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คำนำ 
 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเปนการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตางๆ เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสรางระบบและกลไกการ

พัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับ

คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพื่อเสนอแนว

ทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปและ

ความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสงักัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏ     พระนครประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และไดพัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร ประจำปการศึกษา 2564 (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) ขึ้น เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเน่ือง 

 

 

          ลงนาม  

                  (ผูชวยศาสตราจายสหชาต ิสรรพคุณ) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

รายงานการประเมนิตนเองฉบับน้ี เปนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 โดย

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

พฤษภาคม 2565) ซึ่งมีจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มีบุคลากรจำนวน 6 คน ประกอบดวยอาจารย

ระดับปริญญาโท 3 คน อาจารยระดับปริญญาเอก 2 คน และเจาหนาที่ 1 คน การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรในครั้งน้ี เปนไปตามกระบวนการของระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ื โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู

ในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.63 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ทางหลักสูตรไดบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดไวทั้งจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร และการปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีผลดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต หลักสูตรไดดำเนินการประเมินผลโดยใชขอมูลนักศึกษารุน 2563 ที่สำเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพบวานักศึกษามีภาวะการมีงานทำ

ตรงตามสาขาวิชาชีพ/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป คิดเปน 100% และสรุปผลประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตเปนแนวทางในการปรับปรุงการบรหิารจดัการหลกัสตูรทั้งระบบ กลไก และแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา

ตอไป โดยมีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.57 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ทางหลักสูตรไดดำเนินการวางระบบและกลไก ควบคูกับไปการประเมิน 

ปรับปรุง พัฒนา การรับนักศึกษา การสงเสริมและการพัฒนานักศึกษา และผลที่เกิดกับนักศึกษาที่เห็นชัดเปน

รูปธรรม ซึ่งมีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ทางหลักสูตรไดมีการวางระบบและกลไก ควบคูกับไปการประเมิน ปรับปรุง 

พัฒนา การบริหารและพัฒนาอาจารย และผลที่เกิดข้ึนกับอาจารย รวมไปถึงสนับสนุน และวางแผนการประเมิน

ตนเองเพื่อสงเสริมใหอาจารยมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ทำใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหนงทางวิชาการ และ

ผลงานวิจัยเห็นชัดเปนรูปธรรม ซึ่งมีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ทางหลักสูตรไดมีการวางระบบและ

กลไก ควบคูกับไปการประเมิน ปรับปรุง พัฒนา ที่เห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรม โดยนำผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต ซึ่งมีผลการดำเนินงานในระดับคุณภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.50 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางหลักสูตรไดมีการวางระบบและกลไก ควบคูกับไปการ

ประเมิน ปรับปรุง พัฒนา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรใหมีคุณภาพตอบโจทยความตองการของ
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ตลาดแรงงาน โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งมีผลการดำเนินงานใน

ระดับคุณภาพปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.00 

 

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 1 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแก 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีตำแหนงทางวิชาการ และผลงานตีพิมพดานวิชาการสูงกวาเกณฑที่กำหนด  

2. มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกบั

การจัดการเรียนการสอน 

3. มีการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมา

วิเคราะหในการปรับปรุง/พัฒนาทักษะของนักศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ไดแก 

1. ควรดำเนินการศึกษาและวิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Trends) เพื่อเปนแนวทาง

ในการจัดปรับปรุงและพัฒนาทักษะของนักศึกษาในหลักสูตรอยูเสมอ  

2. สงเสริมใหอาจารยนำงานวิจัยที่ผานการเผยแพรสูการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอนอยางเปน

รูปธรรม 

3. ควรนำผลการประเมินในดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร  การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และการประเมินผูสำเร็จการศึกษา มาปรับปรุงใหเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Information Technology) 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

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

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology) 

 

รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ : หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 ภาษาที่ใช : ภาษาไทย 

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8 / 2561  

วันที่  16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

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

เปดสอน ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2561 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหการรบัรอง/รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที ่31 มกราคม 

พ.ศ. 2564 

 

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 3 ครั้ง (นับต้ังแตเปดสอนถึงปจจุบัน) ดังน้ี 
 

ลำดับท่ีของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ป พ.ศ. ท่ีทำการ

พัฒนา/ปรับปรุง 

หมายเหตุ/เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุง 

   1 / พฒันา ป พ.ศ. 2549 พัฒนาหลักสูตรใหม 

   2 / ปรับปรงุ ป พ.ศ. 2556 ครบรอบการปรับปรงุ (5 ป)  

   3 / ปรับปรงุ  ป พ.ศ. 2561 ครบรอบการปรับปรงุ (5 ป) จะดำเนินการปรบัปรงุป พ.ศ. 2565 

 

ผลการดำเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2563  
 

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ผลการประเมิน.....หลักสูตรผาน

เกณฑมาตรฐานครบ 5 ขอ 

ระดับคุณภาพ......หลักสูตรผาน

เกณฑมาตรฐาน...... 

ขอเสนอแนะ 

กรรมการประจำหลกัสูตรทุก

ทานควรรับทราบถึงเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรปรับปรุงใหมและ 

กรรมการประจำหลกัสูตรทุก

ทานตองมีคุณสมบัติเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

1. กิจกรรมทำแผนพฒันา

ตนเองประจำปการศึกษาของ

กรรมการประจำหลกัสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรรมการประจำหลกัสูตรไดมีดำเนินการ

ตามแผนพัฒนาตนเอง  

เอกสารหมายเลข 1  

แผนพัฒนาตนเองของอาจารย ป 2564 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

ผลการประเมิน 4.34 คะแนน 

ระดับคุณภาพ....ดีมาก... 

ขอเสนอแนะ……ผูใชบัณฑิตเห็น

วาดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบสามารถใชความรูใน

ศาสตรมาช้ีนำสงัคมในประเด็น

ที่เหมาะสมของบัณฑิตยังนอย

อยู……… 

 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาใหมี

ทักษะที่พงึประสงคในศตวรรษ

ที่ 21 กิจกรรมเตรียมความ

พรอม 30 ช่ัวโมงกอนสหกจิ

ศึกษาสำหรบันักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาไดดำเนินการตามกิจกรรมที่

กำหนด 

นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

เอกสารหมายเลข 2 

รายงานผลกจิกรรมเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ ป 2564 

 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ผลการประเมิน 3 คะแนน 

ระดับคุณภาพ...ปานกลาง.... 

ขอเสนอแนะ…จัดโครงการ/

กิจกรรมใหความรูดานวิชาชีพ

แกนักศึกษาเพิ่มจากรายวิชาใน

หลักสูตร…… 

1.  โครงการการพัฒนา

นักศึกษาใหมีทักษะที่พึง

ประสงคในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรมการพฒันานักเขียน

โปรแกรม สำหรบัภาคธุรกิจ 

กอนการฝกประสบการณ

วิชาชีพฯ ใหกับนักศึกษา 

2. โครงการพัฒนานักศึกษาใหมี

ทักษะที่พงึประสงคในศตวรรษ

ที่ 21 กิจกรรมปรับพื้นฐาน

นักศึกษาดานวิทยาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาไดดำเนินการตามกิจกรรมที่

กำหนด โดยแตละโครงการ 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

เอกสารหมายเลข 3 

รายงานผลกจิกรรมการพฒันานักเขียน

โปรแกรม ครัง้ที่ 7 

 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดี 

เอกสารหมายเลข 4 

รายงานผลกจิกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษา 

ป 2564 

 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ผลการประเมิน 3.67 คะแนน 

ระดับคุณภาพ...ดี.... 

ขอเสนอแนะ…… 

.. อาจารยทุกทานควรมผีลงาน

วิชาการและงานวิจัยอยาง

ตอเน่ือง…… 

 

 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่

เพิ่มศักยภาพใหมีตำแหนงทาง

วิชาการสูงข้ึน 

เอกสารหมายเลข 5 

การประชุมเพื่อช้ีแจงหลกัเกณฑและ

วิธีการแตงต้ังบุคคลดำรงตำแหนงทาง

วิชาการ_อว_ออนไลน 

และมีอาจารยในหลักสูตรเขารวม 
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

ผลการประเมิน 3.63 คะแนน 

ระดับคุณภาพ...ดี....... 

ขอเสนอแนะ……ควรนำผลการ

ประเมินรายวิชาตางๆ  มาชวย

ออกแบบปรับปรงุกจิกรรมใน

หลกัสูตร…………… 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาใหมี

ทักษะที่พงึประสงคในศตวรรษ

ที่ 21 กิจกรรมการฝก

ประสบการณวิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ 

เอกสารหมายเลข 2 

ดวยสถานการณการระบาดของเช้ือไวรสั

โคโรนา ตองปรับการดำเนินโครงการ

อบรมแบบออนไลน และทั้งน้ีทางสาขา 

วิชาไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลของ

นักศึกษาที่จบไปเพือ่นำไปปรับปรงุ

หลักสูตร ป พ.ศ. 2565  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการประเมิน 3 คะแนน 

ระดับคุณภาพ...ปานกลาง.... 

ขอเสนอแนะ……ควรมีวัสดุ 

ครุภัณฑเพียงพอตอการเรียน

การสอน……… 

1. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อการ

เรียนการสอนสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาค

ปกติ) 

ทางสาขาวิชาไดจัดซื้อแตวัสดุเพื่อใชเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน แมวาจะเกิด

สถานการณการระบาดของเช้ือไวรัสโคโร

นา และไมมีการใชหองเรียน  

เอกสารหมายเลข 6.1 

 

หลักฐาน 

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 1  แผนพัฒนาตนเองของอาจารย ป 2564 

เอกสารหมายเลข 2 รายงานผลกจิกรรมเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ป 2564 

เอกสารหมายเลข 3 รายงานผลกจิกรรมการพฒันานักเขียนโปรแกรม ครั้งที่ 7 

เอกสารหมายเลข 4 รายงานผลกจิกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษา ป 2564 

เอกสารหมายเลข 6.1 การจัดของบประมาณสำหรับการพฒันาการเรียนการสอน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

  



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 11 

 

สวนท่ี 2 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสหลักสูตร (เลข 13 หลัก) 25501501105255 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ตาม มคอ. 2 

ลำดับ 
ตำแหนง

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ที่เขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 ผศ. สหชาติ สรรพคุณ วท.ม. 15 ส.ค. 37  ประธาน 26 มี.ค. 62 

2 รศ. สุนี โชติดิลก พบ.ม. 21 ก.พ. 28  กรรมการ 26 มี.ค. 62 

3 ผศ. สุนันทา ศรีมวง วท.ม. 25 ก.ย. 36  กรรมการ 26 มี.ค. 62 

4 

 

อาจารย พัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ วศ.ม.   1 พ.ย. 56  กรรมการ ยายออก 

18 มี.ค. 65 

5 ผศ. อมฤตา ฤทธิภักดี ปร.ด.   1 ต.ค. 47  กรรมการ 26 มี.ค. 62 

6 ผศ. ชาญเวทย อิงคเวทย D.T.   1 ก.ย. 40  เลขานุการ 26 มี.ค. 62 

  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ปจจุบัน 

ลำดับ 
ตำแหนง

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ที่เขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 ผศ สหชาติ สรรพคุณ วท.ม. 15 ส.ค. 37  ประธาน 1 เม.ย. 64 

2 รศ. สุนี โชติดิลก พบ.ม. 21 ก.พ. 28  กรรมการ 1 เม.ย. 64 

3 ผศ สุนันทา ศรีมวง วท.ม. 25 ก.ย. 36  กรรมการ 1 เม.ย. 64 

4 ผศ อมฤตา ฤทธิภักดี ปร.ด.   1 ต.ค. 47  กรรมการ 1 เม.ย. 64 

5 ผศ ชาญเวทย อิงคเวทย D.T.   1 ก.ย. 40  เลขานุการ 1 เม.ย. 64 

 

หมายเหตุ อาจารยพัชรพงษ์ ตรวิีรยิานุภาพ ยา้ยออกไปสาขาวชิาเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร ์
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ประวัติอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ปจจุบนั 

ลำดับท่ี 1 ช่ือ-สกุล สหชาติ สรรพคุณ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 27 ป 

 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ี

จบการศึกษา 

กลุมสาขา 

วิชาท่ีจบ 
สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาโท 2541 วท.ม. 

 

ตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 2536 วท.บ. สัมพันธ วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ป 

ช่ือผลงานวิชาการ 

1. ลัดดา สรรพคุณ และสหชาติสรรพคณุ. (2562). การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน เรื่อง กฎหมายคอมพิวเตอร  

ในรายวิชาจริยธรรมและกฎหมาย. การประชุมวิชาการวิชาการ ระดับชาติ“การจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม” คร้ังที่ 5 วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, หนา 296-302. 
 

ลำดับท่ี 2 ช่ือ-สกุล สุนี โชติดิลก 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด พบ.ม. (สถิติประยุกต) สาขาคอมพิวเตอร 

   ตำแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 37 ป 

 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ี

จบการศึกษา 

กลุม

สาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาโท 2537 พม. 

 

สัมพันธ สถิติประยุกต  

สาขาคอมพิวเตอร 

สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บรหิารศาสตร 

ปริญญาตรี 2527 วท.บ. สัมพันธ คณิตศาสตร          

วิชาโทคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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ขอมูลผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ป  

ช่ือผลงานวิชาการ 

1. ไพศาล ชาญณรงคฤทธ์ิ พีรวัส ฉายินธุ สุนี โชติดิลก และพวงผกา ภูยาดาว. (2564). การ จัดทำขอมูลของกลุม

ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานทารวก ตำบลหนองยายโตะ อำเภอ ชัยบาดาล จงัหวัดลพบรุี. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม” ครัง้ที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย ราชภัฎมหาสารคาม, 1954-1961. 
 

ลำดับท่ี 3 ช่ือ-สกุล สุนันทา ศรีมวง 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด วท.ม. (การศึกษา วิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร) 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 28 ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ี

จบการศึกษา 

กลุม

สาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาโท 2545 วท.ม. 

 

 

สัมพันธ การศึกษา

วิทยาศาสตร- 

คอมพิวเตอร 

สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 2536 วท.บ. สัมพันธ วิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาลัยครูเพชรบรุ ี
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1.   รณกร รัตนธรรมมา, วาสนา เสนาะ, สุนันทา ศรีมวง. ระบบสารสนเทศสรปุการจัดซือ้/จดัจางคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2564)  

ย่ืนจดลิขสทิธ์ิ ผลงานวรรณกรรม ดานโปรแกรมคอมพิวเตอร ป 2564 เลขที่คำขอ 392178  

เลขทะเบียน ว1009135 

0.6 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ป  

ช่ือผลงานวิชาการ 

1. รุงทิพย แกวชมภู รัฐธรรมนูญ มาลัย และสุนันทา ศรีมวง. (2564). การพัฒนาแอพพลเิคช่ัน การออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ: คอมฟ เอ็กเซอรไซส. การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครัง้ที่ 

7 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 1708-1713. 
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ลำดับท่ี 4 ช่ือ-สกุล อมฤตา ฤทธิภักดี  

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

   ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 17 ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ี

จบการศึกษา 

กลุม

สาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2560 ปร.ด. ตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

ปริญญาโท 2546 

 

วท.ม. 

 

ตรง การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 

 

ปริญญาตรี 2542 วท.บ. สัมพันธ วิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันราชภัฏจนัทรเกษม 
 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. ชัชวาลย พันธอน, พัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ, อมฤตา ฤทธิภักดี และปวีณา ปรีชากุล (2565). 

การพัฒนาเว็บแอปพลเิคชันเพื่อการจัดหางาน Jobja. การประชุมวิชาการระดับชาติ การ

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM2022), มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วันที่ 18 มีนาคม 2565. 

0.2 

2. กันตฤทัย ขันแสง สมคิด สุทธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). การพัฒนาเว็บแอป 

พลิเคชันคนหาขอมูลเห็ดบริเวณปาเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร.ี การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2) ณ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี. ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2565. 

p858-865 

0.2 

3. นภัส พัดโสภา อมฤตา ฤทธิภักดี และสมคิด สุทธิธารธวัช.(2565). การพัฒนาเว็บแอปพลเิค 

ชันระบบสื่อสังคมออนไลนเพื่อกระตุนการทองเที่ยวในประเทศ: Show Now Travel. การ

ประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUC2) ในวันที่ 24 

- 25 กุมภาพันธ 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี

ราชา ชลบุรี. p1523-1530 

 

 

0.2 
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4. สรวิชญ ศรชัยธวัชวงค ภัทรนันท กาญจนจันทร สมคิด สทุธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิภักดี.  

   (2565). ระบบสารสนเทศแนะนําการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเสมด็ จงัหวัดระยอง.     

   Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8    

   (The 8th National Conference on Technology and Innovation Management)  

   วันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

0.2 

5. ธนาธิป วรรณา สมคิด สุทธิธารธวัช และ อมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). เว็บแอปพลิเคชันการ  

   แลกเปลี่ยนสิ่งของ. Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ เทคโนโลและ 

   นวัตกรรม ครั้งที่ 8 (The 8th National Conference on Technology and Innovation   

   Management) วันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

   มหาสารคาม. 

0.2 

6. ภาคภูมิ ถนนแกว อมฤตา ฤทธิภักดี และ สมคิด สุทธิธารธวัช. (2565). การพัฒนาโปรแกรม    

   เพือ่การบรกิารจัดการ กรณีศึกษารานขายยาบูรพาฟารมาซี. Proceedings ในงาน ประชุม 

   วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (The 8th National 

Conference on Technology and Innovation Management) วันที่ 18 มคอ. 2 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 18 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

0.2 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ป  

ช่ือผลงานวิชาการ 

1. Jiranon P., Masinee B.,Puttipong S.,Amarita R.,Chanvcate I., (2019) “Development of Web     

    Application to Promote Tourism and Tourism Activities to Achieve Sustainability in Samut 

Songkhram Province”. The 5th National Conference on Technology and Innovation 

Management NCTIM 2019 Rajabhat Maha Sarakham University Maha Sarakham Thailand 5 

March 2019 pp. 411-418 
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ลำดับท่ี 5 ช่ือ-สกุล ชาญเวทย อิงคเวทย  

  วุฒิการศึกษาสงูสุด D.T. (Technology) 

  ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 24 ป 
 

ระดับการศึกษา

ท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสตูรท่ี

จบการศึกษา 

กลุม

สาขาวิชาท่ี

จบ 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2006 

 

D.T. 

 

สัมพันธ Technology Technological University 

of the Philippines 

ปริญญาโท 2002 M.T. 

 

ตรง Information 

Technology 

Technological University 

of the Philippines 

ปริญญาตรี 2540 บธ.บ. สัมพันธ คอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย 
 

ขอมูลผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค 

ช่ือผลงานวิชาการ/งานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

1. เตโชดม โชติศิริ, กรรณิกา เข่ือนขันธ, ชาญเวทย อิงคเวทย. (2565). การพัฒนาระบบการ สอบ

บนเทคโนโลยีสมารทโฟนดวยฟลัตเตอรเฟรมเวิรค. การประชุมวิชาการระดับ ปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอร ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา. 

