การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปีการศึกษา 2562 วันที่รายงาน 19 มิถุนายน 2563
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25511911104699
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 2
ปัจจุบัน
หมายเหตุ
1. ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว 1. ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว 2. รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ 2. ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
- เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 2562 ตาม
มติรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยฯ
ครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่ 28 ส.ค. 2562
- มีห นังสื อแจ้งกระทรวง อว. ลงวันที่ 27
ก.ย. 2562
3. อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
3. อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
4. อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว 4. ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
- ย้ายหลักสูตร ตามมติรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่
28 ส.ค. 2562
- มีห นังสื อแจ้งกระทรวง อว. ลงวันที่ 27
ก.ย. 2562
5. อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์
5. ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
หลักฐาน SCI-IT-1-01 รายงานการเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณวุฒิและตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
1.ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว*

2.ดร.สันติ พัฒนะวิชัย

3. อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท

4. ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส

5. ผศ.ไกรมน มณีศลิ ป์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒ-ิ สาขา
ปร.ด.(เทคโนโลยีการ
บันทึกข้อมูล)
ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
คบ.(คอมพิวเตอร์
ศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
บธ.บ. (การบัญชี)
วท.ม. (โครงข่าย
โทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์)
อส.บ. (ไฟฟ้า)
ปร.ด. (วิศวกรรม
ระบบและข้อมูล)
วท.ม. (สถิติประยุกต์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วศ.ม. (วิศวกรรม
สารสนเทศ)
อส.บ. (เทคโนโลยี
โทรคมนาคม)

ปีที่สาเร็จ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา การศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

2555

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2537

มหาวิทยาลัยสยาม

2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรังสิต

2546

มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

2537
2560

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช

2560

มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2549
2548
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2543

2540
2545

2555

2545
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อาจารย์ผู้สอน

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มข้าราชการประจา
1.1 ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
1.2 ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
1.3 อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
1.4 อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์

กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย
2.1 ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
2.2 ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
2.3 ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
2.4 ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
2.5 ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
2.6 ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
2.7 อาจารย์จริญญา ทะหลวย
2.8 อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์

หลักฐาน SCI-IT-1-02 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหลักสูตรประกอบด้วย
ชื่ออาคาร

ชื่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ชั้น 8

บรรยายรวม ST1801
ปฏิบัติการด้านเครือข่าย ST1804
ปฏิบัติการโมบายและสมาร์ทดีไวซ์ ST1805
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ST1806
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ST1807
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ST1809
ปฏิบัติการโปรแกรม Microsoft ST1810
ปฏิบัติการโปรแกรม Microsoft ST1811
ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ST1812
ปฏิบัติการระบบอัจฉริยะ ST1813
ปฏิบัติการประมวลผลเน็ตเซ็นทริค ST1814
ปฏิบัติการด้าน IOT ST1311
ปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ST1303
ปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ST1304

ชั้น 3

ประเภทห้อง

ขนาด

ความจุ

ห้องเรียน ปฏิบัติการ

(กxย)

(คน)

7.7 x 15.4
7.7 x 7.7
7.7 x 7.7
7.7 x 7.7
7.7 x 7.7
7.7 x 15.4
7.7 x 7.7
7.7 x 7.7
7.7 x 7.7
7.7 x 7.7
7.7 x 7.7
7.7 x 7.7
7.7 x 7.7
7.7 x 7.7

80
30
40
40
40
60
30
30
30
30
30
30
30
30
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องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ประเมินตนเอง
1.จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร มีทั้งหมด 5 คน มีคุณวุฒิการศึกษา  ผ่านเกณฑ์
ประจาหลักสูตร
และตาแหน่งทางวิชาการปรากฏในตาราง
 ไม่ผ่านเกณฑ์
ตาแหน่งทาง อาจารย์ ผศ.
รศ.
ศ.
วิชาการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
1
1
ปริญญาเอก
2
1
รวม
3
2
2.คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ผ่านเกณฑ์
หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน  ไม่ผ่านเกณฑ์
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 2 คน คือ
1. ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
คุณวุฒิ ปริญญาเอก, ปร.ด. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
คุณวุฒิ ปริญญาโท, วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และอาจารย์ประจาหลักสูตร อีก 3 คน คือ
3. อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
คุณวุฒิ ปริญญาโท, วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
ตาแหน่งทางวิชาการ –
4. ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
คุณวุฒิ ปริญญาเอก, ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ)
ตาแหน่งทางวิชาการ –
5. ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
คุณวุฒิ ปริญญาเอก, ปร.ด. (วิศวกรรมระบบและข้อมูล)
ตาแหน่งทางวิชาการ –

รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรวท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 2562

4

11.การปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทา  ผ่านเกณฑ์
หลักสูตรตามรอบ การปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2553 เพื่อใหเปนไปตามกรอบ  ไม่ผ่านเกณฑ์
ระยะเวลาที่กาหนด มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications
Framework for Higher Education; TQF :HED) พ . ศ . 2 5 5 2
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร (มคอ.1)
พ.ศ.2552 สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 รวมทั้งตอบสนองตอความตองการของหนวยงานทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนไปอยางรวดเร็ว ในป
การศึกษา 2556 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี การปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้ง ใหมีความสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ทีเ่ นนการปฏิบัติมากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะ สรางบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
คุ ณ ภาพและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ตามความต องการของ
ตลาดแรงงาน สั ง คม และประเทศชาติ อี ก ทั้ ง เป นการเตรี ย ม
บุคลากรของประเทศเพื่อรองรับการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ในปีการศึกษา
2558 ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รใหม่ ต ามเทคโนโลยี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่มี
เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว เช่น เทคโนโลยี
คลาวด์ การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ และ IOT เป็นต้น จึงได้พัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อใช้กับนักศึกษา ปี 2559
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
2564 กาลังนาเข้ากรรมการบริหารวิชาการและวิจัย
หลักฐาน SCI-IT-1-03 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร (มคอ.1) พ.ศ.2552
SCI-IT-1-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
SCI-IT-1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
SCI-IT-1-06 มติคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
SCI-IT-1-07 มติสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
SCI-IT-1-08 มติสภามหาวิทยาลัยเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
SCI-IT-1-09 บันทึกข้อความแจ้งสกอ.ทราบเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
SCI-IT-1-10 กาหนดการปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ.2564
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ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม  ได้มาตรฐาน
 ได้มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กาหนดโดย
 ไม่ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 15 คน จากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2561 จานวนทั้งหมด 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลั กษณะบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.34 โดยมีความพึงพอใจในแต่ละด้านดังนี้
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นลาดับที่ 3 ร่วมกับ ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านความรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27 คิดเป็นลาดับที่ 4 ร่วมกับ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านทักษะทางปัญญา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 คิดเป็นลาดับที่ 3 ร่วมกับ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นลาดับที่ 2
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.27
คิดเป็นลาดับที่ 4 ร่วมกับ ด้านความรู้
- ด้านทักษะพิสัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นลาดับที่ 1
- อัตลักษณ์ของบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 คิดเป็นลาดับที่ 5
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใ ช้บัณ ฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
ผลการประเมิน
หัวข้อการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.33
ระดับมาก
2) ด้านความรู้
4.27
ระดับมาก
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4.33
ระดับมาก
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.47
ระดับมาก
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.27
ระดับมาก
6) ด้านทักษะพิสัย
4.53
ระดับมากที่สุด
7) อัตลักษณ์ของบัณฑิต
4.20
ระดับมาก
เฉลี่ยรวมทุกด้าน
4.34
ระดับมาก
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรวท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 2562
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ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตตาลักษณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
(คะแนนเฉลี่ย 4.34) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านทักษะพิ สัย (คะแนนเฉลี่ย 4.53) และมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดในด้านอัตลักษณ์ของบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.20) แสดงให้เห็นว่า หลักสูตรได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนที่
เน้นการฝึกปฏิบัติในแต่ละรายวิชาชีพนั้นได้เป็นอย่างดีจนส่งผลให้บัณฑิตที่จบออกไปทางานมีทักษะในการปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี ทาให้ความพึงพอใจในด้านทักษะพิสัยมีคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตามหลักสูตรควรมี
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นมืออาชีพให้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่ควรจะเป็น และควรชี้แจงเพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิต
เข้าใจและรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตเพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตสามารถสะท้อนผลการประเมินได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบ
สารวจ พร้อมกับเพิ่มเน้นความเป็นตัวตนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยให้นักศึกษาเข้าใจและรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตที่ควรจะเป็นได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องต่อไป
หลักฐาน SCI-IT-2-01 ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
SCI-IT-2-02 แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการดาเนินงาน
ปี ก ารศึ ก ษา 2562 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ท าการส ารวจ
ภาวการณ์มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 71 คน โดยมี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทา จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด
ในการสารวจภาวการณ์มีงานทาภายในระยะเวลา 1 ปี ดาเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้จัดทา
แบบสอบถามแบบออนไลน์ และส่งข้อความผ่านระบบมือถือ (SMS) ทุก ๆ 3 เดือน ให้ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าตอบ
แบบสอบถาม และหลักสูตรดาเนินการประสานงานแจ้งข่าวพร้อมเก็บข้อมูลคู่ขนานกับมหาวิทยาลัย ผลการสารวจมี
ข้อมูลดังนี้
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ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนนการประเมินร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

จานวน
71
71
51

ร้อยละ
100
100
71.83

38
13
12
2
1
0
5
ร้อยละ = 100

74.51
25.49
16.90
2.82
1.41
0
7.04

คะแนนการประเมิน = 5

การวิเคราะห์ผลที่ได้
จากผลส ารวจพบว่า บั ณฑิตสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศเมื่อส าเร็จการศึกษาจะเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน เนื่องจากบัณฑิตได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 100 (ได้งานทารวมถึงการประกอบอาชีพอิสระโดยไม่รวม
บัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบทและมีงานทาก่อนเข้าศึกษา) และส่วนใหญ่ได้งานทาตรงสาขาที่เรียน คิดเป็น
ร้อยละ 74.51 จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษาครบทุกคน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 100 ของบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทา หรือประกอบอาชีพ
เฉลี่ย

คะแนนประเมินตนเอง
4.34

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

5.00
4.67
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา (การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา)
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 1 การรับนักศึกษา
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่กาหนด
2. หลักสูตรได้นักศึกษาที่มีคุณวุฒิเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 หลักสูตรมีเป้าหมายในการรับนักศึกษาใหม่จานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียน
ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ในปี 2563 ปรับแผนการรับเป็น 90 คน โดยมีสัดส่วนของระบบการรับแบบ โควตา:
สอบตรง:ระบบกลางในปี 2562 เป็น 10:30:20 ในขณะที่ปี 2563 หลักสูตรได้ปรับจานวนการรับนักศึกษาใหม่ตาม
สัดส่วนดังนี้ (โควตา:สอบตรง:ระบบกลาง) 30:30:30 และได้จานวนนักศึกษาครบตามเป้าหมายทั้ง 2 ปี เช่นเดียวกัน
แต่ปี 2563 ได้มีการปรับแผนการประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ ให้เร็วขึ้น และให้เป็นระบบมากขึ้น โดยทา
เป็นตารางแผนการออกแนะแนวของทั้งคณะ

59
60

คงอยู่

62
75

รับไว้

20 55
30 124

แผน

คงอยู่

34
42

รับไว้

34
55

แผน

30 155
30 112

สมัคร

12

คงอยู่

14
18

รับไว้

คงอยู่

14
20

สมัคร

รับไว้

29

แผน

สมัคร

62 10
63 30

รวมทุกระบบ

ระบบกลาง

สมัคร

ระบบคัดเลือก
สอบตรง

โควตา

แผน

ปีการศึกษา

ตารางที่ 3.1 จานวนแผนรับ สมัคร รับเข้า ลงทะเบียนเรียนและคงอยู่ ปีการศึกษา 2562-2563

60 239 110 107
90 248 99 99

โควตา

TCAS1

สอบตรง

TCAS2

TCAS3

re รหัส

TCAS5

บัณฑิตพันธุ์ใหม่

รวมทั้งสิ้น

ในปี 2562 และ 2563 นั้น มีจานวนนักศึกษาที่รับไว้สูงกว่าเป้าหมาย คือ จานวน 107 คน และ 99 คน
ตามลาดับ จาแนกตามประเภทการรับเข้า ดังตารางที่ 3.1 ส่วนในปีการศึกษา 2563 นอกเหนือจากระบบโควตาและ
สอบตรงแล้ ว ยั งมีการเพิ่มวิธีการรั บ นั กศึกษาใหม่ เป็นระบบ TCAS บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และการรับกลั บเข้าศึกษา
หลักสูตรจึงได้ตั้งเป้าหมายในการรับนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้
1. จานวนนักศึกษาที่รับ จานวน 90 คน โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดจานวนของการรับแต่ละ
ระบบ ตามสัดส่วนดังนี้

