายวิชา ตามกรอบ TQF ไวใน มคอ.3 / มคอ.4 และจะทํา

การแจงใหนักศึกษาทราบในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรยีน 

 

1.2 หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีดังนี ้

   1.  ปการศึกษา 2564 อาจารยผูสอนทุกทานดําเนินการสอนและอาจารยผูสอนทุก

ทานจะทําการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษารายบุคคลตามเกณฑทีร่ะบุไวใน 

มคอ. 3 / มคอ. 4   

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html  

 

 

http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

  2. อาจารยผูสอนทุกทานสงเกรดผลการเรียนรูของนักศึกษาในระบบออนไลนและ

ระบบเอกสารตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดทีเ่ว็บไซต 

http://grade.pnru.ac.th 

2. ประเด็น การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนกัศึกษา 

2.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษา ดังนี้ 

 สาขาวิชาจะมีการจัดกจิกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชาที่เปดสอน

ประจําทุกปการศึกษา จํานวนวิชาที่ทวนสอบจะตองไมนอยกวารอยละ 25 ของวิชาที่

เปดสอนในปการศึกษาน้ัน   

 

2.2 หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา มีดังนี ้

ในปการศึกษา 2564 มีจํานวนรายวิชาทั้งหมด 41 รายวิชา สาขาวิชาดําเนินการตาม

กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาแบงตามประเภทของรายวิชาดังน้ี  

1. รายวิชาในหมวดวิชา GE การศึกษาทั่วไป จํานวน 10 รายวิชา เน่ืองจากเปน

รายวิชาที่จัดข้ึนโดย สํานัก GE ของมหาวิทยาลัย ดังน้ันในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

สํานัก GE จะมหีนาทีเ่ปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมทวนสอบผลสมัฤทธ์ิและทําการสง

รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา GE มายังคณะและสาขาวิชา 

2. รายวิชาอื่นนอกเหนือจากรายวิชาในหมวด GE จํานวน 31 รายวิชาสาขาวิชาจะ

เปนผูดําเนินการจัดกจิกรรมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยในป 2564 รายวิชาที่ถูกเลือกมา

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิมีทั้งสิ้น 14 รายวิชา ไดแกวิชา  

4123414 ความปลอดภัยทางไซเบอร 

4123711 เทคโนโลยีผสานความจรงิเสมือน 

4124908 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 

4122204 ระบบฐานขอมูล 

4122506 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 

4094424 วิธีการเชิงตัวเลขสาํหรบัวิทยาการคอมพิวเตอร 

4123204 ระบบฐานขอมูลข้ันสูง 

4123310 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที ่

4123501 การออกแบบและวิเคราะหอลักอริทึม 

4124501 ปญญาประดิษฐ 

CS_5.3_1_รายงานผล

การทวนสอบประจำป

การศึกษา 2564 

http://grade.pnru.ac.th/
https://drive.google.com/file/d/1k2PD6wJtRpzyIpyDJW7wCqMoAdZcVA8S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2PD6wJtRpzyIpyDJW7wCqMoAdZcVA8S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2PD6wJtRpzyIpyDJW7wCqMoAdZcVA8S/view?usp=sharing
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

4124907 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

4124814 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 

4124815 สหกจิศึกษา 

ดังน้ันในปการศึกษาที่ 2564 จะมีการรายวิชาทวนสอบทั้งหมด 24 รายวิชาจาก 41 

รายวิชาที่เปดสอน คิดเปนรอยละ 58.54 เกินรอยละ 25  

สําหรับทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชาอื่นนอกเหนือจากรายวิชาในหมวด GE ทีส่าขาเปน

ผูดําเนินการเองมผีลการทวนสอบ ดังน้ี 

1. 4123414 ความปลอดภัยทางไซเบอร ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด  

คะแนน = 4.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.28 

2. 4123711 เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือนความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด  

คะแนน = 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46 

3. 4124908 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 2 ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด  

คะแนน = 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46 

4. 4122204ระบบฐานขอมูลความพงึพอใจในระดับมากที่สดุ  

คะแนน = 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58 

5. 4122506 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

คะแนน = 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44 

6. 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

คะแนน = 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38 

7. 4094424 วิธีการเชิงตัวเลขสําหรบัวิทยาการคอมพิวเตอร ความพึงพอใจในระดับ

มาก คะแนน = 4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51 

8. 4123204 ระบบฐานขอมลูข้ันสูง ความพึงพอใจในระดับมาก  

คะแนน = 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61 

9. 4123310 การเขียนโปรแกรมบนอปุกรณเคลื่อนที่ ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 