0.2 

 

ขอมูลผลงานวิชาการ ในรอบ 5 ป 

ช่ือผลงานวิชาการ 

1. กมลพัชรี พิสุทธิกมล และชาญเวทย อิงคเวทย. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรบั ติดตามการบริโภค

อาหาร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม” คร้ังที่ 5 วันที่ 4-5 มีนาคม 

2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (น. 848-854).  
 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

เลขที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กทม. 10220 
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อาจารยผูสอน (อาจารยประจำภายในสถาบัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดบั 
ตำแหนง

ทางวิชาการ 
ช่ือ-สกุล วุฒกิารศึกษา 

1 อาจารย นายนัฐพงศ สงเนียม ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2 ผศ. นายรณกร รัตนธรรมมา วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

3 ผศ. นางสาวพวงผกา ภยูาดาว วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

4 ผศ. นางสาวสมคิด สุทธิธารธวัช ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

5 ผศ. นายชาญเวทย อิงคเวทย D.T.( Technology) 

6 ผศ. นายสหชาต ิสรรพคุณ วท.ม.(เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

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

8 รศ. นางสุนี โชตดิิลก พบ.ม. (สถติิประยุกต-คอมพิวเตอร) 

9 อาจารย นายพัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ วศ.ม.(วิศวกรรมสารสนเทศ)  

10 ผศ. นางสาวอมฤตา ฤทธิภักด ี ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 18 

 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 
 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.2558 

ผาน/ 

ไมผาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

1. จำนวนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรไมนอย

กวา 5 คนและเปนอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 

1 หลักสูตรไมได และประจำ

หลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัด

การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรี  โดยมี

อาจารยประจำหลักสูตรนับต้ังแตวันที่ 1 

เมษายน 2564 จำนวน 6 คน ดังรายช่ือ

ดังตอไปน้ี   

1. ผศ.ดร.ชาญเวทย องิคเวทย 

2. ผศ.ดร.อมฤตา ฤทธิภักดี 

3. รศ.สุนี  โชติดิลก 

4. ผศ.สุนันทา ศรีมวง 

5. ผศ.สหชาติ สรรพคุณ 

6. อาจารยพัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ 

 

    นับแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2564 อาจารยพัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ 

ไดยายไปสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็ก 

ทรอนิกสและคอมพวิเตอร ทำใหอาจารย

ประจำหลักสูตรเหลือ 5 คน 

เอกสารหมายเลข 1.1 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร ที่ 01663/2564 

เรื่อง แตงต้ังอาจารย

ประจำหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

เอกสารหมายเลข 1.2 

สมอ.08 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ คุณวุฒิ

ระดับปรญิญาโทหรอื

เทียบเทา หรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง

อาจารยประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน มี

คุณวุฒิประกอบดวย 

- ระดับปริญญาเอก 2 คน 

- ระดับปริญญาโท 3 คน 

หรือมีตำแหนงทางวิชาการ ดังน้ี 

- รองศาสตราจารย 1 คน 

- ผูชวยศาสตราจารย 4 คน 

เอกสารหมายเลข 1.3 

คุณสมบัติของอาจารย

ประจำหลักสูตร  (มคอ.2) 
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หรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่

เปดสอน มีผลงานทางวิชาการ

อยางนอย 1 รายการในรอบ 

5 ปยอนหลงั  

และอาจารยทุกคนมีผลงานอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง ซึ่งเปนไป

ตามเกณฑที่กำหนด 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

3. คุณสมบัติอาจารยประจำ

หลักสูตร คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาที่ตรงหรือสมัพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน มีผลงาน

ทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั 

ไมจำกัดจำนวนและประจำได

มากกวา 1 หลักสูตร 

อาจารยประจำหลักสูตร มีคุณวุฒริะดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือดำรง

ตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ

กับสาขาวิชาที่เปดสอน มผีลงานทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลงั ไมจำกัดจำนวนและประจำได

มากกวา 1 หลักสูตร 

เอกสารหมายเลข 1.3  

 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยประจำ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

อาจารยประจำ มีจำนวน 10 คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จำนวน 4 คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท  จำนวน 6 คน 

รองศาสตราจารย จำนวน 1 คน 

ผูชวยศาสตราจารย  จำนวน 4 คน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. จำนวน 3 คน 

ทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกบัสาขาวิชาและ

รายวิชาที่สอน 

 

เอกสารหมายเลข 1.3 

 

เอกสารหมายเลข 1.4 

ขอมูลอาจารยผูสอน          

ป 2564 

 

เอกสารหมายเลข 1.5  

ตารางสอนประจำป 2564 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยพเิศษ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท หรือคุณวุฒริะดับ

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

และมีประสบการณทำงานที่

เกี่ยวของกบัวิชาที่สอนไมนอย

กวา 6 ป ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอนไม

เกินรอยละ 50 ของรายวิชา 

โดยมีอาจารยประจำเปน

ผูรบัผิดชอบรายวิชาน้ัน 

ปการศึกษา 2564 ไมมี อาจารยพเิศษ เอกสารหมายเลข 1.5

ตารางสอน ป 2564 
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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 

หลักฐาน 

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ 01663/2564 เรื่อง แตงต้ังอาจารยประจำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เอกสารหมายเลข 1.2 สมอ. 08 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 1.3 คุณสมบตัิของอาจารยประจำหลักสูตร  (มคอ.2) 

เอกสารหมายเลข 1,4 ขอมูลอาจารยผูสอนป 2564 

เอกสารหมายเลข 1.5 ตารางสอนประจำป 2564 

เอกสารหมายเลข 1.6 คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ป 2565 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  เกณฑ 5 ขอ ผาน  บรรล ุ

 ผาน 

 ไม

ผาน 

10. การปรบัปรุงหลกัสูตร

ตามรอบระยะเวลาทีก่ำหนด

ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ

อยางนอยทุกๆ 5 ป 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 ปรับปรงุ

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 

2556 เปดสอน เดือน มิถุนายน ป

การศึกษา 2561 

เอกสารหมายเลข 1.6 

คำสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการปรบัปรุง

หลักสูตร ป 2561 
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5 ขอ (ขอที่บรรลุ 1 2 3 4 และ 10)  ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

ผาน/ไมผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาคงอยู/ปการศึกษา 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 22 

 

ป

การศึกษา 

ที่รับเขา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 รอยละการคงอยูของ

นักศึกษา 

(จำนวน นศ.ปสุดทาย 

X 100/จำนวน นศ.ปที่

รับเขา) 

2559 85 74 61 57 1 1 67.01 

2560  85 72 59 48 3 56.47 

2561   51 42 39 37 72.55 

2562    19 18 18 94.74 

2563     31 25 80.65 

2564      26 100.00 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจำนวนนักศึกษา  

1. เนื่องจากนกัศึกษาในชวงชั้นปที่ 1 มีความตองการยายสาขาที่เรียน เนื่องจากความไมถนัดในดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

2. ปญหาดานการเงิน ทำใหนักศึกษาตองลาออกจากภาคปกติเพื่อไปทำงานในวันจันทรถึงศุกร และยายการเรียน

ไปเปนภาคกศ.พบ. (เรียนวันเสาร-อาทิตย)  
 

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

ที่รับเขา 

ปที่สำเรจ็การศึกษา รอยละของผูสำเร็จ

การศึกษา 

(จำนวนผูสำเรจ็

การศึกษา X 100/

จำนวนทีร่ับเขา) 

2562 2563 2564 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 

2559 57 67.01     67.01 

2560   47 55.29   55.29 

2561     27 52.94 52.94 
 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา 

รายวิชาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระยะเวลา 1 เทอม ที่นักศึกษาตองดำเนินการพัฒนาระบบงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการการเขียนรายงานและนำเสนอโครงงาน ซึ ่งนักศึกษาบางคนไมสามารถ

ดำเนินการเสร็จภายในเทอมน้ันได จึงเปนผลใหตองใชเวลาในเทอมที่ 3 สงผลตอความลาชาในการสำเร็จการศึกษา 
 

 

อัตราการคงอยูและอัตราการสำเร็จการศึกษา 

จำนวนรับเขา จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 
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ป

การศึกษา 

  จำนวนทีล่าออกและถูกคัดช่ือออก

สะสมจนถึงส้ินปการศึกษา 2564 

 

2562 2563 2564 

2559 85 51 6 - 27 

2560 85  47 1 34 

2561 51   27 14 

 

วิธีคำนวณ อัตราการคงอยู =  -   X 100    =   
51−14
51

× 100 = รอยละ 72.55 

           
 

  อัตราการสำเร็จการศึกษา =    X  100   =   
27
51

× 100 = รอยละ 52.94 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
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ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ 

 

คะแนนที่ได =  

 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 
ขอมูลพื้นฐาน 

ผลรวมคา

คะแนน 

จำนวนขอ 

ท่ีตอบ 
คาเฉล่ีย±SD 

1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  
 

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 25.59 6 4.27 ± 0.67 

 (2) ดานความรู 16.23 4 4.06 ± 0.73 

 (3) ดานทักษะทางปญญา 16.35 4 4.09 ± 0.82 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 25.86 6 4.31 ± 0.66 

 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11.98 3 3.99 ± 0.94 

 (6) ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด - - - 

2 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน 
20.72 / 5 = 

4.14 

3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 47 

4 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
34 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการสำรวจ

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผู ใชบัณฑิตของ

บัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 จำนวน 47 คน (นักศึกษารับเขาในป

การศึกษา 2560) มีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามและประเมินผล จำนวน 34 คน คิดเปน

รอยละ 72.34 

       โดยผู ใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุนจบปการศึกษา 2560 ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ดาน

คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต  2) ดานความรู ความสามารถของบัณฑิต  3) ดานทักษะทาง

เอกสารหมายเลข 

2.1 

รายงานผลประเมิน

คุณภาพผูใชบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ป 2564 

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ปญญาของบัณฑิต  4) ดานความสัมพันธระหวางบุคลากรและความรับผิดชอบของบัณฑิต  

และ 5) ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบัณฑิต พบวาโดยภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย �̄�𝑋 เทากับ 4.14 

อยางไรก็ตาม จากผลการประเมินพบวา ประเด็นที่ผูใชบัณฑิตมีขอเสนอแนะใหควร

ดำเนินการปรับปรุงในการพัฒนานักศึกษาดังน้ี 

1. อยากใหหลักสูตรเชิญสถานประกอบการหรือจัดชองทางประชาสัมพันธการรับ

สมัครงาน และนักศึกษาฝกงาน 

2. มีความรับผิดชอบและต้ังใจทำงาน สามารถทำงานเปนทีมไดดี 

3. ควรเนนพัฒนาทักษะของนักศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานจริงได 

4. ควรพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษควบคูไปกับทักษะทางวิชาชีพ 

 

คะแนนที่ได = 4.14 คะแนน 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินจากผูใชบัณฑิต จะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที ่

     สำเร็จการศึกษา 

 

หลักฐาน  

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 2.1 รายงานผลประเมินคุณภาพผูใชบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2564 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4.00 คะแนน คณะกรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการสำรวจ

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใชบัณฑิตของ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 

จำนวน 47 คน (นักศึกษารับเขาในปการศึกษา 

2560) โดยมีผู ใชบัณฑิตตอบแบบสอบถาม

และประเมินผล จำนวน 34 คน คิดเปนรอย

ละ 72.34 

4.13  คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 
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ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป 
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ชนิดตัวบงชี ้ 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 =  

 
 

ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 

ขอมูลพื้นฐาน จำนวน รอยละ 

1 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 47 100 

2 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 42 89.36 

3 จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

33 78.57 

4 จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 9 21.43 

5 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 

6 จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - - 

7 จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 

8 จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 

9 จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำ 

อยูแลว 

- - 

 

 

 

การประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที ่จบการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเก็บรวบรวมและวิเคราะหผลจากบัณฑิต

จำนวน 42 คน จากบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 จำนวน 47 คน 

เอกสารหมายเลข 2.2 

รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบัณฑิต

ที่จบการศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ     

ป 2564 

 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

X 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

 
คารอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 
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ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

(นักศึกษารับเขาในปการศึกษา 2560) คิดเปนรอยละ 89.36 ของบัณฑิตที่สำเร็จ

การศึกษาทั้งหมด 

โดยจากจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 42 คน ไดงานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากับ 42 คน คิดเปนรอยละไดดังน้ี 

 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป เทากบั 42/42 x 

100 = 100 

คะแนนที่ได = 100/100 x 5 = 5 คะแนน 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษา 

 

หลักฐาน  

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 2.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตทีจ่บการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ป 2564 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 80  จากผลการสำรวจภาวะการมงีานทำของ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายในป 2563 

ของหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑิต 

สาขาว ิชาเทคโนโลย ีสารสนเทศ มี

บัณฑิตที ่ตอบแบบสำรวจ จำนวน 42 

คน  จ ากจ ำนวนบ ัณฑ ิ ตท ี ่ ส ำ เ ร็ จ

การศึกษาทั้งหมด 47 คน คิดเปนรอย

ละ 89.36 และมีคารอยละของบัณฑิตที่

ไดงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ปเทากับ 100 

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 
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ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ ………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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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 

 

ประเด็นท่ี 1 การรับนักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบกลไกในการ
รับนักศึกษา โดยกำหนดแผนการรับนักศึกษาในแตละปการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 30 คน 
มีการกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผู สมัครโดยระบุเกณฑการรับ ไดแก จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาทุกสาขาวิชา โดยกรณีรับโดย
โควตาตองมีคะแนนเฉลี่ย 2.50 และมีความประพฤติที่ดี มีความรูความสามารถและ
ความสนใจดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยหลักสูตรไดกำหนดวิธีการที่
ใชในการคัดเลือกนักศึกษา โดยการสอบสัมภาษณ และกำหนดเกณฑขั้นต่ำของผูที่มี
สิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตร โดยตองสอบสัมภาษณเปนคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ซึ่ง
ในการสอบสัมภาษณตัวแทนของอาจารยที่สังกัดหลักสูตรจะดำเนินการสอบสัมภาษณ
นักศึกษา ทั ้งนี ้ สำนักสงเสริมวิชาการฯ จะเปนผู จัดทำคำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
     ในกระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดดำเนินการพิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ 
นักศึกษาที ่มีสิทธิ ์จะเขารับการสัมภาษณโดยคณะกรรมการที ่มีชื ่อในคำสั ่งฯ ของ
มหาวิทยาลัย โดยจะพิจารณาจากคะแนนการสอบขอเขียน เจตคติตอหลักสูตร ความรู
ความสามารถในดานอื่นๆ ประกอบการรับเขาศึกษา จากน้ันคณะกรรมการฯ จะสงผล
คะแนนใหแกสำนักสงเสริมวิชาการเพื่อประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในหลักสูตร 
     ผลการดำเนินการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในปการศึกษา 2564 พบวามีผูสนใจสมัครเขาศึกษาตอ จำนวนทั้งสิ้น 42 
คน จากประเภทโควตา และการรับตรง มีนักศึกษาเขารับการสัมภาษณ จำนวนทั้งสิ้น 
39 คน เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ผลปรากฏวามีนักศึกษามา
รายงานตัวจำนวนทิ้งสิ้น 26 คน ซึ่งมีจำนวนนักศึกษานอยกวาแผนการรับนักศึกษาที่ได
วางแผนไว ทางคณะกรรมการประจำหลักสูตรจึงไดประชุมวางแผนเพื ่อทบทวน
กระบวนการรับสมัคร โดยเนนการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาและผลงานของ
สาขาวิชาผานสื่อสังคมออนไลนเพิ่มเติม 
     มีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยจัดประชุมกรรมการประจำหลักสูตร
เพื่อทบทวนแผนการรับนักศึกษาและรวมกันหารือเพือ่หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาใหมี
นักศึกษาสนใจมาสมัครเรียนในหลักสูตรฯ เพิ่มขึ้น โดยการประชาสัมพันธหลักสูตรฯ 
ผานสื่อสังคมออนไลน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบแผนพับ รวมถึงการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาตอในโรงเรียนระดับมัธยมรวมกับคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีตัวแทนอาจารย และนักศึกษาของหลักสูตรเปนสวน

เอกสารหมายเลข 

3.1 ระบบกลไกใน

การรบันักศึกษาของ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (มคอ. 2 

หมวด 3)  

 

เอกสารหมายเลข 

3.2 คำสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ

ดำเนินงานสมัภาษณ

นักศึกษา ป 2564 

 

เอกสารหมายเลข 

3.3 การประชา           

สัมพันธและแนะแนว

การศึกษาตอของ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ป 2564 

 

เอกสารหมายเลข 

3.4 Facebook 

ประชาสมัพันธการ

รับสมัครนักศึกษา 

กิจกรรมของสาขา 

และผลงานของ

คณาจารย/นักศึกษา

ของสาขาวิชา 
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หนึ่งของคณะกรรมการดำเนินงาน ไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม โดยไดนำ
ผลงานของนักศึกษาในหลักสตูรไปใชในการกระตุนความสนใจใหนักเรียนระดับมธัยมมา
สมัครเรียน ซึ่งผลการจัดกิจกรรมพบวามีนักเรยีนใหความสนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางดี  
    ทั้งนี ้ จากผลการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ ยังพบปญหา
เกี่ยวกับวิธีการรับนักศึกษาดวยการสอบสัมภาษณอาจไมสามารถสะทอนระดับความรู
ความสามารถของนักศึกษาแตละคนไดจริง อีกทั้งกระบวนการการสอบสัมภาษณไม
สามารถจัดระดับความรูของนักศึกษาที่เขาเรียนในแตละปการศึกษาได ดังนั้นทาง
หลักสูตรจึงไดประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา โดย
กรรมการประจำหลักสตูรไดดำเนินการออกแบบขอสอบเพื่อการวัดระดับความรูพื้นฐาน
ของนักศึกษา ไดแก 1) คณิตศาสตร  2) ภาษาอังกฤษ  และ 3) พื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำหรับการจัดเรียงคะแนนเพื่อพิจารณาประกอบเปนสวนหน่ึงของการสอบ
สัมภาษณ รวมถึงการใชเปนผลการประเมนิเพื่อเปรยีบเทียบระดับความรูของนักศึกษาที่
เขาเรียนในแตละปการศึกษา สำหรับการจัดอบรมเตรียมความพรอมกอนการศึกษา
ใหกับนักศึกษาตอไป 

ซึ่งจากการเปรียบเทียบสถิติการรับนักศึกษาตามจำนวนนักศึกษาใหม ระหวางในป
การศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 พบวามีจำนวนนักเรียนที่สนใจสมัครเรียน 
เขารับการสัมภาษณ และรายงานตัวเขาเรียนแสดงดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที ่ 3.1 สถิติการรับนักศึกษาใหมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ป
การศึกษา 

 
 
 
 

 

แผน 
การรับ 

จำนวน
ผูสนใจ
สมัคร
เขา

ศึกษา 
 
 

จำนวน
นักศึกษา
เขารับการ
สัมภาษณ 

 
 

 

จำนวน
นักศึกษา

มารายงาน
ตัว 
 

 
 

รอยละจำนวน
นักศึกษาท่ี
รายงานตัว
จากการเขา

สอบสัมภาษณ
ท้ังหมด 

 

2560 60 99 94 85 90.43 

2561 60 63 58 51 87.93 

2562 60 26 26 19 73.08 

2563 30 66 60 31 51.67 

2564 30 42 39 26 66.67 
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ประเด็นท่ี 2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบกลไกในการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยกรรมการประจำหลกัสูตรจะพิจารณาคณุสมบัติ
ของนักศึกษาใหมที่มารายงานตัว ไดแก เกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมปลาย โดยเนนความรู
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรพื ้นฐาน ประกอบดวยวิชาคณิตศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนกลุมวิชาที่มีความจำเปนตอการเรียนของนักศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั ้นตัวแทนกรรมการการประจำหลักสูตรจะนำผลการ
พิจารณาไปรวมหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการกิจกรรมปรับพื้นฐาน
นักศึกษาใหมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจำปการศึกษา 2564 
     ผลการดำเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา พบวานักศึกษาใหมของ
หลักสูตรสวนใหญมีเกรดเฉลี ่ยสะสมอยูระหวาง 2.06 – 3.40 และมีเกรดต่ำในกลุม
รายวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดำเนินการประชุมหารือ
เพื ่อหาแนวทางการปรับปรุงเพื ่อการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา จึงมีมติให
ดำเนินงานการกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม ไดกำหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนเขา
รวมในกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษที่จัดข้ึนรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จำนวน 2 วัน โดยเนื้อหาของการจัดกิจกรรมเปนการฝกทักษะการฟง พูด อาน และ
เขียน ในการนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกำกับ
ดูแลใหนักศึกษาช้ันปที่ 1 ทุกคน จำนวน 26 คน เขารวมกิจกรรมในครั้งน้ี 

นอกจากน้ี ทางหลักสูตรฯ ไดจัดใหนักศึกษาเขาใหมระดับชั้นปที่ 1 พบอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อชี้แจงรายละเอียดตางๆ ของหลักสูตร กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย และ
กำหนดการเปดภาคเรียนตลอดปการศึกษากับนักศึกษาใหม ตลอดจนการวางขอตกลง
ในการเรียน และการอยูรวมกันในสังคม สงเสริมใหทำงานเปนทีมใหนักศึกษาชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันในดานวิชาการ การบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมอยางไรบางใน
การใชชีวิตอยูในรั้วมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ มีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจากการประเมิน และการ
สอบถามจากการจัดกิจกรรมในปที่ผานมาในการดำเนินการพบที่ปรึกษา และปฐมนิเทศ 
โดยการปรับการจัดกิจกรรมจากผลการดำเนินงานจากปทีผ่านมาจากการสอบถาม และ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากนักศึกษามาปรับกิจกรรมตางๆ นอกเหนือจาก การช้ีแจงและแจง
รายละเอียดในเรื่องปฏิทินวิชาการ การรักษาสภาพนักศึกษาและการพนสภาพนักศึกษา 
กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ ขอหาม ขอบังคับตาง ๆ สิทธิประโยชนที่
เกี่ยวกับนักศึกษา โครงการและกิจกรรมที่เปนประโยชนสำหรับนักศึกษาทั้ง หลักสูตร
จัดให เนื่องจากปญหาการอยูรวมกันของนักศึกษาภายในชั้นป และระหวางชั้นปของ
หลักสูตร ทางคณะกรรมการหลักสูตรจึงเปดโอกาสใหรุนพี่ ไดพบปะแนะนำการเตรียม
ตัวในการเรียนกับรุนนอง โดยการดำเนินกิจกรรมของรุนพี่ตองผานกระบวนการเขียน
โครงการใหทางสาขาวิชา และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพิจารณาและเห็นควรให
ดำเนินการอยางเปนรูปธรรมชัดเจน เพื่อดำเนินงานภายใตกิจกรรมสารสัมพันธนองพี่ 
โดยจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมพรอมใหนักศึกษาใหมที่จะเขาเรียนในหลักสูตรฯ ใหมีความ
พรอมในดานการตัดสินใจภาวะการเปนผูนำที่ดีซึ่งสามารถนำไปใชเมื่อเขาศึกษา และ