10

10

10

40

10

0

10

0

90
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2. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ -คณิต หรือ ศิลป์ คานวณ หรือ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ระบบ/กลไก
คัดเลือกนักศึกษาโดยผ่านระบบโควตา การสอบตรงที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและระบบ TCAS โดย
หลักสูตรมีการปรับกระบวนการรับนั กศึกษาใหม่ภายใต้ระบบ TCAS ที่ในปีการศึกษาผ่ านมายังไม่มีระบบใหม่นี้
หลักสูตรได้ดาเนินการตามระบบและกลไกดังนี้
1. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อจัดทาแผนรับนักศึกษา โดยนาแผน/ผลการรับนักศึกษาของปีก่อนหน้ามา
พิจารณาร่วมกันถึงประเด็นปัญหาที่พบ และปรับปรุงแผนการรับให้เหมาะสมจากการพิจารณา
พบว่าจานวนที่รับไว้ในปีก่อนหน้าสามารถทาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงคุณวุฒิของผู้สอบผ่าน
ก็เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ ส่วนในด้านคะแนนการเขียนโปรแกรมพื้นฐานก็สามารถทาได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดเนื่องจากหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่ทาคะแนน
ได้ต่ากว่าเกณฑ์ ปัญหาสาคัญที่พบในปี 2562 คือการใช้ระบบการสอบเข้าแบบ TCAS ซึ่งมีหลาย
รอบ ที่ประชุมกรรมการประจาหลักสูตรจึงมีความเห็นตรงกันว่าให้ปรับจานวนรับเป็นสัดส่วนใหม่ที่
เพิ่มแผนรับใน TCAS แต่ละรอบให้มากขึ้น และลดจานวนโควตากับสอบตรงลง
2. กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยกาหนดดังนี้
2.1 ระบบโควตา
2.1.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2.1.2 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามประพฤติ ดี และต้ อ งมี ใ บรั บ รองความประพฤติ ดี จ าก
สถานศึกษา หรือสาเนาหลักฐานประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร (ถ้ามี) ประเภทผล
การเรียนดี กิจกรรมดีเด่น หรือความสามารถพิเศษ
2.1.3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
2.1.4 เกรดเฉลี่ยสะสมเฉพาะสาขาวิชาที่สมัครไม่ต่ากว่า 2.75
2.1.5 การคัดเลือกจะพิจารณาจากหลักฐาน
2.2 ระบบรับตรงและระบบ TCAS ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6) หรือ ประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าหลั ก สู ต ร โดยหลั ก สู ต รได้ มี ก ารก าหนดรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ใช้ พิ จ ารณาตอนสอบ
สัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้
2.2.1 ด้านทักษะวิชาชีพ นักเรียนเคยได้ร่วมแข่งขันหรือประกวดหรือไม่
2.2.2 ด้านจิตอาสา นักเรียนเคยช่วยงานโรงเรียนอะไรบ้าง
2.2.3 ด้านความเป็นผู้นา นักเรียนเคยเป็นคณะกรรมการอะไรหรือไม่ อย่างไร
2.2.4 ด้านเครือข่ายความร่วมมือ นักเรียนมาจากโรงเรียนอะไร
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรส่งแผนการรับนักศึกษาปี 2562 และคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีของหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อนาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะและ
กรรมการประจ าคณะเห็ น ชอบ ก่ อ นส่ ง ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น (สวท.) เพื่ อ
ดาเนินการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น งานตามระบบและกลไกการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ที่ มี ก ระบวนการ
ดาเนินการรับนักศึกษาแบบใหม่ (ระบบ TCAS) และเพิ่มเกณฑ์พิจารณาตอนสอบสัมภาษณ์ อีกทั้งดาเนินการเชิงรุก
ด้านประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ออกแนะแนวในโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยขยายวงกว้างออกไปสู่
เขตจังหวัดโดยรอบที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด (ปทุมธานี นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา) โฆษณา
ผ่านเว็ปไซต์ สื่อดิจิตอลออนไลน์ (Facebook) วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่การส่งนักศึกษาหรืออาจารย์ไป
ประกวดตามเวทีต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่งผลให้ หลักสูตรได้นักศึกษาเป็นไปตามแผน และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกคน และเมื่อผ่านขึ้นชั้นปีที่ 2 คงอยู่จานวน 107 คน ดังตารางที่ 3.2

2561 10
2562 10
2563 30

11 30 155 29
14 30 155 34
18 30 112 55

คงอยู่

รับไว้

แผนรับ

คงอยู่

รับไว้

สัมภาษณ์

แผนรับ

25 20 35 25
34 20 55 62
42 30 124 75

สมัคร

รวมทุกระบบ

ระบบกลาง/TCAS*

คงอยู่

รับไว้

แผนรับ

คงอยู่

รับไว้

สมัคร

28 17
29 14
12 20

สมัคร

ระบบคัดเลือก
สอบตรง

โควตา

แผนรับ

ปีการศึกษา

ตารางที่ 3.2 จานวนแผนรับ สมัคร รับเข้า ลงทะเบียนเรียนและคงอยู่ ปีการศึกษา 2561-2563

20 60 218 74 70
59 60 239 110 107
60 90 248 99 99

* TCAS เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561
ประเมินกระบวนการ
จากผลการดาเนิ นงาน หลั กสู ตรได้ปรับกระบวนการรับ นักศึกษาใหม่ ตามระบบกลางใหม่ (TCAS) เพิ่ม
คุณสมบั ติในการพิจ ารณาตอนสอบสั มภาษณ์ และการประชาสั ม พันธ์เชิ งรุ กหลากหลายช่ อ งท าง ส่ งผลให้เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้ง ในเชิงปริมาณและคุณภาพ หลักสูตรสามารถ
คัดเลือกนักศึกษาได้ 107 คน ซึ่งได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 90 คน และในเชิงคุณภาพมีคุณวุฒิเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ รวมถึงได้ข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นในการสัมภาษณ์ เพื่อนามาจัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียน นอกจากนั้นเมื่อสารวจข้อมูลนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อเรียนจบชั้ นปีที่ 1 ขึ้นชั้นปีที่ 2 เมื่อสิ้นภาคเรียน
ที่ 1/2563 พบว่ามีจานวนที่คงอยู่เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 จานวน 107 คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ที่ สูงกว่าในปี 2561 ที่มี
เพียง 70 คนตามลาดับ
หลักฐาน SCI-IT-3-01 ผังระบบการรับนักศึกษา
SCI-IT-3-02 แผนการรับนักศึกษาของปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563
SCI-IT-3-03 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย
SCI-IT-3-04 ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประเด็นที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. หลักสูตรสามารถวางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทีต่ ้องการให้เกิดกับนักศึกษาใหม่ในเรื่องพื้นฐานความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพได้ใกล้เคียงกัน
2. นักศึกษาใหม่ได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันเพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ต่อไป
หลักสูตรได้มีเตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยการปรับพื้นฐานวิชาชีพทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
การจัดกิจกรรมการปรับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงกิจกรรมย่อยเพื่อให้
สอดคล้องกับ บริ บ ทของนั กศึกษาที่เข้ามาในแต่ล ะปีที่แตกต่างกัน เช่น ปีการศึกษา 2558 ปรับกระบวนการจัด
กิจกรรมจาก 1 วัน เป็น 2 วัน ปีการศึกษา 2559 เพิ่มจานวนรุ่นพี่มาช่วยสอนให้ประกบน้องรายบุคคล ปีการศึกษา
2560 เพิ่มกระบวนการด้านอัลกอริทึมให้น้ องมากขึ้นเน้นด้านตรรกะ ส่วนในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้เพิ่ม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไปให้นักศึกษาได้รับรู้เป็นพื้นฐานต่อยอดให้รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ต่อไป สุดท้าย
กิจ กรรมนี้ มีวัตถุป ระสงค์คือ ให้ นั กศึกษามีความพร้อมเพื่อ ศึกษาด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ มีพื้นฐานความรู้
ใกล้เคียงกัน โดยใช้ตัวชี้วัดจากร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาค
เรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 มีจานวนผู้ได้ระดับคะแนน F ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด
และพิจารณาในรายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวมได้ระดับคะแนนสูงขึ้น
ระบบ/กลไก
หลักสูตรใช้โครงการพี่สอนน้องซึ่งเป็นโครงการที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทางวิชาชีพแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
ให้กับรุ่นพี่ที่ทาหน้าที่สอนรุ่นน้อง ผ่านโครงการที่มีการขออนุมัติตามขั้นตอนการขอจัดโครงการทั่วไป โดยมีขั้นตอน
การดาเนินงานดังนี้
1. ประชุมวางแผนและจัดทาร่างโครงการเพื่อขออนุมัติตามสายงาน
2. นาโครงการร่างปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้น
3. เสนอโครงการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
4. ส่งต่อเพื่อเสนอหัวหน้าตามสายงาน (หัวหน้าสาขา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี และคณบดี)
5. ดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
6. ประเมินโครงการและรายงานผลการดาเนินโครงการ
7. นาเสนอผลการดาเนินงานให้หลักสูตรเพื่อนาผลไปปรับปรุงกระบวนการย่อยที่เป็นกิจกรรมเพื่ อจัด
โครงการในปีถัดไป
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานพบว่าจานวนนักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนต่าง ๆ และค่าร้อยละของนักศึกษาที่ได้ระดับ
คะแนน F ของวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2559 - 2562 เป็นดังตารางที่ 3.3 และ 3.4 และในปี
การศึกษา 2562 นี้ ได้มีการดาเนิน งานปรับ กระบวนการย่อยเพิ่มกิจกรรมให้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ และ
อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง ให้นักศึกษาได้รับรู้เป็นพื้นฐานต่อยอดให้รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ต่อไป โดยมีผลการ
ประเมินความสาเร็จจากผลการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักศึกษาได้ระดับคะแนนต่าง ๆ มี
แนวโน้มนักศึกษาได้ระดับคะแนนดีขึ้น และมีจานวนนักศึกษาติด F ลดลง
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ตารางที่ 3.3 จานวนนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่าง ๆ ของวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2559-2562
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562

ระดับคะแนนและจานวนนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน
A B+ B C+ C D+ D F
3
6 9
9 15 11 9 5
8
7 5
5 13 13 19 2
1
1 7
7 20 24 34 2
3
0 4 13 39 35 10 1

ตารางที่ 3.4 จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F ขึ้นไป ของวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2559-2562
ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562

จานวนผู้ลงทะเบียน
67
72
96
106

จานวนผู้ได้ระดับคะแนน F
5
2
2
1

คิดเป็นร้อยละ
7.46
2.77
2.08
0.94

ประเมินกระบวนการ
จากการดาเนินงานปรับกระบวนการเตรียมความพร้อมผ่านโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของปีการศึกษา 2562 ส่งผลให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 2 ประเด็นคือ 1) หลักสูตร
สามารถวางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับ
นักศึกษาใหม่ในเรื่องพื้นฐานความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพได้ใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากตารางที่ 3.4 พบว่าค่า
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F ในปีการศึกษา 2562 มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.94 ซึ่งลดลงจากปีที่
ผ่ าน 2561 ดังแผนภาพที่ 3.1 แนวโน้ มร้ อยละของนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ C ขึ้นไปของวิช าการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561-2562 ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 2)
นักศึกษาใหม่ได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันเพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ทางด้านวิชาชีพต่อไป
โดยพิจ ารณาจากผลการทดสอบก่อนเข้าอบรมกับหลังเข้ารับการอบรมด้วยแบบทดสอบและการสอบปฏิบัติ ใน
โครงการพี่สอนน้องฯ

รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรวท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 2562

13

แผนภาพที่ 3.1 แนวโน้มร้อยละของนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่ C ขึ้นไปของวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561-2562