คะแนน = 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 063 

10. 4123501 การออกแบบและวิเคราะหอัลกอริทมึ ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 

คะแนน = 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.55 

11. 4124501 ปญญาประดิษฐ ความพงึพอใจในระดับมาก  

คะแนน = 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66 

12. 4124907 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

คะแนน = 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

13. 4124814 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพวิเตอร ความพงึพอใจใน

ระดับมากทีสุ่ด คะแนน = 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48 

14. 4124815 สหกิจศึกษา ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

คะแนน = 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48 

 

2.3 หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ มีดังนี ้

        จากการประเมินกระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิปทีแ่ลว ในปน้ีมีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทวนสอบรายวิชาโดยเลือกรายวิชาที่ยังไมเคยทวนสอบ หรือ

รายวิชาที่เปนของสาขาวิชา เชน  4124814 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการ

คอมพิวเตอร หรือ 4124815 สหกจิศึกษา นํามาทวนสอบกอน แลวเลือกรายวิชาที่ไม

คอยทวนสอบเปนลําดับถัดไป หลังจัดกจิกรรมเสร็จสาขาวิชาจะทาํการแจงผลทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาแกอาจารยผูสอนเพือ่ทําการปรับปรงุการสอนตอไป 

3. ประเด็น การกำกับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 

3.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบกลไกการกํากับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 

    1.  อาจารยผูสอนนําผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินการสอนของ

อาจารยผูสอนในแตละรายวิชามาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาตาม

แบบ มคอ.5 / มคอ.6 และสงในระบบออนไลน http://tqf.pnru.ac.th ภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    2.  เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาประธานหลักสูตรจะจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตรประจําปการศึกษา ตามแบบ มคอ.7 สงในระบบออนไลน 

http://tqf.pnru.ac.th ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

3.2 หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินกระบวนการกํากับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 

   1.  ภาคการศึกษา 1/2564 และ 2/2564 อาจารยผูสอนทุกทานนําผลการเรียน

ของนักศึกษาและผลการประเมินผูเรียนในแตละรายวิชามาจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานของรายวิชา/รายงานผลการดําเนินงานภาคสนามตามแบบ มคอ.5 /มคอ.6 

และสงในระบบออนไลนตามกําหนดของมหาวิทยาลัย  ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัย

มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภาคการศึกษาที่ 

1/2564 >  

http://pnrusci.com/ 

sar2564/64-1.html 

 

 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภาคการศึกษาที่ 

2/2564 >  

http://pnrusci.com/ 

sar2564/64-2.html 

 

CS_5.3_2_มคอ7 ป

การศึกษา 2564 

http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
https://drive.google.com/drive/folders/1S24s-zdUDYhx0rhRi35yaipRUU53LDaz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S24s-zdUDYhx0rhRi35yaipRUU53LDaz?usp=sharing
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กําหนด สาขาวิชาจะทําการกํากับติดตามการจัดทาํ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของอาจารย

ผูสอนแตละทาน กรณีอาจารยไมไดจัดทําสงตามเวลาที่กําหนดจะมีผลตอการประเมิน

ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยและการข้ึนข้ันเงินเดือน  

มคอ. 5 / มคอ. 6 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html  

มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html  

2. ประธานกรรมการหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป

การศึกษา 2564 ตามแบบ มคอ.7 เสร็จเรียบรอยแลว 

 

3.3 หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมินการกํากับการประเมนิ

การจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

    จากกระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรงุกระบวนการ

กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา 

มคอ. 5, 6  แตละรายวิชาควรเพิ่มความทันสมัยของเน้ือหารายวิชา และทักษะการ

เรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 หลักสูตรมีระบบและกลไก 1) การ

ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 2)  การตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  

3) การกำกบัการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) และมกีาร

ดำเนินการตามระบบและกลไก มีการ

ประเมินกระบวนการและนำผลการ

ประเมินมาปรบัปรุงกระบวนการ 

3  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 

มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 

มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 

มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5.00 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 

  

 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินการไดจริง 
X  100 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินงานในปการศึกษาน้ัน 
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ผลการดำเนินงาน 

 

ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไมผาน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80  มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม  และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

การจัดการประชุมประจําปการศึกษา 

2564 อาจารยประจําหลักสูตรเขารวม

ประชุม 4 ทาน จาก 5 ทาน คิดเปน รอย

ละ  80 ที่มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานของหลักสูตร 

CS_5.4_1_KPI1.pdf 

 ผาน 

 ไมผาน 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา

คอมพิวเตอร 

CS_5.4_2_KPI2.pdf  

 ผาน 

 ไมผาน 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของการฝกประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา 