เอกสารหมายเลข 

3.5 คำสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการปรบั

พื้นฐานนักศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ป 2564 

 

 

เอกสารหมายเลข 

3.6 ระบบกลไกใน

การเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา

ของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

เอกสารหมายเลข 

3.7 คำสั่งแตงต้ัง

อาจารยทีป่รึกษา

และกำหนดการพบที่

ปรึกษา ป 2564 

 

เอกสารหมายเลข 

3.8 รายงานผลการ

ปรับพื้นฐานนักศึก 

ษา สาขาวิชาเทค 

โนโลยีสารสนเทศ   

ป 2564 
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ทำงานในอนาคต อีกทั้งยังชวยสรางความสัมพันธอันดีงามระหวางนักศึกษารุนพี่สูรุน
นอง เพื่อใหนักศึกษาใหมไดคุนเคย ทำความรูจักกับรุนพี่ สรางความรักความสามัคคี 
สอนใหมีระเบียบวินัย เคารพกฎของการอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ในหมูพี่นอง
นักศึกษา นอกจากนี้ยังทำใหทุกคนรูจักปรับตัว รูจักการวางตัว และเกิดความภูมใิจใน
สถาบันการศึกษา ซึ่งผลการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวเสริมสรางใหนักศึกษาใหมมี
การปรับตัวในการอยูรวมในสังคมใหมไดดีย่ิงข้ึน ซึ่งเห็นผลชัดเจนจากการจัดกลุมพูดคุย 
และการชวยกันศึกษาหาความรูเพิ่มมากขึ้นในกลุมนักศึกษา อีกทั้งมีการนำเอกสาร
ประกอบการเรียนในปที่ผานมาสงตอใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 1  

จากผลการประเมินกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในการดำเนิน
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหมเฉพาะกับกิจกรรมฝกทักษะภาษาอังกฤษที่จัดข้ึน
มหาวิทยาลัยไมเพียงพอตอการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการเขาเรียน ดังน้ัน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจงึมีการปรับปรงุกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา โดยไดจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหมเพิ่มเติมในรูปแบบการอบรมเชิงการ
บรรยายที ่เนนใหนักศึกษามีความเขาใจในภาพรวมของกลุ มรายวิชาตามศาสตรใน
หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งประกอบดวย 1) กลุ มวิชาทางการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและฐานขอมูล  2) กลุ มวิชาทางเครือขายและความ
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร และ 3) กลุมวิชาทางคณิตศาสตรสำหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

นอกจากนี้ จากการประเมินกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในป
การศึกษา 2564 พบวา นักศึกษาในช้ันปที่ 1 มีอัตราการคงอยูที่รอยละ 76.92 แสดงดัง
ตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบอัตราการคงอยูของนักศึกษาระหวางปการศึกษา 2560 ถึง 
2564 

ปการศึกษา 
จำนวน
นักศึกษา 
ชั้นปท่ี 1 

จำนวน
นักศึกษา 
ชั้นปท่ี 2 

รอยละอัตราการคง
อยู 

2560 85 55 64.71 

2561 51 42 82.35 

2562 19 19 100.00 

2563 31 29 93.53 

2564 26 20 76.92 

โดยมีนักศึกษา รุ น 64 จำนวน 6 คน ไมสามารถศึกษาตอในชั ้นปที ่ 2 ไดจาก

สาเหตุตอไปน้ี 

1) ขาดวุฒิการศึกษาระดับม. 6 จำนวน 2 คน 

2) ลาออก ยายสาขาเรียน 1 คน 

3) เกรดเฉลี่ยไมผานเกณฑ 3 คน 
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อยางไรก็ตาม จากการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในระดับชั ้นปที ่ 1 

หลังจากไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษาตามที่อาจารยผูสอนไดให

ความเห็น พบวา นักศึกษาควรไดรับการพัฒนาในทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มเติมจากรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปที่ 1 โดยคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรไดประชุมหารือรวมกันไดขอสรุปใหมีการจัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะ

ดานการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เพิ่มเติมใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 1 เพื่อ

เตรียมสำหรับการศึกษาในช้ันปที่ 2 ตอไป โดยวางแผนจะดำเนินการในหลังจากสิ้นสุด

การเรียนการสอนในปการศึกษา 2564 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

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

 

หลักฐาน 

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 3.1 ระบบกลไกในการรับนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโน โลยีสารสนเทศ (มคอ. 2 หมวด 

3) 

เอกสารหมายเลข 3.2 คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานสัมภาษณนักศึกษา ป 2564 

เอกสารหมายเลข 3.3 การประชาสมัพันธและแนะแนวการศึกษาตอของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ป 2564 

เอกสารหมายเลข 3.4  Facebook ประชาสัมพันธการรบัสมัครนักศึกษา กิจกรรมของสาขา และผลงาน

ของคณาจารย/นักศึกษาของสาขาวิชา 

เอกสารหมายเลข 3.5 คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการปรับพื้นฐานนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ป 2564 

เอกสารหมายเลข 3.6 ระบบกลไกในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 3.7 คำสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาและกำหนดการพบทีป่รึกษา ป 2564 

เอกสารหมายเลข 3.8 รายงานผลการปรับพื้นฐานนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป  2564 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ หลักสูตรฯ มีระบบ และกลไกที่ชัดเจน

มากข้ึนในการวางแผนดำเนินงานภายใน

หลักสูตร และการดำเนินงานรวมกับ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย

การประเมินจากปที ่ผ านมาออกแบบ

กิจกรรม ในการรับนักศึกษา และการ

เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ซึ่ง

หลังจากการดำเนินการแลวหลักสูตรมี

การประเมินกระบวนการที ่ไดพ ัฒนา

ปรับปรุงจากปที่ผานมา  

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  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 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 
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ประเด็นท่ี 1 การควบคมุการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบกลไกในการ

ควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา โดยกำหนดสัดสวน

ของจำนวนอาจารยที่ปรึกษาตอจำนวนนักศึกษา ไมเกิน 1:20 จากนั้นทำการเสนอช่ือ

อาจารยที ่ปรึกษาหมู เรียนของนักศึกษาแตละชั ้นปใหสำนักสงเสริมวิชาการฯ ให

ดำเนินการจัดทำคำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาฯ ซึ่งกำหนดระยะเวลาใหอาจารยที่

ปรึกษาไดพบและใหคำปรึกษาแกนักศึกษาไวเปนประจำทุกเดือนของแตละภาค

การศึกษา และมีคูมืออาจารยที่ปรึกษาไวใหแกอาจารยที่ปรึกษาทุกทาน  โดยมีการให

นักศึกษาเซ็นชื่อที่ครั้งที่เขาพบ โดยสิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาตองดำเนินการจัดเก็บ ไดแก 

ประวัติและผลการเรียนของนักศึกษา บันทึกการใหคำปรึกษา ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่

สามารถใหการชวยเหลือนักศึกษาไดทันทวงที ผานระบบที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

จากน้ันอาจารยที่ปรึกษาตองจัดทำรายงานการใหคำปรึกษาแกนักศึกษาผานกรรมการ

ประจำหลักสูตร และเสนอคณบดีเพื่อพิจารณา  

     ผลการดำเนินการในปการศึกษา 2564 พบวามีอาจารยประจำหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอาจารยปรกึษาครบทัง้หมดจำนวน 6 

ทาน รับผิดชอบใหคำปรึกษาแกนักศึกษาชั้นปที ่ 1 ถึง 4 ในสัดสวน 1:20 มีการให

คำปรึกษาแกนักศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม

ถอนรายวิชา ผลการเรียนแตละรายวิชา การลงทะเบียนเรียน ซึ่งพบวานักศึกษาของ

หลักสูตรสวนใหญมผีลการเรยีนอยูในเกณฑที่เปนที่นาพอใจ ไมมีปญหาดานพฤติกรรมที่

ไมพึงประสงค และมีนักศึกษาเปนสวนนอยที่มาเรียนไมสม่ำเสมอ ทำใหผลการเรียนอยู

ในเกณฑที่ต่ำกวาเพื่อนรวมช้ันเรียน  

   นอกจากน้ีอาจารยที่ปรึกษาสวนใหญเพิ่มชองทางการใหคำปรึกษาผาน Application 

LINE และ Facebook เปนตน เพื่อการใหคำปรึกษาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ตรงกับ

ความตองการของนักศึกษา รวมทั ้งการใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการให

คำปรึกษาหลักจากนักศึกษาไดรับคำปรึกษา 

   การประเมินกระบวนการ ทางหลักสูตรไดมีการปรับปรุงกระบวนการและการ

ประเมิน โดยการประชุมหารือ รวมถึงการสอบถามนักศึกษาเพื ่อเก็บขอมูลในการ

ปรับปรุงกระบวนการดังน้ี 

1) ปรึกษานำผลการพบนักศึกษามาแลกเปลี่ยนในกรรมการประจำหลักสูตร พบวามี

อาจารยที ่ปรึกษาจำนวนทุกทาน ไดจัดทำรายงานการพบนักศึกษา และให

คำปรึกษาตามเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งเมื่อมีเรื่องอื่นใดที่มีความจำเปนตองหารือ 

จะนำเขากระบวนการประชุมหารือรวมกันในกรรมการประจำหลกัสูตรเพือ่หาทาง

เอกสารหมายเลข 

3.9 ระบบกลไกใน

การควบคุมการดูแล

การใหคำปรึกษา

วิชาการนักศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

เอกสารหมายเลข 

3.10 คูมืออาจารยที่

ปรึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 

 

เอกสารหมายเลข 

3.11 รายงานบันทึก

การใหคำปรึกษาแก

นักศึกษา 

 

เอกสารหมายเลข 

3.12 ชองทางการ 

ใหคำปรึกษาผาน 

Application 

Facebook 

 

เอกสารหมายเลข 

3.13 โครงการ

เตรียมความพรอม

การฝกประสบการณ

วิชาชีพดานเทคโน 

โลยีสารสนเทศ ป 

2564 
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ออกที่เหมาะสม อยางไรก็ตามการปรึกษาในบางโอกาสอาจไมเปนทางการ เชน 

การปรึกษาผาน Application LINE และ Facebook เปนตน  

2) การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ โดยการกำกับใหอาจารยที่ปรึกษาทุกทานจัดทำ

รายงานการพบนักศึกษาใหครบถวนในภาคเรียนที่ 2  

นอกจากน้ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยังเนน

สนับสนุนใหนักศึกษาชั ้นปที 3 ไดฝกทักษะจากการเขารวมอบมรมเชิงปฏิบัติการ

ทางดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมความพรอมการฝกประสบการณ

วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นปที่ 4 ตอไป รวมถึงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

กอนการฝกประสบการณเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนกาวเขาสู

โลกแหงการทำงาน เชน อบรมในเรื ่องมารยาทในการอยู ร วมกันกับเจาหนาที ่ใน

หนวยงาน การมีสัมมาคารวะ ความออนนอมถอมตน การรูจักกาละเทศะ และการ

ทำงานรวมกับผูอื่น เปนตน  

อาจารยประจำหลักสูตรทุกทานมีสวนรวมในการวางระบบกลไกสู การปฏิบัติ 

ตลอดจนการการประเมินกระบวนการ และการปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแลการ

ใหคำปรึกษาในรายวิชาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหคำปรึกษาเปนแนวทาง

สำหรับการประยุกตความรูเปนโครงงานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงาน ตลอดจนการการเขียนรายงานและนำเสนอ

โครงงาน ในสัดสวนอาจารยที่ปรึกษา 1 คนตอ 5 โครงการ  

     นอกจากน้ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยังสงเสริม

และสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวางสาขาวิชา และ

ระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพทางดานรางกาย จิตใจ การทำงานเปน

ทีม ความสามัคคี และความเสียสละเพื่อสวนรวมอีกดวย 

 

เอกสารหมายเลข 

3.14 การควบคุม 

ดูแลการใหคำปรกึ 

ษานักศึกษาในราย 

วิชาโครงการเทคโน 

โลยีสารสนเทศ

(Senior Project) 

ประเด็นท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

    มีระบบกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 โดยไดกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไวใน มคอ.2 ดังน้ี  

1) มีคุณธรรม จริยธรรม ออนนอมถอมตนมีความรบัผิดชอบตอตนเองสังคม และมี

ลักษณะความเปนไทย 

2) มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห สงัเคราะหและคิด

สรางสรรคสิ่งใหม 

3) มีความสามารถในการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

โดยหลักสูตรไดจัดทำแผนการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสตูรที่ระบุข้ันตอนการดำเนินการ

ไวใน คำขอต้ังงบประมาณ  

เอกสารหมายเลข 

3.15 

มคอ.02 หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฉบบั

ปรับปรงุ ป พ.ศ. 

2561 
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หลักสูตรฯ มีแผนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดอาจารยผูรับผิดชอบใน  แตละ

กิจกรรมไวอยางชัดเจน ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1.1 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปใหม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในกลุมวิชาตอไปน้ี  

-  กลุ มวิชาทางดานภาษา ไดแก รายวิชาภาษาไทยเพื ่อการสื ่อสาร  

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ภาษาอังกฤษเพื่อพฒันา

ทักษะการเรียน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื ่อสาร  

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  และภาษา

พมาเพื่อการสื่อสาร 

-   กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก รายวิชาการพัฒนาตนและ      

อัตลักษณคนพระนคร  คุณคาแหงความงาม คุณธรรมและความสุข  วิถี

ไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กฎหมายในชีวิตประจำวัน  ธรร

มาภิบาลกับการปองกันการคอรรปัชัน  โลกรวมสมัย  สารสนเทศเพื่อการ

เรียนรู  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  และโลก สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง 

-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแก ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร  

เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน และ

เทคโนโลยีกับการสรางสรรค 

-   กลุ มวิชาสหวิทยาการ ไดแก การตระหนักร ู และปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลง  การประกอบการสมยัใหม และองคกรแหงความสุข 

-  กลุมวิชาพลานามัย ไดแก การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

1.2 ปรับปรุงรายวิชาเดิม และเพิ่มเติมรายวิชาใหมใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูยุคดิจิทัล 

1.3 ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนโดยเนนทักษะเชิงปฏิบัติ (Hand-on) และ

นวัตกรรม (Innovation) ในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะ ดังน้ี 

-  มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรประยุกต และการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีดานซอฟตแวร 

-  มีความสามารถในการออกแบบและสนับสนุนการทำงานของระบบ

คอมพิวเตอร และเครือขาย 

-  มีทักษะการรูทันดิจิทัล (Digital Literacy) ที่สามารถเลือกใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

เอกสารหมายเลข 

3.16 รายงานผล

โครงการพัฒนา

นักศึกษาในศตวรรษ

ที่ 21 

 

เอกสารหมายเลข 

3.17 

รายงานโครงการ

ออมสินยุวพฒันรกัษ

ถ่ิน โดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร

รวมกับธนาคารออม

สิน  

 

เอกสารหมายเลข 

3.18 

บทความวิจัยที ่ผ าน

การตีพิมพเผยแพร

ในวารสารวิชาการ

และนำเสนอในการ

ป ร ะ ช ุ ม ว ิ ช า ก า ร

ระดับชาติ 
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1.4  จัดแผนการเรียนตามรายวิชาของหลักสูตรฯ ที่มีความเหมาะสม โดยให 

   นักศึกษาสามารถเล ือกแผนการฝกประสบการณวิชาชีพ (แผน 1)  

   หรือสหกิจศึกษา (แผน 2) 

1.5  จัดใหนักศึกษาไดเลือกรายวิชาเรียนในกลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือกเรียน) (IT 

Elective Courses) ตามสายอาชีพและความสนใจของนักศึกษาแตละคน 

โดยมีอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจำหลักสูตรเปนผูแนะนำ  

2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

โดยมีกิจกรรมดังน้ี 

2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง UX/UI in Application Design  

2.2 อบรมการพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอุปกรณม ือถือดวยเครื ่องมือ 

Thunkable X 

2.3 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และการประยุกตใช 

2.4 อบรมการประยุกตใชงานเทคโนโลยีโครงสรางพื ้นฐานดานสารสนเทศ

สำหรับการพัฒนาศูนยกลางขอมูล 

2.5 คายนักพัฒนาซอฟตแวร ประจำป 2564 

3. การจัดกิจกรรมบรกิารวิชาการ โดยมีกิจกรรมดังน้ี 

3.1 โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรวมกับ

ธนาคารออมสิน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ป (พ.ศ. 2563-2564) 

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศช้ันปที่ 3 ไดเขารวมกิจกรรมเสริมสราง

และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น บูรณาการวิทยาการศาสตรสมัยใหม เพื่อ

ยกระดับในการประกอบอาชีพของ กลุมสตรีประจํามัสยิส ชุมชน ดารุนนาซ

ฮะห เขตหนองจอก มีนบุรี กรุงเทพฯ 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศไดสงเสริมพัฒนาใหนักศึกษานำผลงานที่ไดจาก

รายวิชาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพรในวารสารวิชาการ และนำเสนอ

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยในปการศึกษา 2564 มีผลงานนักศึกษา

ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการจำนวน 1 บทความ และนำเสนอในที่ประชุม

วิชาการ จำนวน 5 บทความ ดังน้ี คือ 

บทความตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 

[1] เกรียงไกร สวางวงศ พีรภัทร ใสสกุล วรเทพ ศรีแสงยศ อนุศิษฐ ทิพย ภูนอก 

นัฐพงศ สงเนียม. (2564). การพัฒนาระบบจองที ่จอดรถอัจฉร ิยะโดยใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิ่ง. วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน), 

หนา 57-68. 
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บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

[1] เกรียงไกร สวางวงศ พรีภัทร ใสสกุล วรเทพ ศรีแสงยศ อนุศิษฐ ทิพย ภูนอก 

นัฐพงศ สงเนียม. (2564). การพัฒนาระบบจองทีจ่อดรถอัจฉริยะโดยใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของทุกสรรพสิง่. การประชุมวิชาการระดับชาติดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งที่ 6 วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กับวิถีใหม เพือ่ความย่ังยืน (น.57 - 67). มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา. 

[2] ชัชวาลย พันธอน, พัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ, อมฤตา ฤทธิภักดี, และ ปวีณา 

ปรีชากุล (2565). การพฒันาเว็บแอปพลเิคช่ันเพื่อการจัดหางาน Jobja.  