หลักฐาน SCI-IT-3-05 โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
SCI-IT-3-06 ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปี
การศึกษา 2562
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
(การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาและการพัฒนานักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 1 การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
หลักสูตรมีการตั้งเป้าหมายในการควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี 4 ประการดังนี้
1. ร้อยละของนักศึกษาออก/พ้นสภาพกลางคันลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
3. ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้สาเร็จการศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4. นักศึกษาทุกชั้นปีมีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับดีขึ้นไป (3.51 ขึ้นไป)
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หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้คาปรึกษากับนักศึกษาดังนี้
1) การพิจารณากาหนด/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ต ามระบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยจัดทาเป็นแผนก่อนเปิ ดภาคเรีย นของทุกปี มีหลักการพิจารณากาหนดตัว อาจารย์ที่ปรึกษาในหลั กสูตรดั งนี้
พิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปี 4 ปีที่แล้วแสดงว่าในปีการศึกษาใหม่จะว่าง และประกอบกับจานวน
อาจารย์มีเพียงพอที่แบ่งกลุ่มนักศึกษา แต่ละชั้นปีออกเพื่อช่วยกันดูแลนักศึกษา จึงจัดให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในชั้นปี
ที่ 1 ที่เข้ามาใหม่ต่อเนื่องได้เลย นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์รายบุคคลถ้าเป็นช่วงที่
อาจารย์ว่าง 2 ท่านก็จะกระจายลงให้ครบทุกกลุ่มนักศึกษาที่มี และพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับกลุ่มนักศึกษา
ด้วย โดยอาจารย์ที่ไม่สะดวกเดินทางมานอกเวลาราชการในการให้คาปรึกษาจะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มนักศึกษา
ภาคปกติ ส่วนอาจารย์ที่มีบ้านพักในมหาวิทยาลัยหรืออยู่ใกล้และสะดวกการให้คาปรึกษานอกเวลาราชการ (ช่วงเย็น
ของวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย์) จะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มที่จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเป็นส่วน
ใหญ่ และถ้าเป็นอาจารย์ใหม่จ ะส่งให้ เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ายังไม่ผ่านการอบรมจะให้ เป็ นที่
ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ในสาขาที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยประเด็นเงื่อนไขในการเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ได้จากการประเมินกระบวนการแต่งตั้งและการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในปีที่ผ่าน
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
ในปีการศึกษา 2562 ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษารหัส 2562 ก่อนเปิดเทอม ได้แก่ ท่านคณบดี
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน และดร.สันติ พัฒนะวิชัย เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา รหัส IT62111
IT62112 และ IT62121 ตามลาดับ กลุ่มละ 1 คน เพื่อแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่น ๆ
อาจารย์ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาแล้ว
2) การอบรมให้ความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทุกคนที่รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหลักสูตรผ่านการอบรมการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยในภาพรวม พร้อมทั้งรับแจกคู่มือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือของนักศึกษาที่แจก
นักศึกษาตอนแรกเข้าให้อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงอาจารย์ที่เข้ามาใหม่ในแต่ละปีนอกจากมีการอบรมการเป็นอาจารย์
ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยแล้วยั งมีพี่เลี้ยงที่คอยแนะนาเกี่ยวกับทุกเรื่องให้กับอาจารย์ใหม่ด้วย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
หน้าที่การเป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ใหม่ด้วย
3) การประกาศช่วงเวลาการให้คาปรึกษา อาจารย์แต่ละท่านจะประสานงานกับนักศึกษาและแจ้งวันเวลา
สถานที่ในการให้ คาปรึ กษา ส่ ว นใหญ่จ ะกาหนดเป็นวันพุธ เนื่องจากเป็นนโยบายของทางคณะเกี่ยวกับการจัด
ตารางสอนของอาจารย์ให้หลีกเลี่ยงการจัดตารางสอนวันพุธ เพื่อให้เป็นวันที่อาจารย์ว่างตรงกัน และง่ายต่อการจัด
โครงการ/กิจกรรรม หรือการประชุมหรือการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
4) การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การให้ ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ รายงานผลกั บ คณะกรรมการประจ า
หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบพิจารณาวางแผนการเรียนแก่นักศึกษา จากการประเมิน
กระบวนการให้คาปรึกษาในปีการศึกษา 2557 พบว่า ข้อมูลการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละชั้นปีดาเนินการไม่
เป็นระบบและการจัดเก็บข้อมูลด้านการให้คาปรึกษายังน้อย ส่วนใหญ่ไม่เก็บเอกสาร ดังนั้นจึงทาให้ขาดข้อมูลพื้นฐาน
ที่จะนาไปพัฒนางานการให้คาปรึกษา ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดระบบ
การให้ คาปรึ ก ษาที่เ ป็ น ระบบและประชาสั ม พั นธ์แ จ้ง ให้ อาจารย์ ที่ป รึ กษาทราบบทบาทหน้ า ที่ ส่ งผลให้ ก ารให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดีขึ้น โดยดูจากอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น ออกกลางคันน้อยลง ในปีการศึกษา
2561 และ2562 ได้มีการจัดช่องทางการให้คาปรึกษากับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม คือการสร้างกลุ่ม LINE ย่อย
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แยกตามกลุ่มของนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว และการนัดหมายต่าง ๆ รวมถึงการนัดเวลาการเข้าพบของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพดีขึ้น
5) การพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อเป็นช่องทางช่วยเหลือและสิ่งเสริมกับนักศึกษา เนื่องจากหลักสูตรยังพบ
ปั ญ หาที่ นั ก ศึ ก ษาออกกลางคั น นั้ น เกิ ด จากสภาวะด้ า นเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ขาดรายได้ ท าให้ ไ ม่ มี เ งิ น เรี ย น
โดยเฉพาะต้องจ่ายค่าเทอม ดังนั้นหลักสูตรจึงเสนอผ่านสาขาวิชาฯ ภาควิชา เสนอที่คณะกรรมการบริหารคณะ
รับทราบ ส่งผลให้คณะได้มีการพิจารณาเพิ่มจานวนทุนการศึกษาให้มีมากขึ้น จากเดิมให้ทุนการศึกษาเรียนดี และทุน
ยากจนสาขาละ 1 ทุน รวมเป็น 2 ทุน แต่ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเป็น 4 ทุนจากทุนทั้ง 2 ประเภท พร้อมทั้งมีนโยบาย
แนวทางให้ นั กศึกษาสามารถยื มเงิน จ่ ายค่าเทอมได้ โดยใช้เงินกองทุนเพื่อการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นอกจากนั้นหลักสูตรยังทางานเชิงรุกหาทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก คือบริษัท BAY
Computing กับบริษัท e-Cop ผ่านการทาความร่วมมือ (MOU) จานวน 2 ทุน ทาให้จานวนนักศึกษาในหลักสูตรที่
ได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นจานวน 6 ทุน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 เป็นสามเท่าตัว ในปีการศึกษา 2561 และ
2562 ยังคงได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากบริษัทที่ทาความร่วมมือกันเหมือนเดิมอย่างต่อเนื่อง
6) การส่งรายงานผลให้กับคณะผ่านฝ่ายพัฒนานักศึกษา หลักสูตรได้มีการปรับกระบวนการให้คาปรึกษา
คือแต่ละครั้งของการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีแบบฟอร์มให้นักศึกษาและอาจารย์กรอกรายละเอียดการ
ให้คาปรึกษา มี 4 แบบได้แก่ แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คาปรึกษา (Homeroom) ประวัตินักศึกษาทากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แบบบันทึกการให้คาแนะนาช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือสังคมออนไลน์ Social Media เช่น
Line, Facebook เป็นต้น และแบบบันทึกการให้คาแนะนาเป็นรายบุคคลสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาระบบการให้คาปรึกษากับนักศึกษาให้ดีขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็น
เครื่องมือในการให้คาปรึกษาที่มีความชัดเจนได้ข้อมูลละเอียดตรงประเด็นเป็น ระบบ และปรับเพิ่มช่องทางการให้
ค าปรึ ก ษามากขึ้ น จากเดิ ม ที่ นั ก ศึ ก ษาจะมาพบโดยตรงที่ ห้ อ งพั ก อาจารย์ เพิ่ ม เป็ น สามารถปรึ ก ษาผ่ า น Line
Facebook E-mail หรือโทรศัพท์ ซึ่งส่งผลให้อัตราการเข้าพบขอคาปรึกษาของนักศึกษามีความสะดวกมากขึ้น และ
ส่งผลให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาทุกชั้นปีดีขึ้น โดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 ขึ้นปี 2 ที่มีอัตราการออกมากกว่าชั้นปีอื่นดีขึ้น
ด้วยเช่นกัน และร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาดีขึ้น
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 มีการดาเนินการตามกระบวนการให้คาปรึกษา โดยเพิ่มการกากับติดตามที่เป็น
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากขึ้น เพื่อกากับดูแลนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ สาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า
กว่า 2.00 ที่เป็นปัญหาอีกประเด็นที่ได้จากการประเมินกระบวนการให้คาปรึกษาของปีก่อน เพราะที่ผ่านมาเนื่องจาก
ระบบการลงทะเบียนนั้นไม่มีการบล็อกทาให้นักศึกษาที่มีผลการเรี ยนต่ากว่า 2.00 นั้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่จาเป็นต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียนให้
เหมาะสมกับ ตนเอง ทาให้ นั กศึกษาบางคนวางแผนการเรี ยนผิ ดพลาดส่ งผลต่อ การส าเร็จ การศึก ษาตามกรอบ
ระยะเวลา ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ดาเนินการตามคณะ/มหาวิทยาลัยโดยการบล็อกนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00
นั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน เพื่อวางแผนการลงทะเบียน แล้ว
จึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคการลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัยที่ สวท.
เป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งประเมินผลแล้วพบว่าช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดี คือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00 เมื่อ
ผ่านการวางแผนที่ดีทาให้สามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ส่วนในปีการศึกษา 2562 ได้มีการเพิ่ม
บทบาทของอาจารย์ในสาขาทุกท่า นให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาในสาขาวิชาเพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษามีข้อมูลรอบด้านมากขึ้น โดยจัดการพูดคุยสัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกวันพุธเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
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หลักฐาน SCI-IT-3-07 ผังระบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
SCI-IT-3-08 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
SCI-IT-3-09 ขั้นตอนการปลดล็อคการลงทะเบียนของนักศึกษา
SCI-IT-3-10 แบบฟอร์มการให้คาปรึกษา
SCI-IT-3-11 ประกาศการยืมเงินกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCI-IT-3-12 ความร่วมมือกับบริษัท BAY Computing กับบริษัท e-Cop
ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562
1. หลักสูตรพิจารณากาหนด/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ตามระบบแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยจัดทาเป็นแผนก่อนเปิดภาคเรียนของทุกปี มีหลักการพิจารณากาหนดตัวอาจารย์ที่ปรึกษา
ในหลักสูตรดังนี้ พิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปี 4 ปีที่นักศึกษาได้สาเร็จการศึกษาไป
แล้วแสดงว่าในปีการศึกษาต่อไปอาจารย์สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ และ
เนื่องจากจานวนอาจารย์ในหลักสูตรมีจานวนเพียงพอต่อการเป็นที่ปรึกษา 1 คนต่อนักศึกษา 1 กลุ่ม
หลักสูตรจึงสามารถแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาอย่างน้อย 1 คนต่อกลุ่ม ได้ครบทุกกลุ่ม และถ้า
เป็นอาจารย์ใหม่จ ะส่ งให้ เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ายังไม่ผ่านการอบรมจะให้ เป็ นที่
ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ในสาขาที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยประเด็นเงื่อนไขในการเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาที่กล่ าวมาข้างต้น ได้จากการประเมินกระบวนการแต่งตั้งและการให้คาปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในปีที่ผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ในปีการศึกษา 2562 ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้กับนักศึกษารหัส 2562 ก่อนเปิดเทอม ได้แก่ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน และ
ดร.สันติ พัฒนะวิชัย เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา รหัส IT62111 IT62112 และ IT62121 ตามลาดับ
กลุ่มละ 1 คน เพื่อแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่น ๆ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 3 คนที่ดูแลคนละกลุ่มยังสามารถทางานแทนกันได้ ในแต่ละกลุ่มเมื่อมีความ
จาเป็น เช่น อาจารย์ติดไปราชการต่างจังหวัด นักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องขอคาปรึกษาหรือขอให้
อนุ มัติล งนาม อาจารย์ อีกท่านยังสามารถดาเนิน การแทนกั นได้ เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึ ก ษาที่ ดู แ ล
นักศึกษาชั้นปีเดียวกันจะมีการประสานกันตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดแผนการเรียน หรือการติดตาม
ผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น
2. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถทาการบล็อกนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00 ไม่ให้สามารถลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์ได้ เพื่อให้มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน และวางแผนการลงทะเบียน แล้วอาจารย์ที่
ปรึกษาจึงปลดล็อคการลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัยที่ สวท.
เป็นผู้ดูแลระบบ
3. การอบรมให้ความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทุกคนที่รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหลักสูตรผ่านการอบรมการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยในภาพรวม พร้อมทั้งรับแจกคู่มือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และคู่มือของนักศึกษาที่แจกนักศึกษาตอนแรกเข้าให้อาจารย์ที่ปรึกษา
4. การประกาศช่วงเวลาการให้คาปรึกษา อาจารย์แต่ละท่านจะประสานงานกับนักศึกษาและแจ้งวันเวลา
สถานที่ในการให้คาปรึกษา ส่วนใหญ่จะกาหนดเป็นวันพุธ เนื่องจากเป็นนโยบายของทางคณะเกี่ยวกับ
การจัดตารางสอนของอาจารย์ให้หลีกเลี่ยงการจัดตารางสอนวันพุธ เพื่อให้เป็นวันที่อาจารย์ว่างตรงกัน
และง่ายต่อการจัดโครงการ/กิจกรรรม หรือการประชุมหรือการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
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5. การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การให้ ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ที่ ป รึก ษาเพื่ อ รายงานผลกั บ คณะกรรมการประจา
หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบพิจารณาวางแผนการเรียนแก่นักศึกษา ในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดระบบการให้คาปรึกษาที่เป็นระบบและ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบบทบาทหน้าที่
6. การพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 บริษัทที่ทาความร่วมมือกับคณะได้มอบทุนการศึกษา
ทั้งหมด 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาทเป็นทุนให้เปล่า จากบริษัทที่ทาความร่วมมือเน้นด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
จะมีการมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู
7. การส่งรายงานผลให้กับคณะผ่านฝ่ายพัฒนานักศึกษา หลักสูตรได้มีการปรับกระบวนการให้คาปรึกษา
คือแต่ละครั้งของการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีแบบฟอร์มให้นักศึกษาและอาจารย์กรอก
รายละเอียดการให้คาปรึกษา มี 4 แบบได้แก่ แบบบันทึกการเข้ากิจ กรรมให้คาปรึกษา (Homeroom)
ประวัตินักศึกษาทากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบบันทึกการให้คาแนะนาช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์
หรือสังคมออนไลน์ Social Media เช่น Line, Facebook เป็นต้น และแบบบันทึกการให้คาแนะนา
เป็นรายบุคคลสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา
ระบบการให้คาปรึกษากับนักศึกษาให้ดีขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการให้คาปรึกษาที่มี
ความชัดเจนได้ข้อมูลละเอียดตรงประเด็นเป็นระบบ และปรับเพิ่มช่องทางการให้คาปรึกษามากขึ้นจาก
เดิมที่นักศึกษาจะมาพบโดยตรงที่ห้องพั กอาจารย์ เพิ่มเป็นสามารถปรึกษาผ่าน Line Facebook Email หรือโทรศัพท์ ซึ่งส่งผลให้การให้คาปรึกษาสะดวกรวดเร็วทันเวลามากขึ้น รวมถึงการตามนักศึกษา
แจ้งข่าวได้ทันเวลา เช่น การแจ้งช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา เป็นต้น
8. หลักสูตรมีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้ นปีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนามาประเมิน
และปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้แบบสอบถามตามแบบฟอร์มของทางคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัว
และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการวางแผนการเรียนและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในส่วนของการเรียนนั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คาปรึกษาและแนะนานักศึกษาในการวางแผนการเรียนเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการออก/พ้นสภาพกลางคันให้ได้มากที่สุด และหลักสูตรได้สารวจ
ข้อมูลการออก/พ้นสภาพกลางคันของนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2562 ได้ผลการสารวจ ดังตาราง
ที่ 3.5 แสดงให้เห็นว่าการดาเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพส่งผลให้จานวนนักศึกษาออกกลางคันลดลง
นอกจากนั้นจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้ สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีระดับคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 ดังตารางที่ 3.6 และแผนภาพที่ 3.2
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ตารางที่ 3.5 จานวนและร้อยละของนักศึกษาออก/พ้นสภาพกลางคันนับจากปีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ 2559-2562
ปีที่
เข้า