มีการสง มคอ. 3 และ มคอ. 4 ครบทุก

รายวิชาตามกําหนดเวลาที่อาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบตอง

ดําเนินการใหเสร็จกอนเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษา 

http://pnrusci.com/ 

sar2564/64-1.html 

 

http://pnrusci.com/ 

sar2564/64-2.html 

 ผาน 

 ไมผาน 

4. จัดทาํรายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม(ถามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบ

ทุกรายวิชา 

มีการสง มคอ. 5 และ มคอ. 6 ครบทุก

รายวิชาตามกําหนดเวลาที่อาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบตอง

ดําเนินการใหเสร็จส้ินหลังส้ินสุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนในแตละภาค

การศึกษา 

http://pnrusci.com/ 

sar2564/64-1.html 

 

http://pnrusci.com/ 

sar2564/64-2.html 

 ผาน 

 ไมผาน 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน

หลังส้ินสุดปการศึกษา 

มีการจัดทํา มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง

ส้ินสุดปการศึกษา 

 

CS_5.4_3_KPI5.pdf 

 ผาน 

 ไมผาน 

6. มีการทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต

ละปการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ปการศึกษา 

2564 จํานวน 24 รายวิชาจาก 41 

รายวิชาที่เปดสอน คิดเปนรอนละ 58.54 

CS_5.4_4_KPI6.pdf 

 ผาน 

 ไมผาน 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน หรือการ

อาจารยผูสอนมีการพัฒนา ปรับปรุงการ

การเรียนการสอน กลยุทธการสอนและ 
CS_5.4_5_KPI7.pdf 

https://drive.google.com/file/d/15nNdScITVdNsDQphqiB_CCOiTFe2Izbu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14PvSzpSm-r2b5HH8y0cx0wyQYIoYFau2/view?usp=sharing
http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html
https://drive.google.com/drive/folders/1S24s-zdUDYhx0rhRi35yaipRUU53LDaz?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kCD8ZvlMqjS6-zEXkBE3ILoWDU7hsDzC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9OKHuB1KGac5ySfEcDGv6Pz2Kwpq0Dg/view?usp=sharing
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมิน

การดําเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปที่แลว 
การประเมินผลการดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปการศึกษา 2563 

 ผาน 

 ไมผาน 

ไมรับการ

ประเมิน 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

สาขาวิชาไมมีการรับอาจารยใหมในป

การศึกษาน้ี 
 

 ผาน 

 ไมผาน 

9. ประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยป

ละหน่ึงครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

CS_5.4_6_KPI9.pdf 

 ผาน 

 ไมผาน 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 

ตอป 

บุคลากรสายสนับสนุน  นางสุพรรณี ดัน

นอก นางสาวทศันีย  มากมูล  

นายคุณวุฒิ  บุญเขียนไดรับการพัฒนา

วิชาการเรื่อง การสรางแอปมือถือโดยไม

ตองเขียนโคดใน วันที่ 18 ธันวาคม 2564 

จัดโดย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

CS_5.4_7_KPI10.pdf 

 ผาน 

 ไมผาน 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทายตอคุณภาพหลักสูตร 

คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาป

สุดทายตอคุณภาพหลักสูตร เทากับ 3.97 

CS_5.4_8_KPI11.pdf 

 ผาน 

 ไมผาน 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่

มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการประเมินแบบสอบถามคุณภาพ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

2563 จากผูใชบัณฑิต ความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตมีระดับคะแนนเทากับ 4.47 

CS_5.4_9_KPI12.pdf 

คารอยละผลการดำเนินงาน = (11/11)x100 = 100   

คะแนน = 5.00 

หมายเหตุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบงช้ีการดำเนินงานเพิ่มเติมมากกวาที่กำหนดใหเพิ่มเติมได ทั้งน้ีตองเปนไปตาม 

มคอ. 2 ของหลกัสตูร 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1xT1NF6AIZkidJU3zpg6Jf5rgT4PScRAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XdhDnCN1Jmi7SB0EYpGcVkWktBwOQ-3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TGpx1LC7HOC3JgOYoGzZ88HoRaMvSX_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-0PVuT91xic5o51885LdSoAm0YgK4vwo/view?usp=sharing
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน

ตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 100 หลักสูตรดําเนินงานตามตัว

บงช้ีที่ระบุไวในปประเมิน = 11 ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงช้ีทีม่ีการดําเนินงาน  

= 11/11x100 = 100 

5  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ ………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