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 

(The 8th National Conference on Technology and Innovation 

Management) วันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  

[3] ภาคภูมิ ถนนแกว อมฤตา ฤทธิภักดี และ สมคิด สุทธิธารธวัช. (2565). การ

พัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริการจัดการ กรณีศึกษารานขายยาบูรพาฟารมาซ.ี  

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 

(The 8th National Conference on Technology and Innovation 

Management) วันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

[4] นภัส พัดโสภา อมฤตา ฤทธิภักดี และสมคิด สุทธิธารธวัช. (2565). การ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบสื่อสังคมออนไลนเพื่อกระตุนการทองเที่ยวใน

ประเทศ: Show Now Travel. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอร ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 (AUCC2022) (น.858 -  865). 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรรีาชา จังหวัดชลบุร.ี 

[5] เตโชดม โชติศิร,ิ กรรณิกา เข่ือนขันธ, ชาญเวทย อิงคเวทย. (2565). การ

พัฒนาระบบการสอบบนทคโนโลยีสมารทโฟนดวยฟลัตเตอรเฟรมเวิรค. การ

ประชุมวิชาการระดับปรญิญาตรีดานคอมพิวเตอร ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10 

(AUCC2022) (น.1606 - 1614). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรี

ราชา จงัหวัดชลบุร.ี 

    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมิน

กระบวนการ ระบบและกลไก โดยนำผลการจัดกิจกรรมมาหารือกันในที ่ประชุม

กรรมการประจำหลักสูตร พบวากิจกรรมดังกลาวที ่ทางหลักสูตรไดจัดขึ ้นเองและ
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กิจกรรมบางกิจกรรมที่หลักสูตรรวมกับคณะ รวมไปถึงกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ จัด

ข้ึนมาน้ันมีผลตอบรับที่อยูในเกณฑดี ในทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมและสามารถสราง

แรงบรรดาลใจใหกับตัวนักศึกษาไดเปนอยางดี เน่ืองจากหลักสูตรไดมีการวางแผนการ

ดำเนินงานเปนอยางดีโดยการนำผลการจัดกิจกรรมในป 2563 มาวางแผนในการจัด

กิจกรรมในป 2564 เพื่อใหเขากับการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหนักศึกษา 

1) มีจิตสำนึก ตระหนักถึงคุณคาของตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เสียสละและ

ซื่อสัตยสุจริต 2) มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และ

สังคมโลก 3) เคารพกฎเกณฑ กติกาและขอบังคับขององคกรและสังคม โดยคำนึงถึง

ความเปนสวนรวม 4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ประพฤติตนและ

ปฏิบัติหนาที่ของการเปนพลเมืองที่ดี 5) มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ มีจิตบริการ และ

จิตสาธารณะ ซึ่งผูรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมจะตองปรับปรุงพัฒนา โดยเนนให

นักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาตัวเอง และสมควรแกการจัดกิจกรรมตอๆ ไป ซึ่งทุกๆ 

กิจกรรมมีการปรับปรุงเปนรูปธรรมชัดเจน 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

          ทางหลักสูตรมีระบบ กลไก และการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรมในการปรับปรุงหลักสูตรฯ และ
การดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลงานวิจัย
นักศึกษาที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติเปนรูปธรรม ตีพิมพในวารสารวิชาการจำนวน 1 บทความ และ
นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ จำนวน 5 บทความ 

 

หลักฐาน 

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 3.9 ระบบกลไกในการควบคุมการดูแลการใหคำปรกึษาวิชาการแกนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 3.10 คูมืออาจารยที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เอกสารหมายเลข 3.11 รายงานบันทึกการใหคำปรึกษาแกนักศึกษา 

เอกสารหมายเลข 3.12 ชองทางการใหคำปรึกษาผาน Application Facebook 

เอกสารหมายเลข 3.13 โครงการเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป 2564 

เอกสารหมายเลข 3.14 การควบคุมดูแลการใหคำปรึกษานักศึกษาในราย วิชาโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 3.15 มคอ.02 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ

ปรับปรงุ ป พ.ศ. 2561 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ หลักสูตรมีระบบ และกลไกที่ชัดเจนมาก

ขึ ้นในการวางแผนดำเนินงานภายใน

หลักสูตร และการดำเนินงานรวมกับ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย

การประเมินผลการดำเนินงานในปที่

ผานมา และระหวางการดำเนินงาน มา

ออกแบบกิจกรรม ในการสงเสริม และ

พ ัฒนาน ักศ ึกษา ซ ึ ่ งหล ั งจากการ

ดำเนินการแลวหลักสูตรมีการประเมิน

กระบวนการที่ไดพัฒนาปรับปรุงจากปที่

ผ านมา มาประเม ินซ ้ำ ให  เห ็นเปน

ร ูปธรรม ส งผลใหนักศึกษามีผลงาน

วิชาการที่เห็นชัดเปนรูปธรรม 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  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 

 

ประเด็นท่ี 1 การคงอยู 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การคงอยูของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แสดงไดดังตารางตอไปน้ี 

ป

การศึกษา

ท่ีรับเขา 

จำนวนท่ี

รับเขา 

จำนวนท่ี 

คงอยู 

จำนวนท่ี

หายไป 

รอยละ

การคงอยู 

รอยละ

การ

หายไป 

2560  85 54 31 63.53 36.47 

2561 51 37 14 72.55 27.45 

2562 19 18 1 94.74 5.26 

2563 31 24 7 77.42 22.58 

2564 26 20 6 76.92 23.08 

เอกสารหมายเลข 

3.19 ขอมลูจำนวน

นักศึกษาที่คงอยู

สาขาวิชาเทคโน  

โลยีสารสนเทศใน

แตละช้ันป 
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จากขอมูลจำนวนนักศึกษาพบวา มีจำนวนนักศึกษารับเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปการศึกษา 2564 มีอัตราการคง

อยูในแตละช้ันป ดังน้ี  

- นักศ ึกษาจากชั ้นป ท ี ่  1 จำนวน 26 คน ข ึ ้นส ู ช ั ้นป ที่ 2 จำนวน 20 คน  

คิดเปนอัตราการคงอยู 76.92 

- นักศึกษาจากชั้นปที่ 2 จำนวน 31 คน ขึ้นสูชั้นปที่ 3 จำนวน 24 คน คิดเปน

อัตราการคงอยู 77.42 

- นักศึกษาจากชั้นปที่ 3 จำนวน 19 คน ขึ้นสูชั้นปที่ 4 จำนวน 18 คน คิดเปน

อัตราการคงอยู 94.74 

 

จากผลของอัตราการคงอยูพบวา จำนวนนักศึกษาที่ออกจากการเรียนสวนใหญ

เกิดข้ึนในระหวางช้ันปที่ 1 ข้ึนสูช้ันปที่ 2 อยางไรก็ตาม ทางคณะกรรมการหลักสูตรไดทำ

การสอบถามเพื่อนนักศึกษา และการติดตามของอาจารยที่ปรึกษาพบวานักศึกษาสวนที่

หายไปน้ัน ไดชำระเงินเขาสูระบบการเรียนแลว แตไมไดมาศึกษาต้ังแตในภาคการศึกษา

แรกของการจัดการเรียนการสอนตั ้งแตเริ่มตน รวมถึงมีนักศึกษาบางสวนพนสภาพ

เน่ืองจากเกรดเฉลี่ยไมผานตามระเบียบวัดผลของมหาวิทยาลัย โดยไดนำสาเหตุการพน

สภาพดังกลาวไปปรับปรุงกระบวนการรับเขาเรียนและปรับพื้นฐานเปนที่เรียบรอยแลว 

ประเด็นท่ี 2 การสำเร็จการศึกษา 

     ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2561 แสดงเปนขอมูลการสำเร็จการศึกษา ไดดังน้ี  

รหสั

นักศึกษ

า 

จำนวนที่

ลงทะเบีย

น 

จำนวนที่

ตกคาง 

จำนวนที่

สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละที่

ตกคาง 

รอยละที่

สำเร็จ

การศึกษา 

2557 71 0 71 0 100 

2558 50 0 50 0 100 

2559 57 0 57 0 100 

2560 41 0 41 0 100 

2561 37 10 27 27.03 72.97 

 

นักศึกษารุน 2561 ที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 27 คน 

จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในช้ันปที่ 4 จำนวน 37 คน ซึ่ง ณ ปจจุบัน ยังมีนักศึกษา

ที่ตกคางจำนวน 10 คน โดยสวนใหญกำลังลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 รายวิชา จึงจะมีหนวยกิตสะสมครบตามหลักสูตรฯ 

 

เอกสารหมายเลข 

3.20 ขอมลูจำนวน

นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ รหัส 61 

ที่สำเร็จการศึกษา 
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ประเด็นท่ี 3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดำเนินการสำรวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปการศึกษา 2564 ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) 

การรับและเตรียมความพรอมแกนักศึกษา 2) การควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 3) การเรียนการสอน  4) การสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา  5) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และ 6) การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา จาก

ผลการประเมินโดยภาพรวมพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอน

ของหลักสูตรอยูในระดับดี  ( X = 4.08) ดังสรุปผลการประเมินในแตละดานตอไปน้ี  

 

1) ดานการรับและเตรียมความพรอมแกนักศึกษา โดยภาพรวมมผีลประเมนิอยู

ในระดับดี ( X = 4.21)  

2) ดานการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

โดยภาพรวมมีผลประเมินอยูในระดับดี ( X = 4.22)   

3) ดานการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีผลประเมินอยูในระดับดี ( X = 4.15)   

4) ดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยภาพรวมมีผลประเมินอยูในระดับดี  

( X = 4.00)   

5) ดานสิ ่งสนับสนุนการเร ียนร ู   โดยภาพรวมมีผลประเมินอยู ในระดับดี              

( X = 4.05) 

6) ดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา โดยภาพรวมมีผลประเมินอยูใน

ระดับดี ( X = 3.83) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปจจบุันที่มีตอระบบการเรียนการ

สอนของหลกัสูตรฯ แสดงเปนผลสรปุการประเมินในแตละดานดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 

3.21 ผลประเมิน

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอ

หลักสูตร ป 2564 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 48 

 

 

1) ดานการรับและเตรียมความพรอมแกนักศึกษา 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอกระบวนการรับและ

เตรียมความพรอมแกใหกับนักศึกษา สามารถแปลผลตามรายการประเมินไดดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการรับและเตรียมความพรอม 

รายการประเมิน X  S.D. 
แปล

ผล 

1) ดานการรับและเตรียมความพรอมแกนักศึกษา 

1. การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาแรกเขา มีความ

สอดคลองกบัหลักสูตร 
4.32 0.7137 มาก 

2. เกณฑการรับนักศึกษาเขาเรียนมีความชัดเจนและ

เหมาะสม 
4.07 0.8136 มาก 

3. กระบวนการและวิธีการคัดเลือกนักศึกษามีความ

เหมาะสม โปรงใส และเปนธรรม 
4.26 0.5301 มาก 

4. การเตรียมความพรอมทางวิชาการใหกบันักศึกษา

ไดพัฒนาตนเองและสามารถเรียนในหลกัสูตรไดอยาง

มีคุณภาพ 

4.20 0.5165 มาก 

โดยภาพรวม 4.21 0.6435 มาก 
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2) ดานการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก 

นักศึกษา 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบันที ่มีตอกระบวนการการ

ควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา สามารถแปลผลตาม

รายการประเมินไดดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการควบคุมดูแล การใหคำปรึกษาทางวิชาการ 

และการแนะแนว 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

2) ดานการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

1. การกำกับดูแลใหจำนวนนักศึกษาตออาจารยที่

ปรึกษาเปนอยางเหมาะสม 
4.17 0.9871 มาก 

2. อาจารยทีป่รึกษาจัดเวลาใหการดูแลและให

ปรึกษานักศึกษาไดอยางเหมาะสม 
4.25 0.8507 มาก 

3. อาจารยทีป่รึกษาใหคำแนะนำการลงทะเบียน 

การเพิม่/ถอน และการเทียบโอนรายวิชา 
4.02 0.8712 มาก 

4. อาจารยทีป่รึกษาใหความชวยเหลอืแกนักศึกษา

ที่มีปญหาทางการเรียน และความชวยเหลอืดาน

ตางๆ 

4.36 0.8864 มาก 

5. มีชองทางการติดตอสือ่สารระหวางนักศึกษาและ

อาจารยทีป่รึกษาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 
4.30 0.5601 มาก 

โดยภาพรวม 4.22 0.8311 มาก 
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3) ดานการเรียนการสอน 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน สามารถแปลผลตามรายการประเมินไดดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอน 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

3) ดานการเรียนการสอน 

1. รายวิชาของหลักสูตรฯ มีความทันสมัยและ

เปนประโยชนสำหรับการเรียนรู 
4.24 0.7620 มาก 

2. มีกจิกรรมการสอนหลากหลาย กระตุนให

นักศึกษาคิดและวิเคราะห ตลอดจนสงเสริมการ

เรียนรูรวมกันในช้ันเรียน 

4.05 0.6554 มาก 

3. มสีื่อการเรียนที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและ

ชวยใหเกิดการเรียนรูของนักศึกษา 
4.03 0.6183 มาก 

4. วิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชามีความ

เหมาะสม โดยอาจารยประจำรายวิชาตรวจงาน

และช้ีแจงขอบกพรองใหนักศึกษาไดแกไข 

4.27 0.8621 มาก 

5. รายวิชาในหลกัสูตรมสีวนชวยใหนักศึกษา

พัฒนาตนเอง และมทีัศนคติที่ดีตอรายวิชา 
4.18 0.6645 มาก 

โดยภาพรวม 4.15 0.7125 มาก 
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4) ดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบันที ่มีตอการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา สามารถแปลผลตามรายการประเมินไดดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

4) ดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1. กิจกรรมพฒันานักศึกษาสามารถตอบสนองกบั

ทักษะและความตองการของนักศึกษา 
3.87 0.6296 มาก 

2. การจัดกจิกรรมพัฒนาศักยภาพแกนักศึกษามี

สวนชวยในการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ไดอยางเหมาะสม  

4.12 0.5781 มาก 

3. การสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรูและ

มีโอกาสไดรับความรูและประสบการณจาก

หนวยงานภายนอก 

3.95 0.6508 มาก 

4. การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดจัดกจิกรรม

นักศึกษาโดยการสนับสนุนของคณะ/มหาวิทยาลัย 
3.98 0.7891 มาก 

5. การสนับสนุนทุนการศึกษาและการชวยเหลอื

นักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 
4.07 0.9843 มาก 

โดยภาพรวม 4.00 0.7264 มาก 
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5) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปจจบุันทีม่ีตอสิง่สนับสนุนการเรยีนรู 

สามารถแปลผลตามรายการประเมินไดดังตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

5) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. หองเรียนมีอปุกรณการเรียนการสอนที่

เหมาะสม มกีารจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

เรียนรู 

4.18 0.7650 มาก 

2. หองปฏิบัติการมอีุปกรณเหมาะสม มี

ประสิทธิภาพ และเพียงพอตอการจัดการเรียน

การสอน 

4.11 0.9421 มาก 

3. หนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการของ

หองสมุดมีความเพียงพอและความทันสมัย 
3.79 0.7859 มาก 

4. มีการจัดพื้นที่สำหรบันักศึกษาและอาจารยได

มีการพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา และทำงาน

รวมกัน 

4.05 0.6638 มาก 

5. ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร และ

อินเตอรเน็ต สามารถชวยใหอาจารยและ

นักศึกษาดำเนินการเรยีนการสอน การวิจัย และ

อื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.14 0.9851 มาก 

โดยภาพรวม 4.05 0.8284 มาก 
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6) ดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอกระบวนการจัดการ

ขอรองเรียนของนักศึกษา สามารถแปลผลตามรายการประเมินไดดังตารางที่ 17 

ตารางท่ี 6 ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

6) ดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

1. มีการเปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถสงขอ

รองเรียนทีม่ีตอหลักสูตร เชน ตูรับคำรองเรียน 

การสงขอความผานเว็บไซต/แอปพลเิคชัน LINE 

หรือการแจงผานอาจารยที่ปรึกษา เปนตน 

3.84 0.9851 มาก 

2. มีการช้ีแจงเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการคำ

รองเรียนของนักศึกษาเพือ่ใหนักศึกษารับทราบ 
3.79 0.9174 มาก 

3. มจีัดการและดำเนินงานตามคำรองเรียนของ

นักศึกษาในกรณีทีส่ามารถดำเนินการไดอยาง

เหมาะสม 

3.95 0.8712 มาก 

4. เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น

และช้ีแจงเหตุผลที่มีการรองเรียนเกิดข้ึน 
3.72 0.9906 มาก 

โดยภาพรวม 3.83 0.9411 มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบันช้ันปที่ 1 – 4 ที่มีตอระบบ

การเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถสรปุผลเปนภาพรวมไดดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 สรุปผลภาพรวมประเมินความพึงพอใจของของนักศึกษาปจจุบัน 

ดานการประเมนิ X  S.D. แปลผล 

1. ดานการรับและเตรียมความพรอมแกนักศึกษา 4.21 0.6435 มาก 

2. ดานการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาทาง

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
4.22 0.8311 มาก 

3. ดานการเรียนการสอน 4.15 0.7125 มาก 

4. ดานการสงเสริมและพฒันานักศึกษา 4.00 0.7264 มาก 

5. ดานสิง่สนับสนุนการเรียนรู 4.05 0.8284 มาก 

6. ดานการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 3.83 0.9411 มาก 

เฉลี่ย 4.08 0.7805 มาก 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

5. นักศึกษาปจจุบันมีความตองการใหหลักสูตรฯ เนนพัฒนาองคความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

อันดับที่ 1 Internet of Things (IoT) รอยละ 78.70 

อันดับที่ 2 Web/Mobile Application Development รอยละ 73.15 

อันดับที่ 2 Artificial Intelligence (AI) รอยละ 63.89 

อื่ น ๆ  Cybersecuirty, Big Data and Data Analytics, Blockchain และ 

Augmented Reality and Metaverse 

6. นักศึกษาปจจุบันมีความสนใจทีจ่ะประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ดังน้ี 

อันดับที่ 1 นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer; Web/Mobile Developer) 

รอยละ 75.00 

อันดับที ่ 2 นักดูแลและสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร และเคร ือขาย 

(IT/Network Support) รอยละ 74.07 

อันดับที่ 3 นักพัฒนาและดูแลระบบเครือขายและความมั่นคง (Network 

Administrator and Security) รอยละ 69.44 
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อื่นๆ นักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist), นักวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ 

(Business Data Analyst) และนักออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย 

(Graphic and Multimedia Designers) 

7. ควรเนนการสอนเชิงปฏิบัติมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษามีทักษะนำไปประกอบ

อาชีพตรงตามตลาดแรงงาน  

8. อยากใหมกีารสรางงาน/สรางอาชีพใหนักศึกษาเปนรายไดระหวางการเรียน 

9. ควรดำเนินการแกไขอุปกรณฉายภาพ (Projector) ในหองเรียนบางหองที่

ไมชัด และมานบังแสงแดด 

10. ในสถานการณ Covid-19 การเรียนออนไลนจะเนนไปทางภาคทฤษฏีทำให

นักศึกษาขาดทักษะการใชเครื่องมือฝกปฏิบัติ 

11. ควรจัดกิจกรรมปรับพืน้ฐานใหแกนักศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะกับภาคกศ.

พบ. เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญมีพื้นฐานทางดานการศึกษาไมเทากนัจบ

จากสาขาที่หลากหลาย  

12. ควรลดจำนวนรายวิชาการศึกษาทั ่วไป (GE) ใหนอยลง เนื ่องจากบาง

รายวิชาไมสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เรียน 

13. ควรมีอุปกรณเฉพาะทางใหกับนักศึกษาไดเรียนและฝกปฏิบัติ เชน อุปกรณ 

IoT อุปกรณเครือขาย และเครื่องแมขาย เปนตน  

 

จากประเด็นที ่ควรดำเนินการปรับปรุงขางตน ทางคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร จึงไดทำการประชุมหารือ เพื่อดำเนินการปรับปรุงรปูแบบการเรียนการสอนใน

รายวิชาของหลักสูตร ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการปรับปรุงหลักสูตรในปพ.ศ. 2564 ดังน้ี 

1. กิจกรรมการสอนทีส่งเสริมการเรียนรูในช้ันเรียน 

2. สื่อการสอนที่มีความเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและชวยใหเกิดการเรียนรู 

เชน ตำรา เอกสารประกอบ สื่ออิเล็กทรอนิกส และเครื่องมือเฉพาะทาง 

 

โดยมีแนวทางการปรับปรุง ดังน้ี 

1. จัดโครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การพัฒนา

ซอฟตแวร และจัดการเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อสงเสริมการเรียนรู

ของนักศึกษานอกช้ันเรียน 

2. อาจารยผู สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนทั ้งทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เพื่อใหนักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการเรียนรู และพัฒนา

ทักษะที่เกี่ยวของในรายวิชา 
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3. สงเสริมใหอาจารยใชสื่อและเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอน

ที่ทันสมัย เพื่อใหนักศึกษามีทักษะเฉพาะทางที่ตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน 

 

นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป

การศึกษา 2564 มีการยื ่นแบบประเมินในการจัดการขอรองเรียนจำนวน 1 คน กับ

อาจารยที่ปรึกษา ในประเด็นระบบและขั้นตอนวิธีในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

ภาคปกติ และการเปดหมูเรียนพิเศษของนักศึกษา ทางหลักสูตรจึงไดดำเนินการบนัทึก

ขอความแจงตามลำดับขั้นตอนไปยังสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงาน

อธิการบดี สำนักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

หลังจากการจัดการจัดการขอรองเรียนดังกลาวใหกับนักศึกษาพบวา นักศึกษามีความพึง

พอใจตอการดำเนินการของหลักสูตรฯ เพิ่มข้ึน และมีความพึงพอใจระดับดี ทั้งน้ี ข้ันตอน

ดังกลาวไดผานการเห็นชอบจากสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนแลว 

 

จากการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปจจุบันที่มีตอ

ระบบการเรียนการสอนของหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พบวา ในปการศึกษา 2564 มีผลการประเมนิในภาพรวมดีข้ึนจากปการศึกษา 2563 และ 

2562 ที่ผานมา ดังตารางสรุปตอไปน้ี 

 

ดานประเมิน ปการศึกษา 

2564 

ปการศึกษา 

2563 

ปการศึกษา 

2562 

1. ดานการรับและเตรียมความพรอม

แกนักศึกษา 
4.21 4.07 4.04 

2. ด  า นก า รควบค ุ มด ู แลการ ให

คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษา 

4.22 4.13 4.08 

3. ดานการเรียนการสอน 4.15 4.02 4.06 

4. ด  า นก า ร ส  ง เ ส ร ิ มและพ ัฒนา

นักศึกษา 
4.00 4.31 3.95 

5. ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4.05 3.76 3.66 

6. ดานการจัดการขอร องเร ียนของ

นักศึกษา 
3.83 4.01 4.14 

ภาพรวม 4.08 4.05 3.99 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

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

 

หลักฐาน 

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 3.19 ขอมูลจำนวนนักศึกษาที่คงอยูสาขาวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละช้ันป 