จานวน นศ.
ที่รับเข้า

2559
2560
2561
2562

74
75
95
107

จานวน
นักศึกษา
ที่สละสิทธิ์
5
3
6
1

จานวน นศ.
ที่ออกกลางคัน

ร้อยละ
การออกกลางคัน

13
12
15
-

17.57
16.00
15.62
0

ตารางที่ 3.6 ค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562
ปีการศึกษา
2560
2561
2562

ค่าเฉลี่ยของ GPA
2.67
2.65
2.70

แผนภาพที่ 3.2 แนวโน้มค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562
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ตารางที่ 3.7 ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีมีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
รายการ

ความพึงพอใจ
(N = 200)
3.86
3.62
3.75

1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การควบคุมกากับให้จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา
4. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ
3.82
และศักยภาพของนักศึกษา
5. การจัดทาทะเบียนประวัติและนักศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อการติดต่อประสานงาน
3.80
6. การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา
3.78
7. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ
3.88
ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
8. อาจารย์ที่ปรึกษามีระบบการจัดการความเสี่ยง เรื่องนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า การ
3.87
ออกกลางคัน หรือไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
9. อาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษา
3.80
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
3.80
ประเมินกระบวนการ
ตารางที่ 3.5 พบว่าค่าร้ อยละการออกกลางคันตั้ งแต่ ปี 2559-2562 นั้นลดลงอย่างต่อเนื่ องเป็น ไปตาม
เป้าหมายที่หลักสูตรได้ตั้งไว้ว่าร้อยละของการออกกลางคันของนักศึกษาลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการ
ให้คาปรึกษาและแนะน านั กศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิ ทธิภาพ และตารางที่ 3.6 พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีค่าสูงขึ้น เนื่องจากมีหลักสูตรมีการวาง
แผนการเรียนให้นักศึกษารายบุคคล เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนของนักศึกษาได้ทันจึงส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น
ตารางที่ 3.7 พบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีมีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษามีค่า
เท่ากับ 3.80 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าหัว ข้อการควบคุมกากับให้จานวน
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 3.62 หลักสูตรได้นามาประชุม
พิจารณาร่วมกันได้ข้อสรุปว่าอาจจะพิจารณาแบ่งนักศึกษาจากกลุ่มที่มีนักศึกษาจานวนมากไปให้อาจารย์ที่ไม่มีภาระ
อาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ เพื่อให้ความพึงพอใจในเรื่องการควบคุมกากับให้จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างเหมาะสม มีระดับความพึงพอใจสูงขึ้น
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
หลักสูตรมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัย/คณะ โดยมีเป้าหมายดังนี้
1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ IC3 มากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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3. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการระดับชาติหรือนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัยอย่าง
น้อย 3 โครงการต่อปี
4. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมทางด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ
ต่อปี
หลักสูตรได้มีส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ดาเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2560 โดยในปีการศึกษา
2562 หลักสูตรได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ที่เป็นโครงการของระดับ
คณะและมหาวิทยาลัยจัดอย่างต่อเนื่อง
2. ให้ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 น าสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรม จากวิ ช าโครงงานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมประกวดในเวทีต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการคัดเลือก
นักศึกษาจากระดับหลักสูตร เพื่อส่งเข้าร่วมงานประกวดเบื้องต้นของทางคณะจัดงานประกวดโครงงานวิจัย
ระดับปริญญาตรี ซึ่งได้ส่งทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่สร้ างสรรค์งานด้านเครือข่าย 2 กลุ่ม และด้าน
ฐานข้อมูลอีก 2 กลุ่ม ผลจากการเข้าร่วมโครงการส่งผลให้นักศึกษาได้รับรางวัล 2 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ
เรื่องหุ่นนวดเพื่อการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางสายตา และรางวัลรองชนะเลิศ เรื่องกล่องจดหมายแจ้งเตือน
อัตโนมัติ เมื่อผลการแข่งขันระดับคณะแล้ว ส่งผลงานประกวดต่อไปยังระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ ส่งผลให้ผลงานของรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา ได้รางวัล
ระดับนานาชาติ
3. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมประกวดสหกิจ โดยเริ่มจากการคัดเลือกนักศึกษาจากระดับหลักสูตร เพื่อส่งเข้า
ร่วมงานประกวดเบื้องต้นของทางคณะจัดงานประกวดสหกิจระดับคณะ ผลการประกวดระดับคณะปรากฏ
ว่านักศึกษาของหลักสูตรได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสหกิจนานาชาติ จึงส่งผลงานประกวดต่อไปในโครงการ
ประกวดสหกิจ ดีเด่น ของเครื อข่ายอุด มศึก ษาภาคกลางตอนบน ซึ่งได้ รับรางวัล ชมเชยประเภทสหกิ จ
นานาชาติ โดยเป็นผลงานสหกิจนานาชาติของนายกรวัฎ เอนกนิตย์
4. โครงการจัดทาระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการอย่างมั่นคงและยั่งยืน ได้นานักศึกษาไปบริการ
ชุ ม ชนในโครงการ ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ท ามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2557 จนถึ ง ปั จ จุ บั น ท าให้นั ก ศึ ก ษาได้
ประสบการณ์ในการใช้ความคิดประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา การสื่อสาร ความร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฝึกความสามารถในการปรับตัว การริเริ่มและการกากับดูแลตนเองได้ ทักษะด้านสังคม การ
มีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ ส่งผลให้นักศึกษาได้หัวข้อมาทา
โครงงานของตนเองด้ว ย ได้แก่ โครงงาน เรื่องการจัดท าระบบฐานข้ อ มูล ของผู้ มาปฏิบั ติธ รรมของวั ด
ปัญญานันทาราม โครงงานอุปกรณ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ สูงวัยที่มาปฏิบัติในวัดปัญญานันทาราม
โครงงานถังขยะแจ้งเตือนอัตโนมัติ ที่ได้มาจากความต้องการของวัดที่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมาก พระที่รับผิดชอบ
จึงแจ้งให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาคิดและทาโครงงานตอบโจทย์พระ สามารถนาผลงานของนักศึกษา
ไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์
5. ให้ นั ก ศึ ก ษาน าผลงานจากวิ ช าโครงงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศไปร่ ว มประกวดในงานประกวด
โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ธัญบุรี ซึ่งมีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
ทักษะในการเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ ฝึกการตอบคาถาม การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เยี่ยมชม การ
มองโอกาสทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ
6. โครงการให้ นั ก ศึ ก ษาชั้น ปี สุ ด ท้ ายได้รั บ การฝึ ก อบรมทั ก ษะทางวิช าชีพ จากสถานประกอบการที่ อยู่ใน
ตลาดแรงงานจริง โดยในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูต รได้มีความร่วมมือกับบริษัท BAY บริษัท e-cop
และบริษัทเมโทร ทาให้เกิดผลลัพธ์คือ การรับนักศึกษาเข้าไปทางานในสถานประกอบการ และการรับ
นักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจศึกษา
7. การพั ฒ นาการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศซึ่ ง มี ทั้ ง ที่ ห ลั ก สู ต รด าเนิ น การเองและคณะหรื อ
มหาวิทยาลัยดาเนินการแล้วหลักสูตรเชิญชวนนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม
ดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณาจารย์ในสาขาได้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่นักศึกษาที่มีความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการและกิจกรรมที่มีการดาเนินงานในปีการศึกษา 2562 มีดงั นี้
7.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Institute of Technical Education ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่ง
หลักสูตรได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2558 ได้
พัฒ นาความร่ ว มมือระหว่างมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ Institute of Technical
Education ให้ เป็ น รู ป ธรรมโดยร่าง MOU ในการแลกเปลี่ ยนนั ก ศึก ษาและความร่ว มมื อ อื่น ๆ ใน
อนาคต เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นสากล และในปีการศึกษา 2562 ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเหมือนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
7.2 โครงการ International Computer Programming Contest (ICPC) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ได้เชิญ
ชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าสมัครและคัดเลือกเพื่อพิจารณาผลงานทางด้านการพัฒนา
แอพพลิเคชันและผลการสอบภาษาอังกฤษ คัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดของโครงการเข้าร่วม
กิจกรรม Workshop ทั้งที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ณ Hokkaido Information University
7.3 โครงการสหกิจในประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ
มหาวิทยาลัย Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรได้มีการคัดเลือกและส่ ง
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสหกิจนานาชาติจานวน 1 คน ได้แก่ นายกรวัฎ อเนกนิตย์
7.4 โครงการสหกิจในประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัย National Pingtung University ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน หลักสูตรได้
มีการคัดเลือกและส่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสหกิจนานาชาติจานวน 3 คน ได้แก่ นายอิศรา
เรืองสาคร นายพศิน กีรติรเนศกูล และนายพัศวีร์ วิจิตรไตรธรรม
8. การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกีฬาประจาปี Network Game ที่เป็นกีฬาเครือข่ายวิชาชีพ
ระหว่างมหาวิทยาลั ยที่เปิ ดสอนคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรได้เป็นผู้ ร่วมสร้างกีฬา Network นี้ขึ้นมากับ
มหาวิทยาลัยภายนอกตั้งแต่ปี 2540 และในปีการศึกษา 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดงาน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพ ปีการศึกษา
2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผลการดาเนินงานของปีการศึกษา 2562 มีการส่งนักศึกษาเพื่อทดสอบทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ที่
เป็นทักษะบังคับระดับมหาวิทยาลัย ส่งนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงส่งเสริมการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
ต่างประเทศ ในโครงการ ITE ในโครงการ iCPC HIU-RMUTT ในโครงการ GDCP ส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจนานาชาติ
และส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกีฬา Network Game นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรลุตามเป้าหมาย
จุดมุ่งหมายสาคัญประการหนึ่งสาหรับการพัฒ นานักศึกษาคือการสร้างบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้ ดังนั้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรได้ให้ความ
สนใจเพื่อเป็นเป้าหมายสาคัญสาหรับการพัฒนานักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจะเป็นตัวกาหนดความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่การทางานซึ่งมี
ความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นในโลกปัจจุบัน ทักษะด้านนี้ได้แก่
1.1. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
1.2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
1.3. การสื่อสาร (Communication)
1.4. ความร่วมมือ (Collaboration)
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ในสภาพแวดล้อมที่ขับเคลื่อนด้วยสื่อและเทคโนโลยีอย่างทุกวันนี้ซึ่งจะเห็นได้จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
จานวนมากมาย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีการศึกษาและความสามารถในการเชื่อมโยงกันและการ
มีส่วนร่วมในอัตราที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พลเมืองและแรงงานที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถแสดงทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย เช่น
2.1. ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy)
2.2. ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy)
2.3. ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ( Information and Communication
Technology Literacy)
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3. ทักษะชีวิตและอาชีพ
ชี วิ ต และสภาพการท างานในทุ ก วั น นี้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะการคิ ด และองค์ ค วามรู้ เ พิ่ ม มากขึ้ น มากมาย
ความสามารถในการทา งานในยุคที่แข่งขัน กั นด้านข้อมูล ข่าวสารและการดา รงชีวิตที่มีความซ้าซ้อนให้ ประสบ
ความสาเร็จได้นั้น จาเป็นที่นักศึกษาต้องใส่ใจอย่างเคร่งครัดในการพัฒนาทักษะชีวิตต่อไปนี้ให้เพียงพอ
3.1. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
3.2. การริเริ่มและการกากับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-Direction)
3.3. ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills)
3.4. การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability)
3.5. ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการดาเนินการดังกล่าวพบว่ากระบวนการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรมีความหลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้นักศึกษาได้รับคาชมจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไป
ฝึกงานหรือสหกิจ กล่าวว่านักศึกษาหลักสูตรนี้มีจิตอาสา ขยัน อดทน สู้งาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี แสดงว่าวิธีการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรดาเนินการได้ดี
หลักฐาน SCI-IT-3-13 โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาสาขาวิชา
SCI-IT-3-14 ภาพประกอบฝึกงาน/สหกิจ ในรายงานประจาปี หน้า 84
SCI-IT-3-15 ภาพและใบประกาศรางวัลของนักศึกษา
SCI-IT-3-16 ภาพประกอบงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในรายงานประจาปี หน้า 129
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 1,2 อัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตรนาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของ สวท. มาวิเคราะห์เพื่อคานวณอัตราการคงอยู่ของนักศึกษานับ
จากปีที่เข้าศึกษาจนถึงปีที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยใช้การคานวณดังนี้
1. จานวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา (1)
2. จานวนนักศึกษาที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้นปีการศึกษาที่เป็นปีที่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของนักศึกษาในข้อ 1. (2)
3. อัตราการคงอยู่คานวณได้จาก 100 x ((1) – (2) / (1))
ในส่วนของอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หลักสูตรได้นาข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของ สวท. มา
วิเคราะห์เพื่อคานวณอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษานับจากปีที่เข้าศึกษา โดยใช้การคานวณ
ดังนี้
1. จานวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา (1)
2. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาในข้อ 1. (2)
3. อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คานวณได้จาก 100 x (2) / (1)
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ผลการคานวณอัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาย้อนหลังดังแสดงใน
ตารางด้านล่าง และแผนภาพแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
นักศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี (2558-2562) ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง

ปีการศึกษา

จานวน
รับเข้า

2555
106
2556
102
2557
128
2558
126
2559
133
อัตราการสาเร็จ
การศึกษา
อัตราการคงอยู่

จานวนที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
2558 2559
93
56

2560

2561

2562

84
70
82
87.73

54.9

65.63

55.55 61.65

87.73

56.2

65.63

57.41 78.32

รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรวท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 2562

จานวนที่ลาออก และคัด
ชื่อออก สะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา
2562

13
46
44
56
51
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ประเด็นที่ 3 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรมีการจัดช่องทางการยื่นข้อร้องเรียนของนักศึกษา ให้นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านทาง
กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น Facebook line การพบกล ุ่ม ของนั ก ศึ ก ษาผ่ า นระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และ e-mail
นอกจากนั้น หลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2560 2561 และ 2562 สารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา/การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึ กษา ความพึงพอใจ
ต่อการให้คาปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี /การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการจัดการของหลักสูตร
หลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาฯ ได้นาข้อเสนอแนะและความต้องการของนั กศึกษาที่ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการเรียนมาร่วมกันพิจารณาเรียงลาดับความสาคัญของข้อเสนอแนะและความต้องการของ
นักศึกษาเพื่อคัดเลือกสิ่งที่เป็นประเด็นเร่งด่วนเสนอคณะก่อนเป็นลาดับต้น โดยสรุปผลการประเมินของปีการศึกษา
2562 พบว่า มีข้อร้องเรียน 2 ประเด็นดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีคุณสมบัติสูงขึ้นเพื่อรองรับโปรแกรมที่มี
ความทันสมัย และ 2) วัสดุและอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ ส่วนเรื่องที่ 3) ทุนการศึกษาเพื่อจ่ายค่าเทอม หลักสูตรได้
ดาเนินการจนส่งผลให้ปัญหาด้านนี้น้อยลง ส่วนด้านอื่นหลักสูตรเสนอผ่านสาขาวิชาฯ เพื่อจัดทาแผนพร้อมคาขอ
งบประมาณผ่านคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้นคณบดียังได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในแต่ละสาขา
ได้มีเวทีพบคณบดี เพื่อชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวกับนักศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พูดคุย และประเด็นหนึ่งคือ
การให้นักศึกษาร้องขอในประเด็นที่คิดว่าจาเป็นและต้องการเพื่อการเรียนการสอนที่ดี จึงทาให้คณบดีได้ประเด็น
ความต้องการตรงกับสาขาวิชาในประเด็นเร่งด่วนที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ทาให้ประเด็นดังกล่าวมีน้าหนักและถูก
ผลักดันโดยคณบดีด้วย ทาให้หลักสูตรและสาขาวิชาฯ ได้รับการอนุมัติงบจากมหาวิทยาลั ยผ่านคณะ เช่น โครงการ
สนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน และการเพิ่มทุนการศึกษาให้มากขึ้น รวมถึงมีการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 ได้รับอนุมัติจัดซื้อเพื่อ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ แสดงว่าหลักสูตรและ
สาขาวิชาฯ สามารถดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้ทุกประเด็น คิดเป็น 100 % ของข้อร้องเรียนที่ถูกกาจัด โดยผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบว่ามีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (4.62) โดยมี
ประเด็นคาถามหลักดังนี้ 1)ด้านการรับนักศึกษาใหม่และการเตรียมความพร้อม 2)ด้านการให้คาปรึกษาและการ
ส่งเสริมสู่ศตวรรษที่ 21 3)ด้านหลักสูตร 4)ด้านอาจารย์ผู้สอน 5)ด้านการจัดการเรียนการสอน 6)ด้านการวัดผล
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ประเมินผล 7)ด้านพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน และ 8)ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เรื่อง มีผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาแสดงผล 4 ปีดังนี้
ปีการศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษา

2559
2560
2561
2562

4.65
4.67
4.68
4.62

หลักฐาน SCI-IT-3-17 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการรับนักศึกษา/
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาและแนะแนวแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี/การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการจัดการของหลักสูตร
SCI-IT-3-18 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฯ
SCI-IT-3-19 โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ย

คะแนนประเมินตนเอง
5
4
3
4.00

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์)
เป้าหมายในการดาเนินงาน
1) พัฒนาอาจารย์ในสาขาวิชาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างน้อย 1 ท่านต่อปี
2) ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดารงตาแหน่งทางวิชาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ท่านต่อปี
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ที่สอดคล้องกับทางคณะ/มหาวิทยาลัยดังนี้
ประเด็นที่ 1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อให้ได้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงหรือสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตได้
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
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และมีขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้