  



 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หนา 133 

 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสมัฤทธิ์

ผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

การไมเขาใชหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร เน่ืองจาก

สถานการณการแพรระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

นักศึกษาเรียนผานระบบออนไลน 

จึงไมสามารถเรียนภาคปฏิบัติได

อยางเต็มที ่

ปรับรูปแบบการเรียนภาคปฏิบัติ

ในรูปแบบออนไลน หรือใชสือ่ตาง 

ๆ เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเอง 

 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

1.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบกลไกการมีสวนรวมของอาจารยประจาํ

หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังน้ี 

 เนื่องจากสถานการณโควิด-19 จึงทําใหตองมีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน แตอยางไรก็ตามหลักสูตรยังมีการดําเนินการขออนุมัติงบประมาณประจําป 

2564 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. หลักสูตรจัดทําโครงการขออนุมัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ที่

เกี่ยวของกับการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนดานการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร 

นําเสนอคณะเพื่อรวบรวมและพิจารณากลั่นกรอง กอนนําสงกองนโยบายและแผนเพื่อ

ดําเนินการตอไป 

 2. หลักสูตรจัดหาวัสดุและอุปกรณใหเพียงพอและมีการวางแผนจัดตารางเรียน

ที่มีช่ัวโมงบรรยายและช่ัวโมงปฏิบัติการ ตามตารางสอนที่อาจารยผูสอนกําหนด การจัด

CS5.6.1.1  

ตารางสอนภาค

การศึกษาที่ 1-2564  

 

CS5.6.1.2  

ตารางสอนภาค

การศึกษาที่ 2-2564 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1esJXvbVs9nWDJYNDNAvjy6Ys08rDMmI-/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1esJXvbVs9nWDJYNDNAvjy6Ys08rDMmI-/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1srmPHY41vzmu_szLOLgacX3L7se_89hi/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1srmPHY41vzmu_szLOLgacX3L7se_89hi/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1srmPHY41vzmu_szLOLgacX3L7se_89hi/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
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หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 6 หอง (834,835,836,841,844,845) และหอง

บรรยายจํานวน 1 หอง (831) จะจัดใหเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาของแตละรายวิชา 

แลวสงตารางเรียนสงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการฯ 

 3. มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการมงีบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อหนังสอื

และตําราทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาในสวนของ

หองสมุด โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะชวยกันพิจารณาในการเลือกซื้อตามความ

จําเปน รวมทั้งการจัดเตรียมระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตไรสาย (WIFI) เพือ่สนับสนุน

การศึกษาคนควาดวยตนเองจากขอมูลขาวสารทั้งในและตางประเทศ 

 

2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอน 

2.1 หลักสูตรมีการดําเนินงานการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

       ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรไดดําเนินการจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ถึงชั ้นปที ่ 4 จํานวนทั้งสิ ้น 108 คน 

(จํานวนนศ. รุ น 61 หมู  1 + หมู  2 = 31 , รุ น 62 = 14, รุ น 63 = 22,รุ น 63 = 41) 

(เอกสารหมายเลข CS5.6.1.3) หลักสูตรมีการสรุปผลการดําเนินการสรุป ดังน้ี 

 1. ไดรับงบประมาณภาคปกติ สําหรับการจัดการเรียนการสอนจัดซื้อและซอม

บํารุงวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนจํานวนรวมทั้งสิ้น 49,000 บาท สําหรับการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ ในปการศึกษา 2564 (เอกสาร

หมายเลข CS5.6.1.4) 

  2. สถานที่ทําการเรียนการสอนที่อาคาร 8 โดยมีหองเรียนจํานวน 1 หอง (831) 

และหองปฏิบัติการจาํนวน 8 หอง (822 823 834 835 836 841 844 845)  (ใชรวมกบั

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอรแอนิเมชัน) (เอกสารหมายเลข 

CS5.6.1.4) 

 3. มีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเปนผูดูแล

รับผิดชอบ จํานวน 215 เครื่อง ซึ่งเปนครุภัณฑที่มหาวิทยาลัยเชาใหใชในการจัดการ

เรียนการสอนและจะหมดสัญญาเชาในปการศึกษาที่ 2566 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 

CS5.6.1.3 

 

เอกสารหมายเลข 

CS5.6.1.4 

 

เอกสารหมายเลข 

CS5.6.1.5 

งบประมาณ 

https://drive.google.com/file/d/14Lpx4oO9Q_yOj2LTbSU_HWF9TyJ95Cke/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EjUMTiwDmTSsUwQP1S-Igun1mNgwtEDp/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13MADhHDXqbmbfCWjyY2WLu3WgIvFHXop/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
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 4. หลักสูตรมีอุปกรณครุภัณฑที่ใชภายในสาขา ไดแก โปรเจคเตอร จํานวน 10 