เอกสารหมายเลข 3.20 ขอมูลจำนวนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหสั 61 ที่สำเรจ็การศึกษา 

เอกสารหมายเลข 3.21 ผลประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีตอหลักสูตร ป 2564 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ หลักสูตรมีระบบและกลไกดำเนินงาน 

ซึ่งทางหลักสูตรไดเล็งเห็นขอเสนอแนะ

จากคณะกรรมการในปที ่ผานมา โดย

หลักสูตรไดปรับปรุงตามแนวทางแกไข

จากการตรวจประเมินหลักสูตรภายในป 

2563 โดยวางระบบและกลในการ

ประเมินความพึงพอใจในการเรียนการ

สอนโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งมีแนวโนมที่ดีขึ้น รวมถึง

การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรได

มอบหมายใหอาจารยที ่ปรึกษารับขอ

รองเรียนจากนักศึกษาที่อยูในกำกับดูแล 

อ ีกท ั ้ งหล ักส ูตรได  เพ ิ ่มช องทางขอ

ร องเร ียนมากขึ ้นท ั ้ งทาง กล องขอ

รองเรียน การรองเรียนผานสื่อ social 

media อีกหลายชองทาง โดยอาจารยที่

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ปร ึกษาจะดำเน ินการจัดการก ับขอ

รองเรียนทันที รวมถึงการประสานกับ

หนวยงานที ่เกี่ยวของ นอกจากนั ้นถา

เปนเร ื ่องที ่ม ีการเขียนขอร องเร ียน

ช ั ด เ จ น  แ ล ะ จ ำ เ ป  น ต  อ ง เ ข า

คณะกรรมการประจำหลักสูตรจะรีบทำ

การประชุมกลุ มยอยเพื ่อจัดการขอ

รองเรียนดังกลาวในทุกๆ เรื่อง 

 

 

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 

 

ประเด็นท่ี 1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบและกลไก

การรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนดใน มคอ. 2   

โดยมีการวางแผนในเรื่องของอัตรากำลังของอาจารยประจำหลักสูตรจำนวน 6 ทาน

เพื่อใหเพียงพอตอการบริหารหลักสตูรระดับปรญิญาตรี  โดยการสำรวจความตองการ

ในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และ/หรือกรณีที่อาจารยประจำหลักสูตรมีความ

ตองการที่จะลาราชการเพื่อการทำวิจัยฯ อยางเต็มเวลา  การจัดทำเปนแผนมีเน้ือหาที่

ครอบคลุมถึงกรณีที ่อาจารยประจำหลักสูตรไมครบหลักสูตรจะทำการแจงไปขอ

อัตรากำลังจากคณะวิทยาศาสตรฯ จากนั ้นคณะวิทยาศาสตรฯ จะพิจารณาและ

ประสานงานกับกองบริหารงานบุคคลในการขออนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัย จากน้ัน

กองบริหารงานบุคคลจะดำเน ินการร ับสม ัคร กระบวนการคัดเล ือกผู สม ัคร

ประกอบดวยการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครตามที่หลักสูตรกำหนด ผูที่ผานการ

พิจารณาจะตองเขาสอบขอเขียน ตามดวยการสอบสัมภาษณและสอบสอนหลังจากที่

คะแนนสอบขอเขียนผานเกณฑข้ันต่ำที่มหาวิทยาลยักำหนด โดยคณะฯ จะแตงต้ังตอง

เสนอชื่อตัวแทนอาจารยเพื่อออกขอสอบและตรวจขอสอบสำหรับการสอบขอเขยีน 

สวนการสอบสัมภาษณและสอบสอน กองบริหารงานบุคคลจะทำคำสั ่งแตง ต้ัง

คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ประกอบดวยรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี รวมกัน

พิจารณาใหคะแนน กองบริหารงานบุคลากรจะกำหนดใหผูที่ผานการสอบคัดเลือกมา

รายงานตัวและทำสัญญาเพื่อปฏิบัติราชการ มีการกำหนดใหอาจารยใหมไดทดลอง

ปฏิบ ัต ิงาน โดยมีการแตงตั ้งคณะกรรมการประเมินและอาจารยพี ่ เล ี ้ยงคอย

ควบคุมดูแลทุกระยะ 6 เดือน และ 1 ป ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะดังกลาวรองคณบดี

ฝายบริหารฯ ของคณะฯ จะดำเนินการจัดทำสรุปผลการประเมิน เสนอไปยังกอง

บริหารงานบุคคลเพื่อบรรจุแตงต้ังตอไป 

 ทั้งน้ีการสำรวจอัตรากำลงัเรื่องของอาจารยประจำหลักสูตร  อาจารยทุกทาน

มีความประสงคทีจ่ะมุงเนนในการทำผลงานวิชาการกอน  และหลังจากน้ันจะไดทำ

การลาศึกษาตอในปตอๆ ไป 

เอกสารหมายเลข 1 

แผนพัฒนาตนเองของ

อาจารย ป 2564  

 

เอกสารหมายเลข 4.1 

ระบบกลไกการรับและ

แตงต้ังอาจารยประจำ

หลักสูตร (มคอ. 2) 

 

เอกสารหมายเลข 4.2  

แผนจัดทำอัตรากำลัง

ป 2564 
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ประเด็นท่ี 2 ระบบการบริหารอาจารย 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การบริหารอาจารย 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบและกลไก

การบริหารอาจารย ไดแก หลักสูตรจะมีการคัดเลือกประธานหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาการบริหารงานทกุๆ 3 ป   

     หลักสูตรมีการดำเนินงานการบริหารอาจารย ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไดดำเนินการดังตอไปน้ี  

1. ดำเนินการจัดภาระงานสอนใหแกอาจารยประจำหลักสูตร โดยกอนเปดภาค

การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 หลกัสูตรจะมีดำเนินการการ

ประชุมการจัดตารางสอนและรายวิชาใหแกอาจารยประจำหลักสูตรทุกทาน  

2. ดำเนินการจัดนักศึกษาในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพใหกับอาจารยนิเทศ   

3. ดำเนินการแจงอาจารยพิเศษถึงวิธีการจัดทำ มคอ.3 , มคอ.5 รวมถึงกำหนดการสง

ที่เว็บไซตสำนักสงเสริมวิชาการ ผานโปรแกรม LINE 

      หลักสูตรมกีารสรปุผลการดำเนินการบริหารอาจารย ดังน้ี  

1. อาจารยประจำหลักสูตรทุกทานมีภาระงานสอนไมนอยกวาเกณฑข้ันต่ำและไมเกิน

ภาระงานสูงสุดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการจัดรายวิชาเหมาะสมแกความถนัด

ของอาจารยผูสอน รวมถึงการเชิญอาจารยพิเศษจะมีการพิจารณาคุณสมบัติตอง

เปนไปตาม มคอ.2   

2. อาจารยนิเทศทุกทานไดทำการนิเทศนักศึกษาและสงผลคะแนนแกหลักสูตรตาม

ระยะเวลาที่กำหนด 

3. อาจารยผู สอนทุกทานทำการสง มคอ.3 และ มคอ.5 ครบตามวันเวลาที่มหา 

วิทยาลัยกำหนด 

 

การบริหารหลักสูตร ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) การรับอาจารยใหม 

 2) การบริหารอาจารย  3) การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  และ 4) ดานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู พบวา เมื่อพิจารณาในแตละดานของการบรหิารหลักสูตรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2564 พบวา 

1)  ไมมีการรับอาจารยใหม  

2)  ดานการบรหิารอาจารย โดยภาพรวมอาจารยมีความพงึพอใจ อยูในระดับ 

มาก ( = 4.30)  
 

เอกสารหมายเลข 4.3 

ความพึงพอใจของ

อาจารยตอการบรหิาร

หลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานการ

บรหิารและพัฒนา

อาจารย     
 

เอกสารหมายเลข 4.4 

วาระการประชุม

สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร และ

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ป 2564 

 

เอกสารหมายเลข 4.5 

การจัดอาจารยนิเทศ

ในวิชาเตรียมฝกและ

วิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพ 
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 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงเปนผลสรุปการประเมินในแตละประเด็นดังรายละเอียด

ตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย     

 

รายการประเมิน 
 

S.D. แปลผล 

2) ดานการบริหารและพัฒนา

อาจารย     
4.30 0.5379 มาก 

1.การวางแผนระยะยาวด าน

อัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

4.33 0.5164 มาก 

 

2.การกำหนดบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบของอาจารยประ 

จำหลักสูตรมีความชัดเจน 

4.17 0.4083 มาก 

 

3.อาจารยประจำหลักสูตรมีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดำเนิน 

งานหลักสูตร 

4.83 0.4083 มากที่สุด 

 

4.การจัดรายวิชามีความเหมาะสม

ตรงกับความรูความสามารถของ 

อาจารยผูสอน 

4.50 0.5477 มาก 

 

5 .จ ำนวนภาระงานสอนของ

อาจารยที ่เปนจริงในหลักสูตรมี

ความเหมาะสม 

4.33 0.8956 มาก 

 

6 .การประ เม ิ นการสอนของ

อาจารยและนำผลมาใชในการ

สงเสริมพัฒนาดานการสอนของ

อาจารย 

4.17 0.7528 มาก 

7.อาจารยใหมท ุกคนไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการ

จัดการเรียนการสอน 

4.17 0.4083 มาก 
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8. อาจารยประจำทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชา 

ชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

4.33 0.5164 มาก 

 

9.อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขา

สูตำแหนงทางวิชาการและศึกษา 

ตอ 

4.33 0.5164 มาก 

10.การเสริมสรางบรรยากาศทาง

วิชาการระหวางอาจารยทั้งในแล 

ะระหวางหลักสูตร 

3.83 0.4083 มาก 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการ

บรหิาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( = 4.30)  

 

ประเด็นท่ี 3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบกลไกการสงเสรมิ

และพัฒนาอาจารยตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการของคณะฯ ดังน้ี 

1. กำหนดใหอาจารยจัดทำแผนความตองการในการพัฒนาตนเองเปนรายป โดย

กรรมการประจำหลักสูตรจะรวมกันพิจารณากอนนำสงรองคณบดีฝายบริหาร

ฯ เพื่อควบคุมกำกับติดตามอยางตอเน่ือง  

2. กำกับติดตามใหอาจารยไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่คณะฯ 

เปนผูดำเนินการผานวาระประชุมกรรมการประจำหลักสูตร ไดแก กิจกรรม

การจัดการความรู การประชุมอาจารยกอนเปดภาคเรียน และกิจกรรมพัฒนา

บุคลากร เพื่อใหอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทำงานรวมกัน  

3. รวมเปนคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ ภายใตการควบคุมกำกับของรอง

คณบดีฝายวิชาการและวิจัย ในการพิจารณากลั ่นกรองโครงการวิจัย กอน

นำเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยของอาจารย 

    หลักสูตรมกีารดำเนินงานการสงเสริมและพฒันาอาจารย ในปการศึกษา 2564 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารยเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

ดังน้ี    

1. ผศ.สหชาติ สรรพคุณ 

อบรมเรื่อง “การจัดการสอบออนไลนผานระบบ PNRU MOOC รุน 2”  

วันที่ 29 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ออนไลน) 

อบรมเรื่อง “การใชโปรแกรม Microsoft Teams สำหรบัจดัการเรียนการ 

สอน” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ออนไลน) 

เอกสารหมายเลข 1

แผนพัฒนาตนเองของ

อาจารย ป 2564 

  

เอกสารหมายเลข 4.6 

กิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย ป

2564 
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อบรมเรื่อง “หลกัสูตรการพัฒนาศักยภาพความเปน Coach เกี่ยวกบัวิศวกร 

สังคม” วันที่ 13 มกราคม – 10 มีนาคม 2565 (เฉพาะวันพฤหัสบดี) มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนคร (ออนไลน) 

2. รศ.สุนี โชติดิลก 

อบรมเรื่อง “การเขียนแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.-มรภ.พระนคร ประจำป

งบประมาณ 2566” วันที ่4 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ออนไลน) 

อบรมเรื่อง "การวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพการพฒันาหลักสูตรสู 

ความเปนเลิศภายใตบริบทการพลกิโฉมมหาวิทยาลัย" วันที่ 7 กันยายน 2564 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ออนไลน) 

อบรมเรื่อง “แนวทางการพจิารณากำหนดตำแหนงทางวิชาการ” วันที ่31 

มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ออนไลน) 

 

3. ผศ.สุนันทา ศรีมวง 

อบรมเรื่อง “การจัดการความรู การสอนออนไลนภายใตสถานการณแพรระบาดของ

ไวรัส COVID-19…แนวทางและการประยุกตในการจัดการเรยีนการสอน” 11 

พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ออนไลน) 

4. ผศ.ดร.อมฤตา ฤทธิภักดี 

อบรมเรื่อง “Data Science Training - Introduction to Data Science” 

วันที่ 24 มิ.ย. 2564 – 13 ก.ค. 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ออนไลน) 

5. ผศ.ดร.ชาญเวทย อิงคเวทย  

อบรมเรื่อง “การใชแอปพลิเคชัน Light room เพื่อการปรับแตงรูปภาพ 

อยาง มืออาชีพ” วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูม ิ(ออนไลน) วิทยาเขต ศูนยพระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี

อบรมเรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟารมอจัฉริยะ(Smart Farm)” 

วันที่ 9 กมุภาพันธ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (ออนไลน) 

อบรมเรื่อง “การพฒันาแอปพลิเคชันดวย GOOGLE FLUTTER” วันที ่25  

เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ออนไลน) 

 

      ทั้งนี ้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได

รวมกับทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เพื่อสงเสริมอาจารยที่มีความสนใจใน

การทำผลงานวิชาการในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเขารวมกิจกรรมดังกลาว  อีกทั้งสาขาวชิา

เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมจัดกิจกรรมโดยการสงรายช่ืออาจารยที่มีความพรอม  ใน

การเปนพี่เลี้ยงใหกับอาจารยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของ

อีกดวย  
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หลักฐาน  

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 1 แผนพัฒนาตนเองของอาจารย ป 2564  

เอกสารหมายเลข 4.1 ระบบกลไกการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (มคอ. 2) 

เอกสารหมายเลข 4.2 แผนจัดทำอัตรากำลัง ป 2564 

เอกสารหมายเลข 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ

บรหิารและพัฒนาอาจารย     

เอกสารหมายเลข 4.4 วาระการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ป 2564 

เอกสารหมายเลข 4.5 การจัดอาจารยนิเทศในวิชาเตรียมฝกและวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

เอกสารหมายเลข 4.6 กิจกรรมสงเสริมและพฒันาอาจารย ป 2564 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ การแตงต้ังอาจารยประจำหลกัสูตรเปน 

ไปตามระบบและกลไก อาจารยในหลกั 

สูตรใหความรวมมือในกจิกรรมตางๆ 

ตลอดจนพฒันาตนเองอยางตอเน่ือง  

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนำเขา 
 

(1)  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 

 อาจารยวุฒิปริญญาตรี 0 

 อาจารยวุฒิปริญญาโท 3 

 อาจารยวุฒิปริญญาเอก 2 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 5 
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =  2 x 100 = 40 

                                                                       5 

คะแนนที่ได =   40 x 5 = 10 (คะแนนที่ได คือ 5) 

                         20 
   

เอกสารหมายเลข 1.1 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครที่ 01663/2564 

เรื่อง แตงต้ังอาจารย

ประจำหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

 

 

 

   

 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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หลักฐาน 

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 01663/2564 เรื่อง แตงต้ังอาจารย

ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 

(2) 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 

 ศาสตราจารย 0 

 รองศาสตราจารย 1 

 ผูชวยศาสตราจารย 4 

 อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ 0 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) 5 
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ = 5 x 100 = 100 

                                         5                                                                       

คะแนนที่ได = 100  ×  5  = 8.33 (คะแนนท่ีได 5) 

เอกสารหมายเลข 4.7       

วุฒิการศึกษาของอาจารย

ประจำหลักสูตร 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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     60 

  หลักฐาน 

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 4.7 วุฒิการศึกษาของอาจารยประจำหลักสูตร 
 

(3) 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 7 1.4  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที ่ไดต ีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.60 2 1.2 

 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 
X 5 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80   

- 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   

จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5 

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด (ช้ิน) 9 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 2.6 
 

รอยละของรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ =  2.6 x 100 = 52 

                                                                               5 

คะแนนที่ได =    52  ×  5  = 13 (คะแนนท่ีได 5) 

       20 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 70 

 

 

รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

น้ำหนัก 

1. ชาญเวทย อิงคเวทย (2564). Android make it easy. กรุงเทพฯ : บริษัท ทรปิเพิล้ กรุป จำกัด 

ISBN : 978-616-582-690-7 

 

2. เตโชดม โชติศิริ, กรรณิกา เข่ือนขันธ, ชาญเวทย อิงคเวทย. (2565). การพัฒนาระบบการ สอบ

บนทคโนโลยีสมารทโฟนดวยฟลัตเตอรเฟรมเวิรค. การประชุมวิชาการระดับ ปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอร ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10. ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา. 

 

3. รณกร รัตนธรรมมา, วาสนา เสนาะ, สุนันทา ศรีมวง. ระบบสารสนเทศสรุปการจดัซื้อ/จัดจางคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2564)  

 

4. ชัชวาลย พันธอน, พัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ, อมฤตา ฤทธิภักดี และปวีณา ปรีชากุล (2565). การ 

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางาน Jobja. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM2022), มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 18 

มีนาคม 2565. 

0.2 

5. กันตฤทัย ขันแสง สมคิด สุทธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). การพัฒนาเว็บแอป พลิเค

ชันคนหาขอมูลเห็ดบริเวณปาเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพพิัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

อำเภอชัยบาดาล จงัหวัดลพบรุี. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งที่ 10 (AUC2) ณ คณะวิทยาศาสตร ศรรีาชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

ชลบุรี. ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2565. p858-865 

0.2 

6. นภัส พัดโสภา อมฤตา ฤทธิภักดี และสมคิด สุทธิธารธวัช.(2565). การพฒันาเว็บแอปพลิเค ชัน

ระบบสื่อสงัคมออนไลนเพื่อกระตุนการทองเที่ยวในประเทศ: Show Now Travel. การประชุม

วิชาการระดับปรญิญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครัง้ที่ 10 (AUC2) ในวันที่ 24 - 25 

กุมภาพันธ 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ชลบรุี. 

p1523-1530 

0.2 

7.  สรวิชญ ศรชัยธวัชวงค ภัทรนันท กาญจนจันทร สมคิด สุทธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิภักดี.  

    (2565). ระบบสารสนเทศแนะนําการทองเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง.     

    Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8    

    (The 8th National Conference on Technology and Innovation Management)  

    วันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

0.2 

8. ธนาธิป วรรณา สมคิด สุทธิธารธวัช และ อมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). เว็บแอปพลิเคชันการ  

    แลกเปลี่ยนสิง่ของ. Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ เทคโนโลและ 

    นวัตกรรม ครั้งที่ 8 (The 8th National Conference on Technology and Innovation   

    Management) วันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

    มหาสารคาม. 