อาจารย์ประจาหลักสูตรกับอาจารย์ของสาขาวิชาฯ มีการพิจารณาร่วมกันตามระบบและกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ประจาหลักสูตร เริ่มจากกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิต
ได้ตามวัตถุป ระสงค์ ของหลั กสู ตร โดยคัดเลื อกจากคุณวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา/ตาแหน่ง ทางวิช าการ/ผลงานวิจั ย /ความ
เชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ มีการพิจารณาและทบทวนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรแล้วพบว่า
หลักสูตรควรเพิ่มเติมจากข้อกาหนดกลางของมหาวิทยาลัยคือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์ประจาหลักสูตร
โดยเน้นด้านระบบฐานข้อมูลและด้านระบบเครือข่าย 2 กลุ่ม ที่หลักสูตรต้องการสร้างจุดเด่นในการผลิตบัณฑิตให้มี
ความแตกต่างกับสถานศึกษาอื่นที่ผลิตบัณฑิตในสาขาเดียวกัน
หลักฐาน SCI-IT-4-01 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
SCI-IT-4-02 หน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประเด็นที่ 2 ระบบการบริหารอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันดังนี้
1) หลักสูตรมีการจัดทาแผนกรอบอัตรากาลังเพื่อขอรับอาจารย์เพิ่ม เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการประจาคณะ และเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีได้คุณภาพและพร้อม
ที่จะขยายการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาถัดไป เพราะการขยายเปิดระดับบัณฑิตศึกษาในสาขา
เดียวกันผลงานวิจัยระดับบัณฑิตจะเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี องค์
ความรู้ รวมถึ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะทางสามารถใช้ ร่ ว มกั น ได้ ท าให้ ห ลั ก สู ต รมี อ านาจในการต่ อ รองเพื่ อ ขอ
ห้องปฏิบัติการเพิ่ม รวมถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุน อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์อัตรากาลังของคณาจารย์
ในหลักสูตร โดยคานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร (1:25) และ
ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในรอบปีถัดไป หลักสูตรมีนโยบายจะเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจึงต้องมี
การวางแผนอัตรากาลังและวางแผนอาจารย์แต่ละคนให้เหมาะสมเพื่อให้หลักสูตรที่เปิดในระดับปริญญาตรีและโท ไม่
มีปัญหาเรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ประจา จานวน
12 คน มีนักศึกษาทั้งสิ้นจานวน 361 คน คิดเป็นสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเฉลี่ยเท่ากับ 1 : 30 โดยมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น จากปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาฯ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเพียง 7 คน จานวนนักศึกษา 380 คน คิดเป็น
สั ดส่ ว น 1 : 54 ส่ ว นปี การศึกษา 2557 ได้อาจารย์ใหม่มาเพิ่ม 4 คน ทาให้ อาจารย์ทั้งหมด 11 คน จึงส่ งผลให้
อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาดีขึ้นเป็น 1 : 34 จากจานวนนักศึกษา 375 คน ปีการศึกษา 2559 2560 และ
2561 สั ดส่ ว นอาจารย์ ต่ อนั ก ศึ ก ษา ดีขึ้น ทุกปี ดังนี้ 1 : 31 1 : 28 1 : 26 ตามล าดับ ส่ ว นปี 2562 มีอาจารย์
เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน แต่สาขาวิชาก็ได้อัตรา 1 อัตราเพื่อรับอาจารย์ใหม่ อยู่ในระหว่างดาเนินการประกาศรับ
อาจารย์ใหม่
2) หลักสูตรและสาขาวิชาฯ มีการสารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ว่าอาจารย์แต่ละท่าน
ต้องการพัฒนาตนเองด้านใดบ้างในปีถัดไปในทุกรอบปี เช่น อาจารย์ท่านใดจะไปเสนอผลงานวิจัย (Conference) ทั้ง
ในและต่างประเทศ เป็นต้น ต้องแจ้งในแบบสารวจก่อน เพื่อนาผลการสารวจมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของ
สาขาวิชาฯ และรวบรวมส่งคณะเพื่อทาเป็นแผนในระดับคณะ ส่งมหาวิทยาลัยต่อไป ตามแผนการบริหารอาจารย์
ประจาหลักสูตร ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยประเด็นเรื่องคุณวุฒิปริญญาเอก การดารงตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรได้คุณภาพ จึงส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี จนส่งผลให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเกือบทุกท่านมีตาแหน่งทางวิชาการ เหลือเพียงอ.สุเทพ เชาว์
สนิท ที่กาลังดาเนินการขอดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3) หลั กสู ตรมีการประเมิน กระบวนการบริหารและพัฒ นาอาจารย์ประจาหลั กสูตร เพื่อนาผลการ
ประเมินมาพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตร ซึ่งมีความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ได้ระดับคะแนนความพึงพอใจดีมาก (4.71) และไม่มีประเด็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข หลักสูตรจึงได้
หยิบยกผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 มาพิจารณาเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร จึงได้พบว่า คณะกรรมการผู้ประเมิน มีแนวทางเสริมจุดเด่นให้กับหลักสูตร ด้านอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เลื่อนระดับดารงตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น โดยหลักสูตรได้ดาเนินการเชิงรุก ปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรจึงส่ง
บุคลากรไปพัฒนาคุณภาพ ตามศักยภาพและมีการพิจารณาวางตัวบุคคลที่จะมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทนรศ.
ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยพิจารณาให้ ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากจบการศึกษาปริญญาเอก อีกทั้งอาจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาท
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แก้ว และดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส มีความประสงค์ ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะ
หายไปในตาแหน่ง รศ.ดร. นอกจากนี้ยังส่งอาจารย์ไปพัฒนาตนเองตามแผนที่ได้เสนอไว้ทุกคนเช่นกัน หลักสูตรและ
สาขาวิชาฯ ยังมีโครงการพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาอาจารย์ที่ขอตาแหน่งทางวิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อให้อาจารย์ของหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการมาช่วยให้คาปรึกษาและแนะนากับอาจารย์ที่กาลังจะขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ หลักสูตรดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน
หลักฐาน SCI-IT-4-03 ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCI-IT-4-04 แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จากการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ที่ดาเนินการตามแผนที่วางไว้พบว่า หลักสูตรและสาขาวิชาฯ
สามารถส่งอาจารย์ไปพัฒนาได้ตามแผนที่วางไว้ และด้านอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง
แสดงว่าการบริหารอาจารย์ดาเนินการได้ดีไม่มีปัญหา ส่วนคุณภาพของอาจารย์ประจาหลักสูตรด้านตาแหน่งทาง
วิชาการ หลักสูตรมอบหมายให้ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปั ทมวรคุณ กับ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ทาหน้าที่แนะนาให้
คาปรึกษาเรื่องการเขียนขอตาแหน่งทางวิชาการ จากการประเมินกระบวนการปรับเชิงรุกดังกล่าว ทาให้อาจารย์ใน
หลักสูตรและสาขาวิชาฯ ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ของสาขาวิชาฯ ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ 3 คน ได้แก่
อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน และดร.สันติ พัฒนะวิชัย และหลักสูตรได้ดาเนินการตามกระบวนการ
ต่อเนื่องส่งผลให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ดารงตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกปี
ดังนั้นระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร จึงได้นาผลการปรั บปรุงกระบวนการเชิงรุกเรื่องให้หลักสูตร
และสาขาวิชาฯ กาหนดอาจารย์ที่มีศักยภาพ มาเป็นพี่เลี้ยงประกบอาจารย์ที่ขอตาแหน่งทางวิชาการ นามาใช้ในปี
ถัดไปด้ว ย เนื่ องจากเห็ น ผลจากการดาเนิ น การที่ ดีขึ้ นทุ กปี มีอาจารย์ ยื่นขอตาแหน่ง ทางวิช าการทุ กปี ซึ่งในปี
การศึกษา 2556 และ 2557 ไม่มีอาจารย์ในหลักสูตรหรือในสาขาวิชาฯ ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ แต่เมื่อได้มีการ
เริ่มนาระบบพี่เลี้ยงเข้ามาใช้ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการต่อเนื่องทุกปีดังนี้
ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562