เครื่อง คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 4 เครื่อง เครื่องพิมพ จํานวน 16 เครื่อง    (ใช

รวมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอรแอนิเมชัน) 

 5. หลักสูตรมีโครงการ ปรับปรุง/พัฒนาศักยภาพฯ กิจกรรม จัดหาและพัฒนา

สื่อการเรียนรู เพื่อความเปนเลิศทางการศึกษา ภาคปกติ  โดยเบิกจากเงิน  งปม.  หมวด 

คาวัสดุ วงเงินงบประมาณ 49,000 บาท โดยไดจัดทําเบิกจายไปแลว เปนจํานวนเงิน  

38,092.57 บาท   (เอกสารหมายเลข CS5.6.1.5) 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

3.1 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรมีระบบกลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

 เนื่องดวยในปการศึกษา 2564 เกิดสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

ทําใหหลักสูตรไดปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนทั้งหมด ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนั้นสาขาวิชาจึงไดมีการจัดทําแบบสํารวจความ

พรอมเกี ่ยวกับส ิ ่งสน ับสน ุนการเร ียนร ู และประเด ็นป ญหาที ่ส งผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบออนไลน โดยมีผลการสํารวจพบวา นักศึกษา

สวนใหญมีความพรอมของอุปกรณการเรียนออนไลน โดยมีรายละเอียดดังน้ี นักศึกษา

สวนใหญเปนนักศึกษาเพศชาย รอยละ 80.5 เพศหญิงรอยละ 19.5 ตามลําดับ ในขณะ

ที่เปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร รอยละ 31.7 เปนนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 68.3 โดยสวนจะไมมีโทรทัศนเพื่อใชในการเรียนคิดเปน

รอยละ 41.5 ในขณะที่คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะมีเพียงรอยละ 43.9 และสวนใหญรอย

ละ 85.4 มีเครื ่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) โดยสัญญาณอินเทอรเน็ตที่

น ักศึกษาใชสวนใหญเปนสัญญาณอินเทอรเน็ตที ่บานคิดเปนรอยละ 51.2 และ

ซอฟตแวรที ่ใชเปนโปรแกรม google meet คิดเปนรอยละ 92.7 สําหรับประเด็น

ปญหาที ่ส งผลกระทบตอประสิทธิภาพของการเร ียนการสอนแบบออนไลน มี

รายละเอียดดังนี้ 1) อุปกรณทีใ่ชไมทันสมัย อยูในระดับมาก 2) ความเร็วของสัญญาณ

อินเทอรเน็ตที่เช่ือมตอ อยูในระดับมาก 3) การใชงานสื่อและอุปกรณการเรียนออนไลน 

อยูในระดับมาก 4) สภาพแวดลอมในขณะเรียนไมเอื้ออํานวย อยูในระดับมาก 5) การ

เมื่อยลาสายตาจากการใชมือถือ คอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่ใชเรียน อยูในระดับมาก 6) 

การขาดสมาธิในการเรียนเน่ืองจากไมมีครู/อาจารยคอยกระตุน อยูในระดับมาก 7) การ

สื่อสารความเขาใจกับครู/อาจารย อยูในระดับมาก 8) การทํางานและสงงาน อยูใน

ระดับมาก 9) ขาดความเขาใจสําหรับรายวิชาที่เนนภาคปฏิบัติ 10) ปญหาดานคาใชจาย

ที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนออนไลน อยูในระดับมาก โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1) 

 

เอกสารหมายเลข  

CS5.6.1.6_ขอมูล

แบบสํารวจความ

พรอมเกี่ยวกับส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู

และประเด็นปญหาที่

สงผลกระทบตอ

ประสิทธิภาพของการ

เรียนการสอนแบบ

ออนไลน (การตอบ

กลับ) 

 