0.2 
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รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอางอิง) 

น้ำหนัก 

9. ภาคภูมิ ถนนแกว อมฤตา ฤทธิภักดี และ สมคิด สุทธิธารธวัช. (2565). การพัฒนาโปรแกรม    

   เพือ่การบรกิารจัดการ กรณีศึกษารานขายยาบูรพาฟารมาซี. Proceedings ในงาน ประชุม 

   วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (The 8th National Conference    

   on Technology and Innovation Management) วันที่ 18 มคอ. 2 คณะวิทยาศาสตรและ 

   เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 71 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

0.2 

 

สรุปคะแนนคณุภาพอาจารย 

ลำดับท่ี ประเด็น คะแนน 

1 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 

2 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 5 

3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 5 

คะแนนคุณภาพอาจารยเฉลี่ยท้ัง 3 ประเด็น 5 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 คะแนน อาจารยประจำหลักสูตรมวุีฒิการศึกษา

และตำแหนงวิชาการผานเกณฑทุกคน 

และมีศักยภาพในการพัฒนาผลงาน

วิชาการอยางตอเน่ือง 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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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 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

ประเด็นท่ี 1 การคงอยูของอาจารย 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     จากขอมูลอัตรากำลงัอาจารย พบวาในปการศึกษา 2564 มีจำนวนอาจารยประจำ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 6 คน นับแตภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา2564 อาจารยพัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ     ไดยายไปสังกัดสาขา

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 1 คน ทำใหมี

อาจารยประจำหลักสูตรอยูจำนวน  5 คน ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่ สกอ.กำหนด 

คำนวณอัตราการคงอยูของอาจารยไดเทากบัรอยละ 100 

เอกสารหมายเลข 1.2 

สมอ. 08 สาขาวิชา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเด็นท่ี 2 ความพึงพอใจของอาจารย 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 มีอาจารย

ประจำหลักสูตรที่ประเมินความพึงพอใจจำนวน 6 ทาน  

 

เอกสารหมายเลข 4.3 

ความพึงพอใจของ

อาจารยตอการบรหิาร

หลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดานการ

บรหิารและพัฒนา

อาจารย     

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

       ผลการประเมินความพงึพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 

หลักฐาน 

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 1.2 สมอ. 08 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอกสารหมายเลข 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ

บรหิารและพัฒนาอาจารย 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ ทางหลักสูตรไดมรีายงานผลที่เกิดข้ึน 

กับอาจารยในทุกๆ เรื่องตอทีป่ระชุม

หลักสูตร ทั้งในเรื่องของการคงอยูของ

อาจารย และความพึงพอใจของอาจารย 

เพื่อใหที่ประชุมพจิารณาดำเนินการให

เกิดความชัดเจน และมีแนวโนมเปนไป

ในทางที่ดี 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  
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……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

หมวดที่ 4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค 1/2564 และ 2/2564 
รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ไม

ผาน

(U) 

ผาน 

(P,S) 

ลง 

ทะเบียน 

สอบผาน 

4121001  

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 

1/2564 11 6 8 1 3 1 2 0 0 0   32 32 

4121105  

หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2564 0 0 18 3 1 0 1 0 0 0   23 23 

4121202  

การเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร 1 

1/2564 13 5 2 1 0 0 0 0 0 0   21 21 

4121605  

การวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจและ

ขอมูลขนาดใหญ 

1/2564 10 3 7 7 5 2 3 0 0 0   37 37 

4121702  

เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 
1/2564 7 4 2 2 1 3 2 0 0 0   21 21 

4122109  

จริยธรรมและกฎหมายทาง

คอมพิวเตอร 

1/2564 19 7 8 4 0 1 0 0 0 0 
  

39 39 

4122505  

การวิเคราะหและการออกแบบระบบ

สารสนเทศ 

1/2564 1 8 4 4 4 0 1 0 0 0 
  

22 22 

4123310  

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ

เคลื่อนท่ี 

1/2564 16 14 4 9 0 0 0 0 0 0 
  

43 43 

4123311  

เทคโนโลยีเว็บ 
1/2564 4 10 8 0 0 0 0 0 0 0   22 22 

4123502  

วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2564 17 5 17 6 1 0 0 0 0 0   46 46 

4123508  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
1/2564 9 7 4 10 2 0 2 0 0 0   34 34 

4124305 เหมืองขอมูล 1/2564 4 8 5 1 0 0 0 0 0 0   18 18 

4124808  

การเตรียมความพรอมฝกประสบ 

การณวิชาชีพและสหกิจศกึษา 

1/2564 13 14 9 0 1 0 0 0 0 0 
  

37 37 

4124909  

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2564 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0   5 5 

4121002 ภาษาอังกฤษสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
2/2564 6 15 10 7 0 0 0 0 0 0   38 38 

4121204 การเขียนโปรแกรม

ภาษาคอมพิวเตอร 2 
2/2564 3 5 10 0 0 0 0 0 0 0   18 18 

4121306 การเขียนโปรแกรมจาวา 2/2564 7 4 13 7 2 2 0 0 0 0   35 35 

4122204 ระบบฐานขอมูล 2/2564 0 1 0 5 12 1 0 0 0 0   19 19 
4122211 การวิจัยและสถิติสำหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2/2564 1 2 2 2 7 3 1 0 0 0   18 18 

4122306 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2/2564 13 11 7 9 4 3 0 0 0 0   47 47 
4122506 การวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถุ 
2/2564 2 7 5 9 2 0 0 0 0 0   25 25 

4123312 การเขียนโปรแกรมบน

อุปกรณเคลื่อนท่ีข้ันสูง 
2/2564 3 5 5 3 2 0 0 0 0 0   18 18 
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4123405 ระบบการสื่อสารขอมูล

และเครือขาย 
2/2564 0 0 1 10 3 0 0 0 0 0   14 14 

4123407 เครือขายทองถ่ินและ

เครือขายแบบกวาง 
2/2564 0 0 5 14 13 2 0 0 0 0   34 34 

4123414 ความม่ันคงทางไซเบอร 2/2564 22 7 4 3 3 1 1 0 0 0   41 41 

4123649 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 2/2564 25 8 7 0 1 0 1 0 0 0   42 42 

4124506 การจัดการโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2/2564 15 8 5 3 1 0 0 0 0 0   32 32 

4124810 การฝกประสบการณ

วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2/2564 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0   34 34 

4124914 สัมมนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2/2564 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0   18 18 

 

การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

      

      

      
 

รายวิชาท่ีไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

    

    
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบ 

รายวิชา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

    

    

    
 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

    

    

    

    
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมลู

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   

ความรูู   

ทักษะทางปญญา   

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทตโนโลยีสารสนเทศ 

  

 

การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี  ไมม ี

จำนวนอาจารยใหม   ......... คน 

จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  ......... คน 

 สรปุสาระสำคัญที่ไดการดำเนินการ ………………………………………………………………………………………………. 

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

 สรปุผลการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ ………………………………………………………… 

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

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

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

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 
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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 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ประเด็นท่ี 1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบกลไกในการ

ออกแบบ ปรับปรงุ/พัฒนา กำหนดสาระรายวิชาในหลกัสตูร เริม่ตนจากการทำวิจัย

เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนำเอาผลการวิจัยมาสงัเคราะหขอมูลเพื่อออกแบบ พฒันา/ปรับปรงุ และกำหนด

สาระรายวิชาของหลักสูตรในป พ.ศ. 2561 เพื่อความทันสมยัและใหมีความสอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยการแตงต้ังคณะกรรมการ

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร จำนวน 6 คน ในการยกรางหลักสูตรปรับปรงุ/พฒันาใหม และ

แตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ในการวิพากยหลกัสูตร ผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนำขอเสนอแนะจากมติที่ประชุมไปปรบัปรุง/

พัฒนา และจัดทำหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 เสนอตอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อ

พิจารณาใหขอ เสนอแนะในการปรบัปรุงและเห็นชอบ กอนนำเสนอสภาวิชาการ สภา

มหาวิทยาลัย และสงให สกอ.รบัรองหลกัสูตร ตามลำดับ  

เอกสารหมายเลข 5.1 

มคอ.02 หลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาเทคโนโลยีสารสน 

เทศ ฉบับปรับปรงุ ป 

2561 

ประเด็นท่ี 2 การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา

นัน้ๆ 

รายการหลักฐาน 

     ผลการดำเนินงานในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2561 มีการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยกาวสูดิจิทัล

ไทยแลนด (Digital Thailand) ที่ใหความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที (ICT) มาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อน

ประเทศไทยใหสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็ม

ศักยภาพ รวมถึงการเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล 

ทุนมนุษย และทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ อีกทั้งในยุทธศาสตรการพฒันาอุตสาหกรรม

ไทยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 − 2579) ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่

มุ งปรับเปลี ่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที ่ขับเคลื ่อนดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (Innovation Drive Economy)  

     อีกทั้ง จากรายงานการสำรวจจำนวนของผูทำงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร หรือ ICT ในป พ.ศ. 2562 มีจํานวน 434,382 คน เปนชาย 284,202 คน 

เอกสารหมายเลข 5.2 

ผลประเมินความพงึ

พอใจของบัณฑิต 

และผูใชบัณฑิต  

ป 2564 
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หรือคิดเปนรอยละ 65.4 และหญิง 150,180 คน หรือคิดเปนรอยละ 34.6  เมื่อ

พิจารณาตามลักษณะการทํางานดาน ICT พบวา สวนใหญเปนผูประกอบอาชีพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของในการผลิตสินคาและบริการดาน ICT 

273,625 คน หรือรอยละ 63.0 ของผูทํางานดาน ICT ทั้งหมด รองลงมาเปนชาง

เทคนิคปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือแกไขปญหากับผูใช ICT 72,391 คน หรือรอยละ 

16.7 นักวิเคราะหและพัฒนาซอฟตแวรและโปรแกรมประยุกต 48,141 คน หรือรอย

ละ 11.1 ผูประกอบวิชาชีพดานฐานขอมูลและเครือขาย 25,283 คน หรือรอยละ 5.8 

ชางเทคนิคดานการติดตอสื่อสาร 14,943 คน หรือรอยละ 3.4 ตามลําดับ  

       อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหถึงตลาดแรงงานของประเทศไทยจะมีการมุงเนน

ในดานของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพิ ่มมากขึ ้น เพื ่อนำมา

ประยุกตใชกับธุรกิจและอุตสาหกรรมต้ังแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญ

ของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และประกอบกับผลการสำรวจของไอดีซี 

ถึงการเติบโตของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรทั่วโลกจากป 2561 – 

2565 พบวามีการเติบโตถึง 25.8%  สอดคลองกับความตองการจางงานในตำแหนงที่

เกี่ยวกับสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เติบโตเพิ่มข้ึนไปดวย แตสวนทางกับการผลิต

บุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังไมพอเพียง  โดยคาดการณวาในป 2566 ทั่ว

โลกจะเผชิญกับปญหาขาดแคลนบุคลากรในดานน้ีกวา 2 ลานตำแหนง   

      ดังนั ้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงเห็นความสำคัญในการ

ปรับปรุงหลักสูตรภายใตองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะกับระบบการ

เรียนการสอน และรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงสงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาดานวิชาการใหสอดคลองกับการพัฒนากำลังคนที่มีความชํานาญทางเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตลอดจนการผลิตบุคลากรทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานใน

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเปาหมายของการพัฒนาสังคมประเทศไทยใหมีความ

มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน บรรลุผลสำเร็จของการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร

ชาติระยะ 20 ปตอไป 

นอกจากน้ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทำ

แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประจำปการศึกษา 2564 ที่มีตอบัณฑิตที่

สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา ไดระดับความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนน 4.14 จาก

คะแนนเต็ม 5) และนำผลการประเมินมาทำการสังเคราะหเพื่อนำไปประกอบการ

ออกแบบ ปรับปรงุ/พัฒนา กำหนดสาระของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับปการศึกษา 2565 ตอไป 
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     ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ มีการสรุปผลการดำเนินการและประเมินกระบวนการเพื่อ

นำมาใชเปนขอมูลสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

 เพื่อความทันสมัยของเนื้อหาและสาระของรายวิชา โดยไดมีการปรับปรุงหลักสูตร

ดังกลาวจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับ

ปรับปรุง) ปพุทธศักราช 2555  ซึ่งมีองคประกอบ 8 หมวด  ทั้งน้ีการจัดทำเอกสาร   

        ดังกลาวอางอิงจาก เอกสารองคความรูตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ (มคอ. 1) 

สาขาคอมพิวเตอร และองคความรู (ตาม IEEE และ ACM) ที่กำหนดใน มคอ. 1 และ 

มคอ. 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กับรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งไดรับอนุมัติ/เห็นชอบ

หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 

2561  โดยมีแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตอไปน้ี 

1. ปรับปรุงรายวิชาเดิม และเพิ่มเติมรายวิชาใหมใหสอดคลองกับความตองการ 

ของตลาดแรงงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยี

และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูยุคดิจิทัล 

2. ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนโดยเนนทักษะเชิงปฏิบติั (Hand-on) และ 

นวัตกรรม (Innovation) ในรายวิชา 

3. ปรับปรุงผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมนิผลสอดคลองตาม 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ทั้ง 5 ดาน 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 3) ความรู 4) ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 5) ทักษะทางปญญาและการใชเทคโนโลยี 

4. ปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับกรอบ มคอ.1 ระดับปริญญาตรีสาขา 

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2552 และมาตรฐานองคความรู  ในระดับนานาชาติ  IEEE และ 
ACM); 

1) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

3) ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ 

4) การจัดการสารสนเทศ 

5) การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี 

6) คณิตศาสตรและสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7) เครือขาย 

8) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 

9) แพลตฟอรมเทคโนโลยี 

10) การบำรุงรักษาและการบริหารระบบ 

11) สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ 
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12) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ 

13) ระบบเว็บและเทคโนโลยี 

5. ปรับปรุงการจัดรายวิชาในแผนการศึกษาใหนักศึกษาเรียนเน้ือหาสาระสำคัญ 

ของสาขาวิชาในป 1 – 3 เพื่อใหนักศึกษาใชเวลาในปสุดทายในการทำโครงงานและ

การฝกประสบการณวิชาชีพ (แผน 1) หรือสหกิจศึกษา (แผน 2) 

6.   เนนใหนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการฟงและการพูด ดังน้ี  

1) กำหนดนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยฯ โดยจูงใจใหอาจารยใชสื่อการ 

สอน/บรรยายในรายวิชาเปนแบบ 2 ภาษา  โดยอยูในรูปแบบของตัวช้ีวัดหน่ึงของการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

2) กำหนดใหเรียนภาษาทุกภาคการศึกษาในป 1 – 2 ในรายวิชาหมวด 

การศึกษาทั่วไป และวิชาแกน 

3) สงเสริมและพัฒนาใหอาจารยผูสอนใชเอกสารประกอบหรือสื่อการสอน 

ภาษาอังกฤษ 

7.   จัดใหนักศึกษาไดเลือกรายวิชาเรียนในกลุมวิชาเฉพาะดาน (เลือกเรียน)  

(IT Elective Courses) ตามสายอาชีพและความสนใจของนักศึกษาแตละคน โดยมี

อาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจำหลักสูตรเปนผูแนะนำ โดยแบงเปน 3 กลุมวิชา

เลือกดังน้ี 

      1) กลุมเทคโนโลยีประยุกตดานซอฟตแวร 

      2) กลุมเทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร 

      3) กลุมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ 

โดยหลกัสูตรมีการปรับปรงุกระบวนการจากผลการประเมิน ตลอดจนคำแนะนำจาก

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต และศิษยเกา เพื่อนำมาใชในการปรับปรงุ

หลักสูตรเปนเอกสาร มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. 2561 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หลักฐาน  

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 5.1 มคอ. 02 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับ

ปรับปรุง ป 2561 

เอกสารหมายเลข 5.2 ผลประเมินความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต ประจำปการศึกษา 2564 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ มรีะบบกลไกในการออกแบบ ปรับปรงุ 

พัฒนา กำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ที่ทันสมัย   และใหมีความสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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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 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ประเด็นท่ี 1 การกำหนดผูสอน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบกลไกการวาง

ระบบผูสอนดังน้ี 

1. จัดประชุมกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อจัดตารางสอนรวมกันในทุกภาคเรียน โดย

จัดชั่วโมงสอนใหอาจารยผูสอนทั่วไปที่ไมใชผูบริหารมีชั่วโมงสอนไมต่ำกวา 12 

ชั ่วโมง (สำหรับการจัดการเร ียนการสอนในภาคปกติ) ตามขอกำหนดของ

มหาวิทยาลัย และจัดสงรายชื่อผู สอนใหแกสำนักสงเสริมวิชาการฯ จัดทำเพื่อ

ตารางสอน 

2. พิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผู สอนตามคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที ่จบ

การศึกษา และประสบการณในการสอนในรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในแตละภาค

เรียน สำหรับบางรายวิชาที่ตองอาศัยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง จะเชิญอาจารยที่มีวุฒิ

การศึกษาในสาขาที ่ส ัมพันธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือวิทยาการ

คอมพิวเตอร จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ดิจิทัลและสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอร 

3. ในแตละภาคเรียนจะจัดใหนักศึกษาไดเรียนกับอาจารยที ่มีความชำนาญใน

หลากหลายสาขาวิชา ไมใหอาจารยมีการสอนซ้ำมากกวา 1 รายวิชาตออาจารย

ผูสอน 1 คนในแตละภาคเรียน 

     ผลการดำเนินงานดานการวางระบบผู สอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในปการศึกษา 2564 มีการประเมินกระบวนการโดย
ทบทวนการจัดชั่วโมงสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 และ 2/2564  พบวาอาจารยผูสอน
ทุกคนมีชั่วโมงสอนไมต่ำกวา 12 ชั่วโมง      ในสวนของกระบวนการจัดการสอนให
นักศึกษาจะทำการเลือกตามคุณวุฒิ และประสบการณที่ผานมาของอาจารยแตละ
ทาน 

       หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงกระบวนการกำหนดอาจารยที ่ปรึกษาในรายวิชา
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแนวปฏิบัติดังน้ี 

เอกสารหมายเลข 5.3 

การจัดกจิกรรมปรับ 

พื้นฐานนักศึกษา  

ป 2564 
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1. รายวิชาน้ีจะตองสอนโดยอาจารยประจำเทาน้ัน และไมอนุญาตใหอาจารยพิเศษ
สอน 

2. อาจารยที่ปรึกษาโครงการจะมีจำนวนนักศึกษาในกำกับดูแลไดสูงสุดไมเกิน 10 
คน 

   3. อาจารยที่ปรึกษาโครงการจะเปนอาจารยที่มีความรู วุฒิการศึกษา และมีความ

เช่ียวชาญดานการทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมาจากสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและ

มัลติมเีดีย 

ประเด็นท่ี 2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3  

               และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน 

รายการหลักฐาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบกลไกการ

จัดการเรียนการสอน โดยการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน รวมกันโดยการประชุมของ

อาจารยประจำหลักสูตรฯ ทุกทาน ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. อาจารยผูสอนจัดทำรายละเอียดรายวิชา/รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

ตามคำอธิบายรายวิชาที่กำหนดไวในแผนการเรียนของแตละภาคเรียนตามแบบ 

มคอ.3/ มคอ.4 สงในระบบออนไลนตามกำหนดของมหาวิทยาลัย และแจกใหกับ

นักศึกษาในแตละหมูเรียนในสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน 

2. มีการกำหนดใหอาจารยผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูผานสื่อ e-learning โดยเนน

ผูเรียนเปนสำคัญ โดยอาจารยผูสอนระบุรายละเอียดของกิจกรรมการสอนไวใน 

มคอ.3  

3. มีการสงเสริมการเรียนรูดานวิชาการแกนักศึกษาดวยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไดแก 

เฟซบุก ไลน e-learning โดยอาจารยผูสอนระบุรายละเอียดของกิจกรรมการสอน

ไวใน มคอ.3 

4. มีการรายงานและติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่ติด “I” ในแตละภาคเรียน  

   เพื่อใหผูสอนติดตามและปรับแกผลการเรียนของนักศึกษาตามกำหนดของ 

   มหาวิทยาลัย และเพื่อใหนักศึกษาเรียนจบตามกำหนดเวลา 
 

     นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ไดดำเนินการประเมินกระบวนการดานการวางระบบ

ผูสอนและการจัดการเรียนการสอน พบวา 

1. อาจารยผูสอนจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 สงในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัยครบทุก

รายวิชา 

2. อาจารยผูสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีการสอนดวย e-learning 

และระบุรายละเอียดของกิจกรรมการสอนไวใน มคอ.3  

เอกสารหมายเลข 5.4 

เผยแพรผลงานของ

นักศึกษาป 2564 

 

เอกสารหมายเลข 5.5 

รายงานนักศึกษาติด“I” 

ในแตละภาคการศึกษา   
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3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื ่อฝกใหความรู ในการเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพใหแกนักศึกษาชั้นปที ่4  มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมใน

ระดับดี 

4. นักศึกษาเขารวมกิจกรรมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ/อบรมทักษะดานดิจิทัล  

5. อาจารยประจำหลักสูตรเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูดานการจัดการเรียน

การสอน 

ประเด็นท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการ                         

            วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

รายการหลักฐาน 

หลักสูตรฯ มีระบบ กลไกในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการบรูณา

การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ดังกิจกรรมตอไปน้ี 

1. หลักสูตรฯ ไดดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะที่พึงประสงคใน

ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเรื่องการปรับพื้นฐานคณิตศาสตร  โดยเปนการจัดกิจกรรม

อบรมแบบออนไลนผานโปรแกรม GOOGLE MEET ณ วันที่ 21,28 ก.ค. และวันที่ 

4 ส.ค. 2564 เวลา 13.00 – 17.00น.  ซึ ่งในการจัดกิจกรรมดังกลาวไดเชิญ

วิทยากรจากสาขาวิชาคณิตศาสตรมาเปนผูอบรม มีการบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา 4091611 คณิตศาสตรสำหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

วิชา 4122211 การวิจัยและสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากผลการ

ประเมนิโครงการดังกลาวพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมดังกลาวใน

ภาพรวมระดับดี (คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินที ่ 4.23)  อยางไรก็ตามกิจกรรม

ดังกลาวนักศึกษาสวนใหญม ีขอเสนอแนะใหควรเพิ ่มระยะเวลาของการจัด

กิจกรรม     

2.  หลักสูตรฯ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อใหมีคุณลักษณะ

บัณฑิตที ่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21  กิจกรรมกิจกรรม การพัฒนานักเขียน

โปรแกรม สำหรับภาคธุรกิจ กอนการฝกประสบการณวิชาชีพฯ (ครั้งที่ 7) ระหวาง

วันที่ 18 – 23 ก.ค. 2564  โดยเปนการจัดแบบออนไลนผาน GOOGLE MEETING  

โดยการจัดกิจกรรมเปนการ การประเมินโครงการดังกลาวพบวา นักศึกษามีความ

พึงพอใจตอกิจกรรมดังกลาวในภาพรวมระดับดี (คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินที่ 

4.43)  อยางไรก็ตามกิจกรรมดังกลาวนักศึกษาสวนใหญมีขอเสนอแนะใหจัด

กิจกรรมอีกในปตอๆไป 

  อนึ่ง ผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนานักเขียนโปรแกรม สำหรับภาคธุรกิจ 

กอนการฝกประสบการณวิชาชีพฯ (ครั้งที่ 7)  สามารถแสดงไดจากจำนวนช้ินงาน

ซึ่งนักศึกษาสามารถนำเขารวมประชุมวิชาการ จำนวน 7 ชิ้นงาน (โดยมีจำนวน

เอกสารหมายเลข 5.6 

เอกสารการประชุม 

การจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาประสบ 

การณวิชาชีพฯ และสห

กิจศึกษา 
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ช้ินงานที่เพิ่มข้ึนจากปกอน 2 ช้ินงาน - ป 2565 จำนวน 7 ช้ินงาน และ ป 2564 

จำนวน 5 ช้ินงาน) ดังน้ี 

1) กันตฤทัย ขันแสง สมคิด สุทธิธารธวัช และอมฤตา ฤทธิภักดี. (2565). การพัฒนา

เว็บแอปพลิเคชันคนหาขอมูลเห็ดบริเวณปาเขาพลวง วิทยาลัยชัยบาดาลพพิฒัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี. การประชุมวิชาการ

ระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั ้งที ่ 10 (AUC2) ณ คณะ

วิทยาศาสตร ศรีราชา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี. ใน

วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2565. 858-865 

2) นภัส พัดโสภา อมฤตา ฤทธิภักดี และสมคิด สุทธิธารธวัช. (2565). การพัฒนาเว็บ

แอปพลิเคชันระบบสื่อสังคมออนไลนเพื่อกระตุนการทองเที่ยวในประเทศ: Show 

Now Travel. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งที่ 10 (AUC2) ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร ศรี

ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี. 1523-1530 

3) ภาคภูมิ ถนนแกว อมฤตา ฤทธิภักดี และ สมคิด สุทธิธารธวัช. (2565). การพัฒนา

โปรแกรมเพ ื ่อการบร ิการจ ัดการ กรณีศ ึกษาร านขายยาบูรพาฟาร มาซี. 