เอกสารหมายเลข 

CS5.6.1.7_สรปุผล

แบบสํารวจ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcedcW7UQTo8aEEHYNjOoEg_NGKmrQsQ/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcedcW7UQTo8aEEHYNjOoEg_NGKmrQsQ/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcedcW7UQTo8aEEHYNjOoEg_NGKmrQsQ/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcedcW7UQTo8aEEHYNjOoEg_NGKmrQsQ/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcedcW7UQTo8aEEHYNjOoEg_NGKmrQsQ/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcedcW7UQTo8aEEHYNjOoEg_NGKmrQsQ/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcedcW7UQTo8aEEHYNjOoEg_NGKmrQsQ/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcedcW7UQTo8aEEHYNjOoEg_NGKmrQsQ/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcedcW7UQTo8aEEHYNjOoEg_NGKmrQsQ/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BcedcW7UQTo8aEEHYNjOoEg_NGKmrQsQ/edit?usp=sharing&ouid=100861078963851350982&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/15BSs8dSTWTZh1e7sPjFu8jdZK5RR3sli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15BSs8dSTWTZh1e7sPjFu8jdZK5RR3sli/view?usp=sharing
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นาจะมีการใหเบิกยืม คอมพิวเตอรมาใชสําหรับการเรยีน 2) อยากกลับไปเรียนที่ม. แลว

คะ 3) มีผลในวิชาปฏิบัติ 4) หากมีการเรียนปฏิบัติหรอืการทํา Lab ควรใหนักศึกษา เขา

ปฏิบัติจริงที่สถานศึกษาครับ 5) ควรมีการบันทึกเพื่อเรียนยอนหลังไดครับ 

หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   

             จากผลการแบบสํารวจความพรอมเกี ่ยวกับสิ ่งสนับสนุนการเรียนรูและ

ประเด็นปญหาที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบออนไลน และ

ขอเสนอแนะนเพิ่มเติม ทางหลักสูตรจึงไดมีการปรับปรุงกระบวนการตามผลการสํารวจ

ดังน้ี 1) ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 จะมีการเรียนการสอนแบบออนไซต(Onsite) มาก

ขึ้น 2) ทางสาขาวิชาไดดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อใหนักศึกษาสามารถเบิก-ยืม

ไดมากข้ึน 3) แจงอาจารยที่มีการสอนแบบออนไลนใหมีการบันทึกเปนวิดีโอที่นักศึกษา

สามารถดูไดยอนหลัง 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

           สาขาวิชาไดมีการประชุมครั้ง 6 และครั้งที่  7 โดยประธานสาขาวิชาไดแจงใน

ที่ประชุมใหอาจารยทราบวารายวิชาใดที่มีความประสงคที่ตองการจะใชวัสดุการเรียน

การสอนสามารถแจงรายการวัสดุ และรายละเอียดตาง ๆ  มายังเจาหนาที่สาขาฯ เพื่อจะ

ทําการจัดซื้อตอไป โดยประธานสาขาวิชาไดแจงวามีงบประมาณในสวนนี้ให  สําหรบั

รายวิชาอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง โดยเปนรายวิชาที่มีการบูรการ โดยอาจารย ดร. 

นัฐพงศ สงเนียม อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดจัดหาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ซึ่งเปน

วัสดุอุปกรณ IoT แตติดปญหาเรื่องเงื่อนไข/หลักเกณฑการเบิกจายเงินงบประมาณ โดย

รานที่ขายสินคาตองเปนการขายแบบเปนเครดิต และรานคาตองจดทะเบียน SME และ

ตองมีคูเทียบดวย ทําใหไมสามารถของบประมาณในสวนนี้ได ทางหลักสูตรจึงไดแกไข

ปญหาน้ีโดยงานหางบสวนอื่นมาจัดซื้อแทนตอไป 

 นอกจากนี ้สาขาวิชาไดจัดงบประมาณสวนหนึ่งใหอาจารยผู สอนประจํา

หลักสูตรสําหรับถายเอกสารประกอบการเรียนรูใหแกนักศึกษาในแตละรายวิชาจํานวน 

500 บาทตอรายวิชาที่สอน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3    เนื่องจากสาขามีระบบและกลไก ใน

การจัดการสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ให

ทันสมัยและพอเพียงสําหรับนักศึกษาทัง้

สาขาฯ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรที่

ทันสมัย เน่ืองจากมีเปนเครื่องเชา ตลอด

ระยะเวลา 3 ป จะมีเจาหนาที่ทางบรษัิท 

มาคอยดูแลใหสามารถใชงานไดอยางดี 

ตลอดจนมีว ัสด ุอ ุปกรณอ ื ่น ๆ เชน 

เคร ื ่องพิมพ และ โปรเจ ็กเตอร  ทุก

หองปฏิบัติการ 

  นอกจากนี้สาขาไดมีการปรับปรุงตาม

ผลการประเม ินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ดังนี้ 1) ในภาคการศึกษาที่ 