Proceedings ในงานประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ค ร ั ้ ง ท ี ่  8  ( The 8 th National Conference on Technology and Innovation 

Management) วันที่ 18 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม. 

4) รุงทิพย แกวชมภู รัฐธรรมนูญ มาลัย และสุนันทา ศรีมวง. (2564). การพัฒนา

แอพพลิเคชั่นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ: คอมฟ เอ็กเซอรไซส. การประชุม

วิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม  1708-1713. 

5) กชพร จันทรสุข รณพร คำนวณ และสุนันทา ศรีมวง. (2564). แอปพลิเคชัน

วิเคราะหและติดตามภาวะโภชนาการในผู ปวยโรคอวน. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั ้งที ่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 1775-1780. 

6) เตโชดม โชติศิริ, กรรณิกา เข่ือนขันธ, ชาญเวทย อิงคเวทย. (2563). การพัฒนา

ระบบการสอบบนเทคโนโลยีสมารทโฟนดวยฟลัตเตอรเฟรมเวิรค. ใน การประชุม

วิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั ้งที ่ 10. ชลบุรี:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา. 

7) ชัชวาลย พันธอน, พัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ, อมฤตา ฤทธิภักดี และปวีณา ปรีชากลุ 

(2565). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการจัดหางาน Jobja. การประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คร ั ้งท ี ่  8 (NCTIM2022) , 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 18 มีนาคม 2565. 

3.  มหาวิทยาลัยฯ ไดกำหนดใหนักศึกษาไดมีการประเมินการสอนของอาจารยผูสอน

ทุกคนในระบบออนไลนกอนรับทราบผลการเรียนในแตละภาคเรียน  โดยที่

คะแนนของการประเมินอาจารยทุกคนมีคาคะแนนมากกวา 4.0 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

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

 

หลักฐาน  

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 5.3 การจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษา ป 2564 

เอกสารหมายเลข 5.4 เผยแพรผลงานของนักศึกษา ป 2564 

เอกสารหมายเลข 5.5 รายงานนักศึกษาติด “I” ในแตละภาคการศึกษา   

เอกสารหมายเลข 5.6 เอกสารการประชุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพฯ 

และสหกจิศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ มีกระบวนการวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรอยางเปนรูปธรรม 

 4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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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 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ/ดำเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ประเด็นท่ี 1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ประเด็นท่ี 2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ประเด็นท่ี 3 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมนิหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

               มคอ.7) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบกลไกการ

ประเมินผูเรียน ดังน้ี 

1. อาจารยผูสอนกำหนดเกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชา 
โดยระบุไวใน มคอ.3/มคอ.4 และแจงใหนักศึกษาทราบในสัปดาหแรกของการเปด
ภาคเรียน โดยนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยนเกณฑไดตาม
ความเห็นพองตองกันของอาจารยผูสอนและนักศึกษา 

2.  มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑการตัดเกรดในแตละรายวิชาเปนคะแนน 3 ดาน ไดแก 
ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนนระหวางภาค และคะแนนปลายภาค โดยอาจารย
ผูสอนในแตละรายวิชาจะเปนคนกำหนดน้ำหนักคะแนนในแตละองคประกอบตาม
ความเหมาะสม 

3. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงทุกรายวิชา โดยการสังเกตพฤติกรรม
การเรียน ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และการสอบ 

4. กำหนดใหมีการพิจารณาผลการเรียนในแตละรายวิชารวมกันของอาจารยประจำ
หลักสูตร โดยเชิญอาจารยที่สังกัดหลักสูตรอื่นในสาขาวิชาที่สัมพันธกัน เขามารวม
ใหขอมูลเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษาและปองกัน
ขอผิดพลาดของผลการเรียนกอนการสงเกรดอยางเปนทางการของอาจารยผูสอน 

5. อาจารยผ ู สอนสงเกรดในระบบออนไลนและระบบเอกสารตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถเขาดูเกรดของตนเองไดหลังจากที่ไดทำ
การประเมินผลการสอนของอาจารยเปนที่เรียบรอยแลว 

6. ในกรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยในผลการเรยีนของตนเอง อาจารยผูสอนตองช้ีแจงขอมลู
หลักฐานซึ่งเปนที่มาของคะแนนที่ใชในการตัดเกรดและการกระจายของเกรดให
นักศึกษาทราบอยางชัดเจน เพื่อปองกันการเกิดขอรองเรียนของนักศึกษา 

เอกสารหมายเลข  
5.7 รายงานผลการ
ป ร ะช ุ มท วนสอบ 
ของสาขาวิชาเทคโน 
โลยีสารสนเทศ 

ประจำปการศึกษา 
2564 
 

เอกสารหมายเลข  

5.8 ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจการ

เรียนการสอนโดย

นักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสน 

เทศ 
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7. อาจารยผูสอนนำผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินการสอนในแตละ
รายวิชามาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา/รายงานผลการดำเนินงาน
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 และสงในระบบออนไลนตามกำหนดของ
มหาวิทยาลัย 

8. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำป
การศึกษา 2564 ตามแบบ มคอ.7 

     ผลการดำเนินงานการประเมินผูเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปการศึกษา 2564 ไดดำเนินการประเมินกระบวนการดานการ

ประเมินผูเรียน พบวา 

1. หลักสูตรไดจัดประชุมทวนสอบเพือ่พิจารณาผลการเรยีนในแตละรายวิชารวมกันของ
อาจารยประจำหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

2. อาจารยสงเกรดในระบบออนไลนทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

3. นักศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยดวยตนเอง อยางไรก็ตามนักศึกษาบาง
คนมีการประเมินโดยขาดการวิเคราะหที ่รอบคอบ ทำใหผลการประเมินไม
สอดคลองกับความเปนจริง 

4. อาจารยผูสอนสงรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา/รายงานผลการดำเนินงาน
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ในระบบออนไลนท ันตามกำหนดของ
มหาวิทยาลัย 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบกลไกการ

ประเมินผูเรียน ดังน้ี 

1. อาจารยผูสอนกำหนดเกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชา 
โดยระบุไวใน มคอ.3/มคอ.4 และแจงใหนักศึกษาทราบในสัปดาหแรกของการเปด
ภาคเรียน โดยนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยนเกณฑไดตาม
ความเห็นพองตองกันของอาจารยผูสอนและนักศึกษา 

2.  มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑการตัดเกรดในแตละรายวิชาเปนคะแนน 3 ดาน ไดแก 
ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนนระหวางภาค และคะแนนปลายภาค โดยอาจารย
ผูสอนในแตละรายวิชาจะเปนคนกำหนดน้ำหนักคะแนนในแตละองคประกอบตาม
ความเหมาะสม 

3. จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงทุกรายวิชา โดยการสังเกตพฤติกรรม
การเรียน ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และการสอบ 

4. กำหนดใหมีการพิจารณาผลการเรียนในแตละรายวิชารวมกันของอาจารยประจำ
หลักสูตร โดยเชิญอาจารยที่สังกัดหลักสูตรอื่นในสาขาวิชาที่สัมพันธกัน เขามารวม
ใหขอมูลเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนักศึกษาและปองกัน
ขอผิดพลาดของผลการเรียนกอนการสงเกรดอยางเปนทางการของอาจารยผูสอน 

5. อาจารยผ ู สอนสงเกรดในระบบออนไลนและระบบเอกสารตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาสามารถเขาดูเกรดของตนเองไดหลังจากที่ไดทำ
การประเมินผลการสอนของอาจารยเปนที่เรียบรอยแลว 
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6. ในกรณีที่นักศึกษามีขอสงสัยในผลการเรยีนของตนเอง อาจารยผูสอนตองช้ีแจงขอมลู
หลักฐานซึ่งเปนที่มาของคะแนนที่ใชในการตัดเกรดและการกระจายของเกรดให
นักศึกษาทราบอยางชัดเจน เพื่อปองกันการเกิดขอรองเรียนของนักศึกษา 

7. อาจารยผูสอนนำผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินการสอนในแตละ
รายวิชามาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา/รายงานผลการดำเนินงาน
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 และสงในระบบออนไลนตามกำหนดของ
มหาวิทยาลัย 

8. ประธานกรรมการประจำหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรประจำป
การศึกษา 2564 ตามแบบ มคอ.7 

     ผลการดำเนินงานการประเมินผูเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปการศึกษา 2564 ไดดำเนินการประเมินกระบวนการดานการ

ประเมินผูเรียน พบวา 

1. หลักสูตรไดจัดประชุมทวนสอบเพือ่พิจารณาผลการเรยีนในแตละรายวิชารวมกันของ
อาจารยประจำหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

2. อาจารยสงเกรดในระบบออนไลนทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

3. นักศึกษาไดประเมินผลการสอนของอาจารยดวยตนเอง อยางไรก็ตามนักศึกษาบาง
คนมีการประเมินโดยขาดการวิเคราะหที ่รอบคอบ ทำใหผลการประเมินไม
สอดคลองกับความเปนจริง 

4. อาจารยผูสอนสงรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา/รายงานผลการดำเนินงาน
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ในระบบออนไลนท ันตามกำหนดของ
มหาวิทยาลัย 

 

ทางหลักสูตรไดประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนโดยนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

- ผลการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  
2564 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 4 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศตอการเรียนการสอนของอาจารยในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาไดทำการประเมินผลผานระบบ

ออนไลนของมหาวิทยาลัย จำนวน 105 คน ครบทุกรายวิชาที่ไดจัดการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 

โดยประเด็นที่ไดประเมินผลประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ดานอาจารย  2) ดาน

สื่อการสอน  3) ดานการวัดผลและประเมินผล  4) ดานคุณธรรมของอาจารย และ 5) 

ดานผลที่นักศึกษาไดรับจากการเรียนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โดยภาพรวมพบวา นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารยอยูในระดับมาก (

 = 4.28) เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา   X



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 93 

 

1 .  ด  านอาจารย   โ ดยภาพรวมน ั กศ ึ กษาประเม ิ นอย ู  ในระด ับมาก  

(   = 4.26)   

2. ดานสื่อการสอน โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินอยูในระดับมาก ( = 4.28)   

3. ดานการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินอยูในระดับมาก    

(   = 4.28)   

4. ดานคุณธรรมของอาจารย โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินอยูในระดับมาก              

(   = 4.33)   

5. ดานผลที่นักศึกษาไดรับจากการเรียนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินอยูในระดับมาก (   = 4.31) 

 

          ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 

ปการศึกษา 2564 

ดานการประเมนิ �̄�𝑋 
แปล

ผล 

1. ดานอาจารย 4.26 มาก 

2. ดานสื่อการสอน 4.28 มาก 

3. ดานการวัดและประเมินผล 4.28 มาก 

4. ดานคุณธรรมของอาจารย 4.33 มาก 

5. ดานผลที่นักศึกษาไดรับจากการเรียนรายวิชาใน

หลักสูตร 
4.31 มาก 

รวม 21.70 - 

เฉลี่ย 4.28 มาก 

 

- ผลการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา  

2564 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปที่ 1 – 4 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศตอการเรียนการสอนของอาจารยในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักศึกษาไดทำการประเมินผลผานระบบ

ออนไลนของมหาวิทยาลัย จำนวน 97 คน ครบทุกรายวิชาที่ไดจัดการเรียนการสอนใน

ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2564 

โดยประเด็นที่ไดประเมินผลประกอบดวย 5 ดาน ไดแก 1) ดานอาจารย  2) ดาน

สื่อการสอน  3) ดานการวัดผลและประเมินผล  4) ดานคุณธรรมของอาจารย และ 5) 

ดานผลที่นักศึกษาไดรับจากการเรียนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

X
X

X

X

X
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โดยภาพรวมพบวา นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารยอยูในระดับมาก (�̄�𝑋 

= 4.33) เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา   

1) ดานอาจารย โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินอยูในระดับมาก (�̄�𝑋  = 4.30)   

2) ดานสื่อการสอน โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินอยูในระดับมาก (�̄�𝑋  = 4.30)   

3) ดานการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินอยูในระดับมาก 

(�̄�𝑋  = 4.34)   

4) ดานคุณธรรมของอาจารย โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินอยูในระดับมาก             

(�̄�𝑋  = 4.37)   

5) ดานผลที่นักศึกษาไดรับจากการเรียนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยภาพรวมนักศึกษาประเมินอยูในระดับมาก (�̄�𝑋 = 4.38) 

 

           ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 

ปการศึกษา 2564 

ดานการประเมนิ �̄�𝑋 แปลผล 

1. ดานอาจารย 4.30 มาก 

2. ดานสื่อการสอน 4.30 มาก 

3. ดานการวัดและประเมินผล 4.34 มาก 

4. ดานคุณธรรมของอาจารย 4.37 มาก 

5. ดานผลที่นักศึกษาไดรับจากการเรียน

รายวิชาในหลักสูตร 
4.38 มาก 

รวม 21.69 - 

เฉลี่ย 4.34 มาก 
 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มรีะบบกลไกการประเมนิผูเรียน ที่
สอดคลองกบันโยบายมหาวิทยาลยั อาจารยผูสอนมีการวัดและประผลอยางเปนรปูธรรม  

 

หลักฐาน  

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 5.7 รายงานผลการประชุมทวนสอบ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจำปการศึกษา 2564 

เอกสารหมายเลข 5.8 ผลการประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนโดยนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ มีกระบวนการประเมิณผลผูเรียนของ

หลักสูตรอยางเปนรูปธรรม และมีผล

ประเมินความพึงพอใจ การเรียนการ

สอนของนักศึกษามีแนวโนมที่ดีข้ึนอยาง

ตอเน่ือง 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 

0 

มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.00 

มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.75 

มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5.00 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 

 

ผลการดำเนินงาน 

 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินการไดจริง 
X  100 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินงานในปการศึกษาน้ัน 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

  ผาน 

 ไมผาน 
1.อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80  มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม  และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

1.อาจารยประจำหลกัสูตรรอยละ 80 

มีสวนรวมในการประชุมประจำภาค

การศึกษาเพื่อติดตาม ทบทวนและ

วางแผนการดำเนินงานหลักสูตร 

เอกสารหมายเลข 5.9 
รายงานการประชุมของ 
สาขาวิชา ป 2564 

 ผาน 

 ไมผาน 
2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา

มี) 

2.รายละเอียด มคอ.2 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา

คอมพิวเตอร 

เอกสารหมายเลข 5.1 

มคอ.2 หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฉบับปรับปรงุ ป 2561 

 ผาน 

 ไมผาน 
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

3.รายวิชาที่อาจารยภายในหลกัสูตร 

อาจารยทีส่งักัดคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และในรายวิชาที่อยู

ในการกำกบัดูแลของอาจารยประจำ

หลักสูตร มกีารสง มคอ.3 และ มคอ.

4 อยางนอย กอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 

เอกสารหมายเลข 5.10 

รายละเอียดของรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.3 

 

เอกสารหมายเลข 5.11 
รายงานTQF3_4_5_6 
ป 2564 
 

 ผาน 

 ไมผาน 
4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

4.รายวิชาที่อาจารยภายในหลกัสูตร 

อาจารยทีส่งักัดคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และในรายวิชาที่อยู

ในการกำกบัดูแลของอาจารยประจำ

หลักสูตร มกีารสง มคอ.5 และ มคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลงัสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา  

เอกสารหมายเลข 5.11 
รายงานTQF3_4_5_6 
ป 2564 
 
เอกสารหมายเลข 5.12 
รายงานผลการดำเนินการ
ของรายว ิ ชาตามแบ บ 
มคอ.5 

 

  ผาน 

 ไมผาน 
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

5.หลักสูตรมกีารจัดทำ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

เอกสารหมายเลข 5.13 

รายงานการสง มคอ.7 

ป 2564 

  ผาน 

 ไมผาน 
6.มีการทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

6.การทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

เอกสารหมายเลข 5.14

บันทึกกจิกรรมทวนสอบ 

ป 2564 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

 ผาน 

 ไมผาน 
7.มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน

มคอ.7 ปที่แลว 

7.อาจารยผูสอนมกีารพฒันา 

ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธการสอน และการประเมนิผล

การเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดำเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ป

การศึกษา 2564 

เอกสารหมายเลข 5.13 

รายงานการสง มคอ.7 

ป 2564 

  ผาน 

 ไมผาน 
8.อาจารยใหม (ถามี) ทกุคนไดรับ

การปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำดาน

การจัดการเรียนการสอน 

8.หลักสูตรไมขอรับการประเมนิ - 

  ผาน 

 ไมผาน 
9.อาจารยประจำหลักสูตรทุกคน

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

9.อาจารยประจำหลกัสูตรทุกคน

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

เอกสารหมายเลข 4.6

กิจกรรมพัฒนาอาจารย 

ป 2564 

  ผาน 

 ไมผาน 
10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน(ถามี) ไดรบัการ     

พัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 

10,บุคลากรสายสนับสนุนของ           

สาขาวิชาจำนวน 1 คน คือ 

นางสาวทัศนีย มากมลู  

มีการพฒันาดานวิชาการ 

เอกสารหมายเลข 5.15 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน ป 2564 

  ผาน 

 ไมผาน 
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

11.ผลประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตรประจำปการศึกษา 2564 

คำนวณคาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ไดเทากับ 4.10 

เอกสารหมายเลข 5.2 ผล

ประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑิตและผูใชบัณฑิต  

ป 2564 

  ผาน 

 ไมผาน 
12.ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

12.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได

ดำเนินการสำรวจคุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใช

บัณฑิตของบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษา

ในปการศึกษา 2564 คำนวณ

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินได

เทากับ 4.14 

เอกสารหมายเลข 5.2 ผล

ประเมินความพึงพอใจของ

บัณฑิตและผูใชบัณฑิต  

ป 2564  
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

คารอยละผลการดำเนินงาน = 100 

 

หมายเหตุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบงช้ีการดำเนินงานเพิ่มเติมมากกวาที่กำหนดใหเพิ่มเติมได ทั้งน้ีตองเปนไปตาม 

มคอ. 2 ของหลกัสตูร 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 100  ดำเนินการ 11 ขอ  

จากตัวบงช้ีที่ไดดำเนินการ 11 ขอ 

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ ………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสมัฤทธิผ์ล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 
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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 

 

ประเด็นท่ี 1 ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสีวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตร 

                 เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบกลไกสิง่

สนับสนุนการเรียนรู โดยการดำเนินงานภายใตการมีสวนรวมระหวางหลักสูตร คณะ 

และมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. จัดทำคำขอต้ังงบประมาณรายจายประจำปตามประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

กับการสนับสนุนทรัพยากรดานการเรียนการสอนเพื่อเปนงบประมาณในการ

จัดซื ้อวัสดุและอุปกรณในหองเรียน และนำเสนอคณะเพื ่อรวบรวมและ

พิจารณากลั่นกรอง กอนนำสงกองนโยบายและแผนเพื่อดำเนินการตอไป  

2. จัดตารางเรียนที่มีชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติการ ตามแผนการเรียนที่

กำหนดไว ซึ่งสำนักสงเสริมวิชาการฯ จะทำหนาที่เปนผูประสานงานหลัก โดย

หลักสูตรจะระบุหองเรียนและหองปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสมกับเน้ือหาของแตละรายวิชา 

3. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิทยบริการมีงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือ

และตำราทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศสำหรับใหบริการแกนักศึกษาใน

สวนของหองสมุด โดยอาจารยประจำหลกัสูตรจะชวยกนัพิจารณาในการเลือก

เอกสารหมายเลข 6.1 

การจัดของบประมาณ

สำหรับการพฒันาการ

เรียนการสอน 

ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 

เอกสารหมายเลข 6.2 

เอกสารขอสั่งซือ้

หนังสือจากสาขาวิชา

ของสำนักวิทยบรกิารฯ 

ป 2564 
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ซื้อตามความจำเปน รวมทั้งการจัดเตรียมระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย 

(Wi-Fi) เพื่อสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองจากขอมูลขาวสารทั้งในและ

ตางประเทศ 

ประเด็นท่ี 2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

   ในปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสำหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 4 โดยมี

ผลการดำเนินงานดังน้ี 

1. ไดรับงบประมาณสำหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณการเรียนการสอนจำนวนรวม

ทั้งสิ ้น 97,500 บาท สำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายและ

ปฏิบัติการ จำนวน 29 รายวิชา ในภาคการศึกษา 1/2564 และ 2/2564  

2. มีคอมพิวเตอรประจำหองปฏิบัติการที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูดูแล

รับผิดชอบ จำนวน  216 เครื่อง ซึ่งเปนคอมพิวเตอรเครื่องเชาที่สำนักวิทยบรกิาร

ไดดำเนินการจัดจาง 

3. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่สาขาวิชาเปนผูดูแลรับผิดชอบ จำนวน 7 หอง ณ 

อาคาร 8 ซึ่งใชในการจัดการเรียนการสอนจำนวนทั้งสิ้น 29 รายวิชา  

4. มีหนังสือและตำราทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของกับศาสตรใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย  

5. มีคอมพิวเตอรสำหรับสืบคนขอมูลและระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายสำหรับ

บริการนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีพื ้นที ่ที ่นักศึกษา

สามารถเขาถึงบริการดังกลาวไดในบริเวณอาคาร 8 และสำนักวิทยบริการ

สารสนเทศ 

      นอกจากนี้หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังไดจัดพื้นที่สำหรับนักศึกษาบริเวณ

ชั ้น 3 และ 4 ของอาคาร 8 รวมทั ้งการติดตอผานเครือขายสังคมออนไลน ไดแก       

เฟซบุก และไลนกลุมของสาขาวิชา สำหรับการแลกเปลี่ยนความรูระหวางอาจารย 

และนักศึกษาอีกดวย       

 เอกสารหมายเลข 1 

ประเด็นท่ี 3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ 

               สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบกลไก

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดวยการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยที่มี

ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยใชแบบสอบถาม พบวานักศึกษามีระดับความพึงพอใจมี

คาคะแนนเฉลี่ย 4.05 และอาจารยมีระดับความพึงพอใจมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ  

เอกสารหมายเลข 6.3 

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย

ตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ป 2564  
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3.67  นอกจากนี ้หลักสูตรยังจัดทำเพจ/แอพเพื ่อประชาสัมพันธหรือสื ่อสารกับ

นักศึกษา ตลอดจนรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักศึกษาในเรื่องตางๆ เพื่อที่กรรมการ

ประจำหลักสูตรจะไดนำผลการประเมินเรื่องตางๆ หารือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

สำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จำเปนสำหรับนักศึกษาและอาจารย 

      จากผลการประเมินความพึงพอใจขางตน พบวา อาจารยและนักศึกษาใน

หลักสูตรฯ ตองการพื้นที่สำหรับการเรียนรูหรือทำงาน/กิจกรรมรวมกันมากยิ่งข้ึน 

ตลอดจนอาจารยตองการใหมีทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู และการจัดการเรียนการ

สอนที่เพียงพอ ไมวาจะเปนเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือและฐานขอมูล เปนตน 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

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

 

หลักฐาน 

รายการหลักฐาน ชื่อหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 1 แผนพัฒนาตนเองของอาจารย ป 2564 

เอกสารหมายเลข 6.1 การจัดของบประมาณสำหรับการพฒันาการเรียนการสอน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

เอกสารหมายเลข 6.2 เอกสารขอสั่งซือ้หนังสือจากสาขาวิชาของสำนักวิทยบริการฯ ป 2564 

เอกสารหมายเลข 6.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิง่สนับสนุนการเรียนรู ประจำปการ 

ศึกษา 2564  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

     3 ระดับ     ทางหลกัสูตรมีระบบ และกลไกใน

การดำเนินงานโดยเสนอสิง่สนับสนุน

การเรียนรู ตอหนวยงานทีเ่กี่ยวของ และ

ทำการสำรวจจำนวนสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูใหแกนักศึกษาเพื่อจัดทำแผน

ดำเนินงาน และนำการประเมินความพงึ

พอใจของอาจารย และนักศึกษาตอสิง่

3  คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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สนับสนุนการเรียน โดยการสราง ปรบั 

และพัฒนาระบบ และกลไกดวยการ

ดำเนินการจัดของบประมาณเพือ่จัดซื้อ

วัสดุและอปุกรณสำหรับการพฒันาการ

เรียนการสอนของหลักสูตร 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 

หมวด 6 ขอคิดเห็น 
 

1. การประเมินจากผูท่ีสำเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสำรวจ) วันท่ีสำรวจ .............................  

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

     บัณฑิตมีขอเสนอแนะใหควรปรับปรงุเพิม่เติม ดังน้ี 

- ควรจัดวิชาที่เปนพื้นฐานใหแกนักศึกษาทีเ่ขา 

มาใหม เน่ืองจากนักศึกษาสวนใหญจะจบมาจากมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย ซึ่งยังขาดความรูความเขาใจดานการ 

พัฒนาโปรแกรม 

- รายวิชาที่เกี่ยวกับฐานขอมูลควรเนนฝึก 

ปฏิบัติไปสูการประยุกตเทคโนโลยีสมัยใหม เชน Big 

data, Data Engineer และ Data analytics เปนตน 

- ทำการสำรวจความรูพื้นฐานของนักศึกษา แลว 

จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานเพือ่ใหมีศักยภาพเพียงพอตอ

การเรียนในวิชาตางๆ 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- ปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูผานการลงมอืปฏิบัติจริง 

- จัดใหมรีะบบหรือชองทางการเรียนรู/ชวยเหลอืจากรุนพีสู่รุนนอง 
 

2. การประเมินจากผูมสีวนเก่ียวของ (ผูใชบณัฑิต) 

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
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     ผูใชบัณฑิตมีขอเสนอแนะใหควรปรับปรงุในการ

พัฒนา ดังน้ี 

- การพัฒนาทักษะเฉพาะทางดานเทคโนโลยี 

สารสนเทศที่ตรงตามความตองการของสถานประกอบ 

การ 

- การตัดสินใจและความคิดรเิริม่สรางสรรค 

- ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

- ทำการสำรวจความทกัษะทางเทคโนโลยีสารสน  

เทศที่ตลาดแรงงานมีความตองการ เพื่อนำมาปรับ 

ปรุงสาระของรายวิชาเดิม  

- พัฒนาทักษภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาโดย 

กำาหนดใหมกีารเรียนภาษาอังกฤษทกุภาคการ 

ศึกษา ตามแผนการเรียนในป 1 และ 2 ในรายวิชา

หมวดการศึกษาทั่วไป และวิชาแกน สงเสรมิและ

พัฒนาใหอาจารย ผูสอนใชเอกสารประกอบหรอืสื่อ

การสอนภาษาอังกฤษ จัดอบรมเพิ่มเติมทกัษะทาง

ภาษารวมกับคณะและมหาวิทยาลัย และนักศึกษา

ตองผานการสอบมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัยกอนการสำเรจ็การศึกษา 

-  สนับสนุนใหนักศึกษาช้ันปที่ 4 ไดรวมการ 

ประเมินความรูและทกัษะดานดิจิทลั เพื่อให 

นักศึกษาไดรับการรบัรองสมรรถนะทีเ่ปนมาตรฐาน

การทำงานตามความตองการของภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- จัดใหมรีะบบการเรียนการสอนในรายวิชาโดยเนนทักษะเชิงปฏิบัติ (Hand-on) และนวัตกรรม 

(Innovation) รวมถึงการทำงานเปนทีม เพือ่ใหนักศึกษามคีวามสามาตัดสินใจและความคิดรเิริม่สรางสรรคใน

การทำงาน  

- เพิ่มเติมรายวิชาใหมใหสอดคลองกับความตองการ รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยน 

แปลงทางสังคมสูยุคดิจิทลั 

 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

- ในสถาบันมหีลักสูตรที่มเีน้ือหาใกลเคียงกันหลายหลกัสูตร พบวานักศึกษามีการยายหลักสูตรทกุๆ ป 

- ดวยสถานการณการระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา อาจารยผูสอนตองปรับใชรปูแบบการเรียนการสอน 

แบบออนไลน การสื่อสารหรือปฏิสัมพันธระหวางอาจารยผูสอนกบันักศึกษาเปลี่ยนไป ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา

ของนักศึกษาอาจนอยลงเมื่อเทียบกับการเรียนในหองเรียน 

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

- หลักสูตรทางดานคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมีเปดรับหลายมหาวิทยาลัย ประกอบกับ  
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จำนวนนักเรียนที่เขาศึกษามจีำนวนลดลง สงผลใหทางหลักสูตรตองปรับแผน(จำนวน) การรบัสมัครนักศึกษาในแต

ละป และเปดรับสมัครนักศึกษาหลายๆ รอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

(ตามท่ีระบุในแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร) 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ี

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการ

ไดสำเร็จ 

1. กิจกรรมทำแผนพฒันาตนเอง

ประจำปการศึกษาของกรรมการ

ประจำหลักสูตรเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

31 พ.ค. 2565 

 

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

อาจารยทกุคนมีแผนพัฒนาเอง 

2. โครงการพัฒนานักศึกษาใหมี

ทักษะที่พงึประสงคในศตวรรษที่ 

21 กิจกรรมเตรียมความพรอม 

30 ช่ัวโมงกอนสหกิจศึกษา

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

31 ส.ค. 2564 

 

อาจารยประจำ

หลักสูตร 

สำเร็จตามแผน 

1. โครงการการพัฒนานักศึกษา 

ใหมีทักษะที่พึงประสงคใน

ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการ

พัฒนานักเขียนโปรแกรม

สำหรับภาคธุรกจิ กอนการฝก

31 ก.ค. 2564 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ชาญเวทย 

อิงคเวทย 

 

 

 

 

สำเร็จตามแผน 
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ประสบการณวิชาชีพฯ ใหกับ

นักศึกษา 

 

4. โครงการพัฒนานักศึกษาใหมี

ทักษะที่พงึประสงคในศตวรรษที่ 

21 กิจกรรมปรับพื้นฐาน

นักศึกษาดานวิทยาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 ส.ค. 2564 ผศ.สหชาติ สรรพคุณ สำเร็จตามแผน 

 

5. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่

เพิ่มศักยภาพใหมีตำแหนงทาง

วิชาการสูงข้ึน 

25 ม.ค. 2565 จัดโดย อว. 

ผานระบบออนไลน 

สำเร็จตามแผน 

  

6. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อการ

เรียนการสอนสาขาวิชาเทคโน 

โลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 

31 พ.ค. 2565 อาจารยประจำ

หลักสูตร 

สำเร็จตามแผน 

 

 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จ (ถามี) 

      โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ ไมสามารถดำเนินไปตามแผน  ดวยสถานการณการระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 

ทำใหไมสามารถดำเนินโครงการได แตทางสาขาวิชาไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลของนักศึกษาทีจ่บไป นำมาพฒันา

หลักสูตรปรับปรุงในป พ.ศ. 2566  
 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับปรงุโครงสรางหลักสูตร (จำนวนหนวยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ) 

   การพัฒนาหลกัสูตรปรับปรงุในป พ.ศ.2566 มกีารปรบัโครงสรางหลักสูตร ดังน้ี 

   1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 130 หนวยกิต  

   1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร  

         1.2.1 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต  

                 1.2.1.1 กลุมวิชาบังคับ 24 หนวยกิต  

                           1.2.1.1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต  

                           1.2.1.1.2 กลุมพฒันาความเปนมนุษย 8 หนวยกิต  

                           1.2.1.1.3 กลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 หนวยกิต  

                           1.2.1.1.4 กลุมสหวิทยาการและการจัดการ 4 หนวยกิต  

                 1.2.1.2 กลุมวิชาเลือก 6 หนวยกิต  

         1.2.2 หมวดวิชำเฉพาะ ไมนอยกวา 94 หนวยกิต  

                 1.2.2.1 กลุมวิชาแกน 15 หนวยกิต  

                 1.2.2.2 กลุมวิชาเฉพาะดาน 57 หนวยกิต  
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                 1.2.2.3 กลุมวิชาเลือก 15 หนวยกิต  

                 1.2.2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพหรอืสหกจิศึกษา ไมนอยกวา 7 หนวยกิต  

         1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

   - ปรับลดรายวิชาที่มีเน้ือหาคลายคลงึหรือซ้ำกันออกไป 

   - กำหนดมาตรฐานสากลลงในรายวิชาปฏิบัติ เพือ่ใหบัณฑิตจบแลวสามารถทำงานกบัองคกรตางๆ ได    

3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

   สนับสนุนและสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ไดเขารวมอบรมผานโครงการ/กิจกรรม  

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ    

 

3. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป 2565 (ระบุแผนการปฏิบติัการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และ

ผูรับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะ

สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

1.ปรบัพื้นฐานนักศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาคปกติ ป 2565  

มิถุนายน 2565 ผศ.สหชาติ สรรพคุณ 

2.การพฒันานักเขียนโปรแกรม สำหรับภาคธุรกิจ 

กอนการฝกประสบการณวิชาชีพฯ (ครั้งที่ 8) 

กรกฎาคม 2665 ผศ.ดร.ชาญเวทย อิงคเวทย 

3.เตรียมความพรอมกอนสหกจิศึกษาและเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กันยายน 2565 

 

 

ผศ.ดร.อมฤตา ฤทธิภักดี 

4.เตรียมฝกและการฝกประสบการณวิชาชีพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค กศ.พบ. 

กันยายน 2565 อาจารยพัชรพงษ ตรีวิริยานุภาพ 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบปการ 

ศึกษา 2564 เมื่อประเมินโดยใชเกณฑมาตรฐาน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศกึษา 

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 

………………  ผานเกณฑ 

 ไมผานเกณฑ 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 2-6 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

O คะแนนเต็ม 

5 

4 ………………. 4 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรทีี่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป 

O รอยละ 100 4 ………………. 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา I 5 ระดับ 3 ………………. 3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

I 5 ระดับ 4 ………………. 4 คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกบั

นักศึกษา 

I 5 ระดับ 3 ………………. 3 คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและ

พัฒนาอาจารย 

I 5 ระดับ 3 ………………. 3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย I  4  5 คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

4 ………………. 5 คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 60 

4 ………………. 5 คะแนน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 

4 ………………. 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย I 5 ระดับ 3 ………………. 4 คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร 

I 5 ระดับ 3 ………………. 3 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

P 5 ระดับ 3 ………………. 4 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน P 5 ระดับ 3 ………………. 4 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P รอยละ 100 5 ………………. 5 คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

P 5 ระดับ 3  3 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้     3.69 คะแนน 
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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 ผานการประเมิน 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 4.00 ระดับคุณภาพดี 

3 3 3.1, 3.2, 

3.3 

- - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1, 4.2, 

4.3 

- - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 

5.4 

- 4.00 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

     3.69 ระดับคุณภาพด ี

 

รายงานผลการวิเคราะหแตละองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีวุฒิการศึกษาที่ตรง/สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรที่หลากหลาย ทำให

เกิดการบูรณาการศาสตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

2. มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได

อางอิงตามองคความรูตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ (มคอ.1) สาขาคอมพิวเตอร และองคความรู (ตาม 

IEEE และ ACM) ที่กำหนดใน มคอ.1 และ มคอ.2 

3. อาจารยประจำหลักสูตรควรดำเนินงานวิจัยหรอืงานสรางสรรครวมกันใหมากย่ิงข้ึน  

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. ควรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

2. ควรนำผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรฯ เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนใน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีตำแหนงทางวิชาการสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

2.  อาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานตีพิมพดานวิชาการสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

3.  สงเสรมิใหอาจารยประจำหลักสูตรวางแผนการศึกษาตอระดับปรญิญาเอกเพื่อพฒันาศักยภาพตนเอง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1.  ดำเนินการสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรพัฒนาตนเองตามองคความรูที่มีความเช่ียวชาญสู   

 ตำแหนงทางวิชาการอยางตอเน่ือง  

2.  ดำเนินการสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานตีพิมพดานวิชาการทั้งในระดับชาติและ  

 นานาชาติอยางตอเน่ือง 

3.  สงเสริมใหอาจารยนำงานวิจัยที่ผานการเผยแพรสูการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน 
 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรดำเนินการบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัยและพัฒนาของอาจารยประจำหลักสูตร  

2.  

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. ใหนักศึกษามีสวนรวมกันการดำเนินงานบางกจิกรรมของหลกัสูตร เชน เชิญตัวแทนนักศึกษาเขาหารอื

ในการประชุม เพื่อรับฟงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม ใหเปนไปตามระบบ และกลไกมากข้ึน 

2. ควรดำเนินการศึกษาและวิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Trends) เพื่อเปนแนวทางใน

การจัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาในหลักสูตร 
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีตำแหนงวิชาการสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

2. อาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานตีพิมพดานวิชาการสูงกวาเกณฑที่กำหนด 

3. อาจารยประจำหลักสูตรมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. ดำเนินการสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรพัฒนาตนเองตามองคความรู ที ่มีความเชี ่ยวชาญสู

ตำแหนงทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

2. ดำเนินการสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตรมีผลงานตีพิมพดานวิชาการทั ้งในระดับชาติและ

นานาชาติอยางตอเน่ือง 

3. สงเสริมใหอาจารยนำงานวิจัยทีผ่านการเผยแพรสูการบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบูรณาการการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการจัดการเรียนการสอน 

2. ควรสำรวจความตองการของตลาดแรงงานในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชเปนขอมูลสวนหน่ึง

สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตบัณฑิตตรงความตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. นำผลการประเมินในดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน การประเมินผูเรียน และการประเมินผูสำเร็จการศึกษา มาปรับปรุงใหเห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

2. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับการวิจัยและพัฒนา และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

เพื่อเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรมกีารสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมใหบุคลากรไดฝกอบรม 

เพื่อการเพิ่มทักษะและความรูที่ทันสมัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรไดจัดสิง่สนับสนุนการเรียนรูทีม่อียูอยางจำกัดใหเกดิประโยชนสูงสุด 

2. หลักสูตรควรดำเนินการสำรวจเครื่องมือและอุปกรณเฉพาะทางที่ทันสมัยสำหรับพัฒนาการเรียนการ

สอน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. การนำผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาปรบัปรุงระบบ 

และกลไกในการดำเนินงานใหดีย่ิงข้ึน 

2. ผลักดันใหคณะและมหาวิทยาลัยจัดหาหองปฏิบัติการทางสารสนเทศและเครือขายเฉพาะทาง เพื่อ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมีทักษะเพียงพอตอความตองการของสถานประกอบการ 
 

ผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ (ถามี) 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขอร ับรองว  า  ข อความในรายงานผลการดำเน ินง านของหล ักส ูตร ว ิทยาศาสตรบ ัณฑิต                            

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศถูกตอง เปนความจริงทุกประการ 

 

1. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารยสหชาติ สรรพคุณ) 
 

2. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (รองศาสตราจารยสุนี โชติดิลก) 
 

3. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารยสุนันทา ศรีมวง)  
 

4. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมฤตา ฤทธิภักดี)  
 

5. ลงนาม ............................................................. อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญเวทย องิคเวทย)  

 

 

 

ลงนาม    

        (ผูชวยศาสตราจารยสหชาติ สรรพคุณ) 

                                                                                 ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา 

                                                                                   วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

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

                                                                               (ดร.วฤชา ประจงศักด์ิ) 

                                                                              คณบดี 

                                                                                   วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
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