1/2565 จะม ีการเร ียนการสอนแบบ

ออน ไซ ต (Onsite) ม ากข ึ ้ น  2) ท า ง

สาขาว ิชาได ด ําเนินการจ ัดซ ื ้อวัสดุ

อุปกรณเพื่อใหนักศึกษาสามารถเบิก-ยืม

ไดมากขึ้น 3) แจงอาจารยที่มีการสอน

แบบออนไลนใหมีการบันทึกเปนวิดีโอที่

นักศึกษาสามารถดูไดยอนหลัง 

3  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวด 6 ขอคิดเห็น 
 

1. การประเมินจากผูท่ีสำเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสำรวจ) วันท่ีสำรวจ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

1. อยากใหหลักสูตรเพิ่มระยะเวลาการฝกปฏิบัติใน

สถานประกอบการ 

1. ระยะเวลาการฝกปฏิบัติในสถานประกอบการ 

กำหนดไว 450 ช่ัวโมง 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

     หลักสูตรปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ Block Course เพื่ออำนวยความสะดวกตอการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบ WIL เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการไดมากข้ึน 
 

2. การประเมินจากผูมสีวนเก่ียวของ (ผูใชบณัฑิต) 

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

1. ควรเนนทักษะทางการปฏิบัติใหมาก 1. ควรใหอาจารยผูสอนเนนกระบวนการเรียนการ

สอนทีเ่สริมทกัษะการปฏิบัติทีส่อดคลองความ

ตองการของผูประกอบการ 

2. ควรเนนความมีวินัย ความตรงตอเวลาของนักศึกษา 2. ควรสงเสรมิใหอาจารยผูสอนเนนกระบวนการ

เรียนการสอนดานคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะ

ความมีวินัยและการตรงตอเวลา 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

สงเสริมใหอาจารยผูสอนมกีารพฒันาตนเองในดานทักษะการปฏิบัติทีส่อดคลองกบัรายวิชา โดยเขารบัการ

ฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติจรงิในสถานประกอบการ 

 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

1. การเปลี่ยนแปลงตำแหนงผูบริหารระดับคณะ 

2. การทบทวนแผนยุทธศาสตรและกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
 

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

1. การเปลี่ยนแปลงระบบการรบันักศึกษา (TCAS) 

2. ยุทธศาสตรใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2560 – 2579) 

3. หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดำรงตำแหนงทางวิชาการ พ.ศ.2560  และ 2564 
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หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

(ตามท่ีระบุในแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร) 

แผนการดำเนินงาน 
กำหนดเวลาท่ี

แลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการ

ไดสำเร็จ 

แผนปรบัปรุงหลักสูตร มิถุนายน 2565 ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช สามารถดำเนินไดตามแผน 

แผนปฏิบัติการของหลกัสูตร กรกฎาคม 2565 ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช สามารถดำเนินไดตามแผน 

แผนพัฒนาอาจารย พฤษภาคม 2565 ผศ.สมคิด สุทธิธารธวัช สามารถดำเนินไดตามแผน 
 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จ (ถามี) 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับปรงุโครงสรางหลักสตูร (จำนวนหนวยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ) 

  ไมมี 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

  2.1 มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา โครงสรางขอมูล กบั การวิเคราะหและออกแบบอลักอริทมึ โดย

ใหรวมเปนรายวิชาเดียว คือ โครงสรางขอมูลและอลักอริทมึ 

  2.2 มีการเพิม่รายวิชาใหม เชน การทดสอบซอฟตแวร  คอมพิวเตอรวิทัศน เปนตน 

3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

  3.1 ควรสงเสรมิใหคณาจารยเขารวมกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในดานที่เกี่ยวของกับ

รายวิชาที่สอนใหมากข้ึน  

  3.2 ควรสงเสรมิใหบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมฝกอบรมเพื่อพัฒนาเปนผูชำนาญการ 
   

3. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป 2565 (ระบุแผนการปฏิบติัการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และ

ผูรับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ 
วันท่ีคาดวาจะ

สิ้นสุดแผน 
ผูรับผิดชอบ 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ในรอบป

การศ ึกษา 2564 เม ื ่อประเมินโดยใช  เกณฑมาตรฐาน ตามคู ม ือการประกันค ุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีผลการประเมินสรุปได ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 1 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

I ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ดำเนินการได

ครบทัง้ 5 ขอ 

 ผานเกณฑ 

 ไมผานเกณฑ 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 2-6 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

O คะแนนเต็ม 

5 

> 4.00 หลักสูตรไดดําเนินการ

สํารวจคุณภาพบัณฑิต

จากผูใชบัณฑิตความพงึ

พอใจใน 5 ดานของ

บัณฑิต ไดคาเทากับ 

4.47 ซึ่งมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก  

4.47 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรทีี่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป 

O รอยละ 100 > 4.00 จำนวนบัณฑิตทีส่ำเร็จ

การศึกษาป 2564 และ

ไดงานทำหรอืประกอบ

5.00 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

อาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป  

มีรอยละ 100 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา I 5 ระดับ 3 หลักสูตรมีระบบ มีกลไก

การรบัสมัครและการ

เตรียมความพรอมกอน

ศึกษา มีการนำระบบ

กลไกไปสูการปฏิบัติ/

ดำเนินงาน มีการ

ประเมินกระบวนการ 

และการปรบัปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมินในป 2563 และ

นำมาใชในป 2564 

3 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

I 5 ระดับ 3 หลักสูตรดำเนินการ

ระบบการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา ใน 2 

ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแล

การใหคำปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก

นักศึกษาปรญิญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

โดยมีระบบและกลไก 

การดำเนินงาน การ

ประเมินผลและมกีาร

ปรับปรงุกระบวนการ

4 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

จากผลการประเมิน และ

มีผลจากการปรบัปรุงที่

เห็นเปนรปูธรรมตาม

เปาหมายของตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกบั

นักศึกษา 

I 5 ระดับ 3 มีการรายงานผลการ

ดำเนินงานครบทุกเรื่อง 

ตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

และมีแนวโนมผลการ

ดำเนินงานที่ดีข้ึนในบาง

เรื่อง 

3 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและ

พัฒนาอาจารย 

I 5 ระดับ 3 ผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดที่ทําใหหลักสูตรมี

อาจารยทีม่ีคุณสมบัติ

เหมาะสมทั้งในดานวุฒิ

การศึกษาและ 

ตําแหนงทางวิชาการ

เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรอยาง

ตอเน่ือง และมีการ

สงเสริมใหมีการเพิ่มพูน

ความรูความสามารถของ

อาจารยเพื่อสรางความ

เขมแข็งทางวิชาการของ

หลักสูตร 

3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย I    5 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

5 (2/5)x100 = 40 5 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 60 

5 (4/5)x100 = 80 5 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

5 (2.2/5)x100 = 44 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย I 5 ระดับ 3 อัตราการคงอยูของ

อาจารยเทากบั 100 และ

ความพึงพอใจของ

อาจารยตอหลกัสูตรมี

แนวโนมดีข้ึนใน

ระยะเวลา 3 ป  

4 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร 

I 5 ระดับ 3 มีระบบและกลไก การ

ดำเนินงานตามระบบ 

การประเมินผลและนำ

ผลการประเมินมา

ปรับปรงุ 

3 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

P 5 ระดับ 3 มีระบบและกลไก การ

ดำเนินงานตามระบบ 

การประเมินผลและนำ

ผลการประเมินมา

ปรับปรงุ 

3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน P 5 ระดับ 3 มีระบบและกลไก การ

ดำเนินงานตามระบบ 

การประเมินผลและนำ

ผลการประเมินมา

ปรับปรงุ 

3 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P รอยละ 100 100 รายงานผลการ

ดำเนินงานใน 11 ตัวบงช้ี 

5 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

P 5 ระดับ 3 มีระบบและกลไก การ

ดำเนินงานตามระบบ 

การประเมินผลและนำ

3 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 
ผลการดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

ผลการประเมินมา

ปรับปรงุ 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้     3.73 

 

สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวน 

ตัวบงช้ี 

I P O คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 

2 - - 2.1, 2.2 4.74 ระดับดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 

3.3 

- - 
3.33 ระดับดี 

4 3 4.1, 4.2, 

4.3 

- - 
4.00 ระดับดี 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 

5.4 

- 
3.50 ระดับดี 

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

     3.73 ระดับดี 
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ขอรับรองวา ขอความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากา

การคอมพิวเตอร ถูกตอง เปนความจริงทุกประการ 

 

1. ลงนาม .............สมคิด สุทธิธารธวัช............... อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด สทุธิธารธวัช) 
 

2. ลงนาม ...........รณกร รัตนธรรมมา.............. อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารยรณกร รัตนธรรมมา) 
 

3. ลงนาม ............พวงผกา ภูยาดาว................... อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารยพวงผกา ภูยาดาว) 
 

4. ลงนาม ............วาสนา เสนาะ................. อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารยวาสนา เสนาะ) 
 

5. ลงนาม .............นัฐพงศ สงเนียม............... อาจารยผูรบัผดิชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (อาจารย ดร.นัฐพงศ สงเนียม) 

 

 

ลงนาม..................................................................... 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช) 

                                                                                 ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา 
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