อาจารย์ในสาขาวิชา
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน

ด้านการฝึกอบรมและศึกษาต่อ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการแจ้งความจานงในการฝึกอบรมและศึกษาต่อ
ของอาจารย์ผ่านแบบสารวจฯ และหลักสูตรและสาขาวิชาฯ/ภาควิชาฯ จัดทาเป็นแผนพัฒนาในด้านดังกล่าว เสนอ
ต่อไปคณะฯ เพื่อทาแผนพัฒนาบุคลากรระยะสั้นและระยะยาว โดยอาจารย์ได้มีการฝึกอบรมในวิชาชีพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีใหม่ ที่สนับสนุนทักษะทางวิชาชีพ และได้รับงบประมาณสนับสนุนทุกคน ใน
วงเงิน 10,000 บาทต่อคนต่อปี แต่ถ้าเป็นการประชุมวิชาการต่างประเทศจะมีเงินสนับสนุนคนละ 30,000 บาทต่อปี
จากการดาเนินการในปีที่ผ่านมา พบว่าการอบรมในวิชาชีพที่เป็นเทคโนโลยีใหม่จะมีค่าเข้าอบรมแพง ทาให้เงินที่
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ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ส่งผลให้บางเรื่องที่อาจารย์สนใจไปอบรมไม่สามารถไปได้ โดยในปีการศึกษา 2558
หลักสูตรจึงได้หารือในที่ประชุมร่วมกันว่าจะดาเนินการโดยทาความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเข้า
รับการอบรมหรือเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในหน่วยงานนั้นที่มีความเชี่ยวชาญในราคาถูกหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการครบ โดยรศ.ดร.สุวรินทร์
ปัทมวรคุณ ไปพัฒนาตนเองด้านวิช าชีพในงานสั มมนาวิชาการและส่งผลงานอาจารย์ กับนักศึกษาเข้าร่ว มแสดง
นิ ทรรศการเพื่ อ ประกวดผลงานใน Seoul International Inventor Fair 2018 (SIIF) ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธ.ค.
2561 ณ ประเทศสาธารณรั ฐ เกาหลี แต่ โ ดยรวมทุ ก คนจะไปพั ฒ นาตนเองอย่ า งน้ อ ยปี ล ะประมาณ 40 ชั่ ว โมง
นอกจากนั้นยังส่งอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเวียนกันจนอาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่านผ่านการ
ฝังตัวในสถานประกอบการ โดยในปีการศึกษา 2562 ส่ง ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการทา
วิจัยร่วมกับศาสตราจารย์ที่ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมและสัมมนาร่วมกันกับอาจารย์ในสาขาฯ เพื่อพิจารณาผลการฝึกอบรม
และพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ใหม่ที่ทันสมัย เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาในการสอนของแต่ล ะ
รายวิชาต่อไป หรืออาจารย์บางคนสามารถนาไปเป็นหัวข้อหรือแนวทางในการพัฒนาตนเองใส่ไว้เป็นแผนพัฒนา
บุคลากรของสาขาฯ ในปีถัดไป ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรจึงดาเนินการต่อไปเกี่ยวกับการส่งอาจารย์ใน
หลั กสู ตรไปพัฒ นาตนเองโดยเฉพาะไปฝั ง ตัว ในสถานประกอบการซึ่ง ได้ป ระโยชน์ ม าก และขยายการฝั ง ตั ว ใน
ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ได้มีการส่งอาจารย์ไปฝังตัวต่างประเทศ ได้แก่ อาจารย์จริญญา ทะหลวย ไปประเทศ
สาธารณรัฐไต้หวัน เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อทางานวิจัยกับต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ส่งผศ.ดร.ชุติมา ประสาท
แก้ว ไปประเทศญี่ปุ่น และปีการศึกษา 2561 ส่ง ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน ไปประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม
2562 ส่วนฝังตัวในประเทศ ส่ง ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส ในเดือนพฤษภาคม 2562
หลักฐาน SCI-IT-4-05 แผนพัฒนาบุคลากรของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCI-IT-4-06 แบบรายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรในสาขาฯ
ด้านการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการแจ้งความจานงในการยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการ ผ่านสาขาฯ/ภาควิชาฯ และคณะฯ เพื่อจัดทาแผนในภาพรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป และการดาเนินการกับ
บุคลากรสายวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีระบบ
และกลไกส่งเสริมให้อาจารย์ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามระบบและกลไกส่งเสริมอาจารย์ขอตาแหน่งทาง
วิชาการ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้จัดทาแผนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของอาจารย์
แต่ละคนที่พร้อมและครบกาหนดตามคุณสมบัติ อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ฯ จัดโดยคณะและกองบริหารงานบุคคล (กบค.) เป็นไปตามระบบและกลไกของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้นหลักสูตรได้มีการดาเนินการเชิงรุกในกระบวนการด้านการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ในหลักสูตรด้วยการกาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เคยผ่านการขอตาแหน่งทางวิชาการมา
เป็นพี่เลี้ยงดูแลแนะนาประกบคู่กับอาจารย์ที่จะส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือ
แนะนา จากผลการดาเนินงานเชิงรุก ส่งผลให้ มีผู้ที่ยื่นขอดารงตาแหน่งทางวิชาการต่อเนื่องทุกปี ในรอบปีถัดไปทาง
หลักสูตรจะมีการดาเนิน งานด้านการเข้า สู่ตาแหน่งทางวิชาการตามกระบวนการระบบเดิมที่ดาเนินการอยู่ในปีนี้
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เพราะเนื่องจากการประเมินกระบวนการ พบว่าสามารถดาเนินการได้ผลดี โดยดูจากผู้ เข้าสู่ตาแหน่งทางวิช าการ
ต่อเนื่องทุกปี และปีการศึกษา 2562 ส่งผลให้ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักฐาน SCI-IT-4-07 ผังระบบการขอตาแหน่งทางวิชาการ
SCI-IT-4-08 หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตรดาเนินการร่วมกับคณะมีการดาเนินงานตามผังการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยก่อนเริ่มการประเมิน คณะได้มีการทาประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
คณะ มีแบบประเมินแบ่งเป็น 3 กลุ่ม สาหรับบุคลากรสายวิชาการ เมื่อลงมติที่ประชุมเสร็จจะได้แบบประเมินฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อทาหน้าที่ประเมินฯ พิจารณ์ตามเกณฑ์ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ ทั้งนีห้ ลักสูตรได้
เข้าร่วมกับคณะมีการปรับปรุงแบบประเมินฯ มาโดยตลอด โดยในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับแบบประเมิน จาก
เดิมแบบประเมินมี 2 กลุ่ม (แบบประเมินของอาจารย์ข้าราชการกับแบบประเมินของอาจารย์พนักงานมหาวิ ทยาลัย)
ได้แยกให้ เหมาะสม แบ่งเป็น 3 กลุ่มในปีนี้ เพิ่มจากเดิมที่แยกแบบประเมิน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลั ย ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกออกจากกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะที่
เปลี่ยนแปลงไป สามารถดาเนินการได้สอดคล้องและผลงานบรรลุเ ป้าหมายของมหาวิทยาลัยและคณะ จากการ
ประเมินแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากรที่ถูกประเมินมีการยอมรับแบบประเมิน ดังกล่าว เพราะแบบ
ประเมินที่ได้มาจากประชาพิจารณ์ ดังนั้นแบบประเมินนี้ยังคงนามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
หลักสูตร/สาขาวิชาต่อในปีถัดไป
หลักฐาน SCI-IT-4-09 ผังระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
SCI-IT-4-10 การประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
SCI-IT-4-11 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
SCI-IT-4-12 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่วนการบริหารอาจารย์ด้านการเรียนการสอน อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อขอเปิดรายวิชา
ตามกระเช้าของหลักสูตร (มคอ. 2) และบางรายวิชาที่ขอเปิดเพื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามแผน ก่อน
เปิดภาคเรียน สรุปผลแจ้งฝ่ายวิชาการและวิจัยของคณะเสนอคณบดีส่งไปยัง สวท. จากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตร
จั ดตารางสอนให้ กับ อาจารย์ ผู้ ส อนของหลั กสูตรก่อนเปิดภาคเรียน มีห ลั กการคือจัดรายวิช าให้ เหมาะกับความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน พร้อมกับเกลี่ยภาระการสอนให้อาจารย์แต่ละท่านมีจานวนชั่วโมงใกล้เคียงกัน เน้น
ว่าอาจารย์แต่ละท่านต้องครบภาระงานสอนขั้นต่าก่อน ส่วนที่เกินภาระงานขั้นต่าให้กระจายโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
สาหรับจานวนชั่วโมงที่สอน รวมถึงนาข้อมูลจากมคอ. 5 ของแต่ละรายวิชามาพิจารณาดูเกี่ยวกับคะแนนประเมิน
ผู้สอนและข้อเสนอแนะ เพื่อนามาปรับปรุงและวางแผนการวางตัวผู้สอนในรายวิชานั้น ซึ่งแต่ละวิชาที่ขอเปิดไม่พบข้อ
ร้องเรียนด้านผู้สอนจึงทาให้สามารถจัดผู้สอนคนเดิมที่เคยสอนในรายวิชาที่ขอเปิดนั้น เพื่อสะสมประสบการณ์ให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น เมื่อจบภาคเรียนมีการเสนอระดับคะแนนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
เพื่อร่วมกันกลั่นกรองและพิจารณาโดยเฉพาะระดับคะแนนที่ได้ F, I จากนั้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
และคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เช่น นักศึกษาเรียนตกร้อยละเท่าไร มากหรือน้อย
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กว่าเดิม มีสาเหตุอะไรที่ทาให้นักศึกษาเรียนตก พร้อมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ก่อนนาผลการเรียนประกาศให้
นักศึกษารับทราบผ่านระบบออนไลน์ที่ สวท. ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบระบบ ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีการ
ประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะกระบวนการจัดอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ซึ่ง
พบว่ากระบวนการจัดผู้สอนของหลักสูตรมีการจัดอาจารย์ได้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ โดยพิจารณาได้
จากการประเมินผู้สอนแต่ละรายวิชาที่ปรากฏในมคอ. 5 ที่ถูกประเมินโดยผู้เรียน ไม่พบข้อร้องเรียนและผลการ
ประเมินไม่มีอาจารย์ทางใดได้คะแนนต่ากว่า 3.51 จึงทาให้กระบวนการบริหารอาจารย์ด้านการเรียนการสอนยังมี
กระบวนการแบบเดิม ซึ่งการดาเนินการแบบนี้มีข้อดีคือทาให้อาจารย์ผู้สอนที่ได้สอนรายวิชาซ้าได้พัฒนาตนเองใน
รายวิชาเดิมที่สอนจนเกิดความชานาญ จนเชี่ยวชาญในรายวิชานั้น จึงทาให้หลักสูตรยังคงใช้กระบวนการวิธีการ
ดังกล่าวในการบริหารอาจารย์ด้านการเรียนการสอนโดยเฉพาะการกาหนดตัวผู้สอนของหลักสูตรต่อในปีถัดไป อีกทั้ง
กระบวนการเดิมยังส่งผลให้อาจารย์สามารถใช้รายวิชาดังกล่าวที่ตนเองสอนต่อเนื่ องจนเชี่ยวชาญสามารถใช้เป็นวิชา
เพื่อยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย
ประเด็นที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ระดับหลักสูตรเป็นการดาเนินงานตามขั้นตอนของสาขาวิชาฯ/ภาควิชา/ คณะ
เริ่มจากการสารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตรในเรื่องการศึกษาต่อหรือขอตาแหน่งทางวิชาการหรือการ
ฝึกอบรมทักษะประสบการณ์วิชาชีพ ว่าเป็นอย่างไรเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาอาจารย์ระยะสั้นและระยะยาว ส่งแผน
ไปคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาอาจารย์ได้ตรงกับความต้องการ โดยมีขั้นตอนการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศดังนี้
ขั้นตอนการขอไปฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
กรณีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมสัมมนา จะต้องมีหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอกถึงหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาเสนอให้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
กรณีต้องการพัฒนาตนเองในหัวข้อต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อวิชาการ/วิชาชีพ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 10,000
บาท/คน/ปี
ก่อนไป
-จัดทาเอกสารขออนุมัติไปฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
-ขออนุมัติเสนอหัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณบดี
-ขออนุมัติยืมเงิน
หลังไป
-นาเอกสารใบเสร็จต่าง ๆ คืนเงินยืมที่งานการเงิน
-กรอกแบบรายงานผลการไปฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
-กรอกข้อมูลในแบบติดตามการนาผลจากการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์
การจัดประชุม/การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ /นานาชาติ มีการดาเนินการในระดับคณะ โดยคณะฯ
มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ /ระดั บ นานาชาติ ทั้ ง ในส่ ว นการ
ประชาสัมพันธ์จากงานวิจัยและประเมินผลของคณะฯ และจากความสนใจของอาจารย์แต่ละท่ านที่จะเข้าประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงาน สาหรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการภายในประเทศ จะได้รับงบประมาณในส่วนของงบ
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พัฒนาบุคลากร จานวน 10,000 บาท สาหรับการนาเสนอผลงานต่างประเทศ คณะฯ ให้การสนับสนุน 30,000 บาท
และสามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยอีกไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งมีเงื่อนไขว่าผลงานวิจัยจะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceeding เป็นแบบ Full paper และ Conference ที่ไปต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่สกอ.ประกาศ
ยอมรับ
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการฝึก อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจารย์แต่ละท่านสามารถขอคณะเพื่อไปอบรมสัมมนาตามความ
ต้องการของตนเองได้ ตามแผนที่ได้สารวจไว้เมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งได้นาผลมาจัดทาเป็นแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ทั้งในระดับหลักสูตร/สาขาวิชาฯ/คณะ รวมถึงมีการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามนโยบายของ
คณะและมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาที่สอน โดยการไปสัมมนาและฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 40
ชม.ทุกคนต่อปี หรือไปฝังตัวในสถานประกอบการ หลักสูตรได้มีการส่งอาจารย์ไปฝังตัวผ่านทางสาขาวิชา/ภาควิชา/
คณะเสนอต่อมหาวิทยาลั ย ต่ อเนื่ องทุกปี ส่งผลให้อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิช าผ่ านการอบรมและฝั งตัว ในสถาน
ประกอบการทุกท่าน จากการประเมินผลการปฏิบัติการฝังตัวของอาจารย์ ในรอบที่ผ่านมาและกาลังดาเนินการอยู่
พบว่า จะได้ป ระโยชน์ จ ากการไปฝั งตัว ของอาจารย์ดังนี้ ซึ่งส่ งผลกับการเรียนการสอนนักศึกษาให้ มี ทักษะการ
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพตามสถานประกอบการผ่านประสบการณ์จริงของอาจารย์ผู้สอนที่ได้จากสถานประกอบการที่
ตนเองไปฝังตัว จากการดาเนินการประเมินกระบวนการแล้วพบว่าเป็นกระบวนการที่ดีในการส่งเสริมและพัฒ นา
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่จะทาให้อาจารย์มีประสบการณ์จริงจากสถานประกอบมาใช้
สอนนักศึกษา เพราะการจะฝึกนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพได้ อาจารย์ผู้สอนต้องทาได้แบบมืออาชีพด้วย ที่ได้
จากการไปฝังตัวในสถานประกอบการ หลักสูตรดาเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน
อาจารย์ได้ไปฝังตัวในสถานประกอบการ มีกรณีศึกษามาสอนนักศึกษาได้เห็นภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น ถึง
การนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้นยังทาให้หลักสูตรมีเครือข่ายที่ดีกับสถานประกอบการ เพื่อ
นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ต่อไปในประเด็นของการมีสถานประกอบการที่จะเป็นทางเลือกมากขึ้นให้กับนักศึกษาไป
ฝึกงาน/สหกิจ/รับทางานจริง นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้วทาให้อาจารย์ได้หัวข้องานวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในการประชุมวิชาการ ดังนั้นหลักสูตรจึงประชุมพิจารณาว่าปีการศึกษาถัดไปหลักสูตรจะยังคงส่ง
อาจารย์ไปฝังตัวต่อไป
หลักฐาน SCI-IT-4-13 การฝึกอบรม/ฝังตัว/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ของบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCI-IT-4-14 ผลงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
SCI-IT-4-15 ข้อมูลการไปฝังตัวของอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นอกจากนั้นหลักสูตร/สาขาวิชาฯ และคณะได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หลักสูตรได้ร่วมกับคณะฯ
มีการบรรจุโครงการประชุมวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติสลับ
ปีเว้นปี ในปี 2558 มีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2558 และปีการศึกษา
2560 จัดงานในระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 โดยในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย National Pingtung
University of Science and Technology (Taiwan) เป็นเจ้าภาพ จัดในวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นความ
ร่ ว มมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่ว มกับมหาวิทยาลัย
National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Kobe University (Japan), Islamic
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University of Indonesia (Indonesia) และNational Food Research Institute (Japan) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ประชุ ม ทางวิ ช าการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST
2015 TICST 2017 และ TICST 2019 ตามล าดับ ) ในหั ว ข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for
the Better Quality of Life” โดยแบ่งกลุ่มผลงานวิจัยออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
(1) Physics, Earth Science, and Applied Physics
(2) Mathematics and Statistics
(3) Chemistry and Chemical Technology
(4) Computer Science and Information Technology และ
(5) Biology and Biotechnology
(6) Applied Science
ซึ่งแสดงให้ เห็ น ว่าหลั กสู ตรและคณะส่ งเสริมและพัฒ นาอาจารย์จริง จัง เพราะลงทุนจัดสั มมนาวิช าการ
(Conference) ขึ้น ให้ เป็ น เวทีในการแลกเปลี่ยนรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอื่น ที่มีลั กษณะวิช าชีพคล้ายกัน
รวมถึงได้สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการในอนาคต
ร่วมกันด้วย
การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการลา
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยที่มีกฎหมายรองรับ
หลักฐาน SCI-IT-4-16 เล่มรายงานจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติปี 2562
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
SCI-IT-4-17 ผังระบบการลาศึกษาต่อ
การให้ ร างวั ล เชิ ด ชู เ กี ย รติ หลั ก สู ต รมี ก ารด าเนิ น การตามนโยบายของคณะ/มหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะ/
มหาวิทยาลัย มีการประกาศยกย่องผู้ที่ได้ทาชื่อเสียงให้แก่คณะผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ ตลอดจนมีระบบและกลไก
ในการบริหารอัตรากาลังเพื่อธารงรักษาบุคลากรไว้ดังนี้
- จัดให้มีสวัสดิการบ้านพัก กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และการตรวจสุขภาพประจาปี
- จัดให้มีสโมสรศูนย์ออกกาลังกาย สระว่ายน้า สนามกีฬา แข่งขันกีฬาบุคลากร
- มีการจัดทาประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากร เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือค่าทาศพเมื่อมีญาติหรือตนเอง
เสียชีวิต รางวัลบุคลากรดีเด่น การให้บุคลากรไปฝึกอบรมพัฒนาศึกษาดูงานทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ คณะมีการ
จัดสวัสดิการและสิ่งจูงใจเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น ประกาศยกย่องผู้ที่ได้ทาชื่อเสียงให้แก่คณะ
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ จัดห้องออกกาลังกายให้กับบุคลากร และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่ดีใน
การทางาน เป็นต้น
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมาขึ้น โดยจัด
โครงการพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาอาจารย์ที่ขอตาแหน่งทางวิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และส่งอาจารย์
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
โครงการดังกล่าวส่งผลให้ ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส ได้ทราบแนวทางในการขอทุนเพื่อสนับสนุนการทาวิจัย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่ส่งเสริมต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ โดย ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัย
ของอาจารย์ รุ่ น ใหม่ ซึ่งเป็ น โครงการร่ วมระหว่างสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานกองทุน
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สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชการ สกว. โดยมีเงื่อนไขของการรับทุนด้วยการตีพิมพ์วาสารวิชาการที่อยู่ในฐาน ISI
เป็นลาดับถัดไป นอกจากนั้นยังเข้าร่วมโครงการกับทางมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ ทาให้
หลักสูตรมีอาจารย์ยื่นขอตาแหน่งวิชาการทุกปี ส่งผลให้อาจารย์ในหลักสูตรและสาขาวิชามีอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีความประสงค์ที่จะขอส่ง ดร. สันติ พัฒนะวิชัย
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิ ชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีความสนใจในด้าน
Information System Security และมีวิชาสอนทางด้าน Computer security ทั้งในระดับ ปริญญาตรี และในระดับ
ปริญญาโท มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตร IRCA Certified ISO/IEC 27001:2013 Information
Security Management Systems Lead Auditor เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการทดสอบขอรั บ ใบรั บ รอง IRCA
Certified ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems Lead Auditor ซึ่งเป็นใบรับรอง
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทางด้าน Information System Security
เนื่ อ งด้ ว ยวั น ที่ 23-29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 บริ ษั ท ACIS Professional Center Co., Ltd มี ก ารจั ด
อบรม IRCA Certified ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems Lead Auditor โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เตรี ย มความพร้ อ มในการสอบ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รอง IRCA Certified ISO/IEC 27001:2013
Information Security Management Systems Lead Auditor และทางบริษัท ACIS Professional Center Co.,
Ltd มีการจัดอบรม IRCA Certified ISO/IEC 27001:2013 Information Security Management Systems Lead
Auditor มีการจัดอบรมรอบที่ 2 ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 และมีการจัดสอบ ใบรับรอง IRCA Certified ISO/IEC
27001:2013 Information Security Management Systems Lead Auditor รอบที่ 2 ในวันดังกล่าว ปัจจุบันรอ
ผลสอบใบรับรอง ซึ่งหลักสูตรได้ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านได้
นอกจากนั้นประเด็นการบริหารและพัฒนาอาจารย์หลักสูตรมีการส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการ โดยเริ่มต้นจากการส่งอาจารย์ใหม่ที่เข้าอบรมเพื่อหาช่องทางในการขอทุนวิจัยและเพื่อผลิตผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพสูงและงานวิจัยดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการของผลงานตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
โดยจากกระบวนการดังกล่าวหลักสูตรได้ส่ง ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส เข้าอบรมแนวทางการขอทุนพัฒ นา
ศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2562 กับทาง สวพ. ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เมื่อปี 2561 และหลั งจากนั้ น เมื่ อทราบแนวทางในการด าเนิน การของทุนดั ง กล่ าว ดร.วิภ ารัตน์ บุษยาตรัส ได้
ดาเนินการเขียน proposal เพื่อขอทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2562 สกว. ร่วมกับ
สกอ. และผ่านการพิจารณาได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เมื่อปี 2562 โดยมีเงื่อนไข
ผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐาน ISI ภายในปี 2563 โดยให้ระยะเวลาในการดาเนินการเป็นเวลา 2
ปี และมีค่าตอบแทนให้กับผู้ทาวิจัยเดือนละ 13,000 บาท และค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งสามารถเบิกได้ตามความเป็นจริง
โดยงบรวมทั้งหมดอยู่ที่ 462,000 บาท
จากผลการดาเนินการในปี 2563 ดร. วิภารัตน์ บุษยาตรัส สามารถตีพิมพ์งานวิจัยที่อยู่ภายใต้ชื่อ Softinformation flipping scheme based on a priori LLRs summation for ultra-high density magnetic
recording ในวารสาร AIP Advance journal เมื่อวันที่ 12 February 2020 ซึ่งอยู่ในฐาน ISI
จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับการสามารถนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง
เพื่อใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ โดย ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส จะดาเนินการขอตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ภายในปี 2563 และดาเนินปิดทุนวิจัย ปี 2562 เพื่อยื่นของขอทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่น
ใหม่ ปี 2564 เป็นลาดับถัดไป ซึ่งจากกระบวนการดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีการส่ งเสริมให้ ได้มาซึ่งการขอ
ตาแหน่งวิชาการโดยตรง และหลักสูตรยังคงสนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถทางานวิจัยได้อย่างเต็ม
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป
เป้าหมายจากเกณฑ์
(รายงานตาม
ตัวบ่งชี้ 4.2)
คุณภาพอาจารย์ (คุณวุฒิ
ป.เอก ตาแหน่งทางวิชาการ
และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร)

ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ชุติมา
ประสาทแก้ว

ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด
ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 5 คน มีวุฒิ
ปริญญาเอก 3 คน และดารงตาแหน่งทางวิชาการ 2 คน
ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 40.00 ได้ 5 คะแนน
ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ 40.00 ได้ 3.33 คะแนน
ผลงานวิชาการของอาจารย์
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI/SCOPUS และผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ต่อจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร มี 10 บทความ/ผลงาน ได้ 5 คะแนน
ชื่อผลงาน

- J. Bamrungwong and C. Prasartkaew “The
Optimization of Ball Shear Strength using a
Computational Model”
ISSN: 2475-8841, ISBN and DOI included Indexing
in EI Compendex, Scopus, Thomson Reuters Web
of Science CPCI-S (ISTP indexing) and CNKI
Scholar Paper ตีพิมพ์ DEStech Transactions on
Computer Science and Engineering

- C. Prasartkaew and K. Kanchanasatian,
“Automatic Reminding Mail-Box” The
International Conference on Science and
Technology (Supported by IEEE): TICST 2019.
- K. Kanchanasatian and C. Prasartkaew,
“Automatic Cut-Off Electric Current Acts as
a Circuit Breaker for Extension Cords and a
Mobile Notification System: Smart Plug for
IoT Approach” The International Conference
on Science and Technology (Supported by
IEEE): TICST 2019, National Pingtung University,
Pingtung, Taiwan, November 22 – 24, 2019.
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แหล่งเผยแพร่/
ค่า
ตีพิมพ์
น้าหนัก
January - June,
1.0
2019.

0.4
National
Pingtung
University,
Pingtung,
Taiwan,
November
22 – 24,
2019.

0.4
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แหล่งเผยแพร่/
ค่า
ตีพิมพ์
น้าหนัก
ผศ.ดร.ชุติมา
- รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ, ผศ.แน่งน้อย ทรงกาพล และ วารสาร มมร.
0.6
ประสาทแก้ว
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว, “การนาตัวบ่งชี้และ
วิชาการล้านนา ปี
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ ที่ 8 เล่มที่ 2
วิชาการแก่สังคมลงสู่การปฏิบัติอย่างมี
กรกฎาคม –
ประสิทธิภาพ”.
ธันวาคม 2562
(TCI 2)
ดร.สันติ พัฒนะวิชัย S. Pattanavichai and S. Choasanit “Creating
National
0.4
Trojan Horse Security Software by Data
Pingtung
Mining Technique” he International
University,
Conference on Science and Technology, TICST Pingtung,
2019, pp. S96, 22-24, 11,2019
Taiwan,
November
22 – 24,
2019.
ดร.วิภารัตน์
- W. Busyatras and C. Warisarn “Soft2020, (ISI Q3
1
บุษยาตรัส
information flipping scheme based on a priori and Scopus
Q2).
LLRs summation for ultra-high density
magnetic recording” AIP Advances., 10, pp.
025217(1-4), 2020, (ISI Q3 and Scopus Q2).
- W. Busyatras and C. Warisarn “BER
Proceedings of
0.4
Performance Improvement using SoftConference on
Information Flipping Method in BPMR
ECTI-CON, pp.
Systems”, Proceedings of Conference on ECTI- 865 - 868,
CON, pp. 865 - 868, 2019.
2019.
ผศ.จตุรพิธ เกราะ - J. Krohkaew, P. Nilaphruek, W. Sarasureeporn,
0.4
แก้ว
N. Witthayawiroj and W. Plaimart. “ The
Proc. Of
Development of Computer Skill and
eLearning
Information
Technology
Examination
forum Asia
Framework for RMUTT Students”.
2019,
- P. Nilaphruek and J. Krohkaew. “ Class
Thailand.
0.4
Attendance Management System using
Multiple Conditions”.
ชื่อ-นามสกุล

ชื่อผลงาน
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ชื่อ-นามสกุล

ชื่อผลงาน

ผศ.จตุรพิธ เกราะ
แก้ว

- Nilaphruek, P.; & Witthayawiroj, N.; &
Krohkaew, J.; (2018), “The Sentiment Analysis
System applying Information from Pantip for
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi”.

ประเภทงาน
จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด

แหล่งเผยแพร่/
ตีพิมพ์
The
International
Conference on
Science and
Technology
2019, Taiwan,
2019.

ระดับคุณภาพ
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
7
1
2
7
1
2

ค่า
น้าหนัก
0.4

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
4.40
4.40

หลักฐาน SCI-IT-4-18 ผลงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจา
4
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจา
3.33
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
4
ประจาหลักสูตร
เฉลี่ย
3.78

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
(อัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร)
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 1 อัตราการคงอยู่
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 100 % ตลอดทั้ง 3 ปีการศึกษา (โดยหลักสูตรได้มีการบริหารจัดการในเรื่อง
ปรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากรที่มีและดาเนินการตามขั้นตอน
ของคณะ/มหาวิทยาลัยได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด)
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ปี
จานวนอาจารย์ประจา
การศึกษา หลักสูตรต้นปีการศึกษา
2560
5
2561
5
2562
5

จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรสิ้นสุดปีการศึกษา
5
5
5

อัตราการคงอยู่
(ร้อยละ)
100.00
100.00
100.00

ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 3 ปีย้อนหลังเป็นดังนี้
ปีการศึกษา
2560
2561
2562

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
4.61
4.63
4.71

ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรยังคง ได้ระดับความพึง
พอใจดีขึ้น กว่ า ปี ก่ อน เพราะเนื่ อ งจากการบริ ห ารหลั กสู ตรประสบความส าเร็ จ อย่ างต่ อเนื่ อง และเรื่องการขอ
งบประมาณเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้รับการสนับสนุนมากขึ้นตามความต้องการของอาจารย์
คือได้งบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติการ ST1805
หลักฐาน SCI-IT-4-19 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯ
SCI-IT-4-20 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
เฉลี่ย

คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
4
3.78
4
3.93
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
(การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขา)
เป้าหมายการดาเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชาให้มีความทันสมัย
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบกลไกการออกแบบหลัดสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร โดยดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัย /คณะกาหนดและในส่วนของ
หลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อประเมิณกระบวนการดังนี้
1. หลักสูตรออกแบบสอดคล้องนโยบายมหาวิทยาลัย/คณะ
2. หลักสูตรออกแบบได้ตรงตามจุดเน้นจุดเด่นของหลักสูตรและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ประเด็นที่ 1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
1. ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” และตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสมัยใหม่
2. มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (มคอ.1) และดาเนินการตามระบบและกลไกการเปิดและการปรับปรุงหลักสูตรโดยสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจั ดท าและวิพากษ์ห ลั กสู ตร ซึ่งประกอบด้ว ย อาจารย์ ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ
ภายนอก โดยมีข้อมูลประกอบการจัดทาร่างหลักสูตรใหม่ คือ การสารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน
ความพร้อมของคณะ คู่แข่ง และจุดเด่นของหลักสูตร
2) วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3) คณะกรรมการประจาคณะพิจารณากรอบแนวคิดในการเปิดหลักสูตร
4) นากรอบแนวคิดในการขอเปิดหลักสูตรใหม่เสนอต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการ
สอน
5) จัดทาร่างหลักสูตร
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6) นาร่างหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย
7) นาเสนอร่างหลักสูตรสภาวิชาการ
8) นาเสนอร่างหลักสูตรสภามหาวิทยาลัย
9) เสนอ สกอ. เพื่อให้การรับทราบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ดาเนินการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร วท.บ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2556 และในปี
เดียวกัน คณะกรรมการประจาหลักสูตรมีการตรวจสอบจานวนชั่วโมงของรายวิชาปฏิบัติการต่อรายวิชาทฤษฎีใน
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ ปรากฏว่ามีสัดส่วนจานวนชั่วโมงดังกล่าวเป็น 59 : 41 สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 1
ของมหาวิทยาลัย และมีการตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตรที่มีความเป็นไปได้ในการเพิ่มจานวนชั่วโมงปฏิบัติการ
เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการฝึกใช้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง พบว่ากลุ่มวิชาชีพ
พื้นฐานสามารถปรับเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติการได้ ได้แก่ รายวิชา 09-130-202 สถิติทางด้านคอมพิวเตอร์และ 09141-104 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์และเพิ่มรายวิชา 09-141-105 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม ที่มี
ชั่วโมงปฏิบัติ
ในปีการศึกษา 2558 ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับชั่วโมงปฏิบัติเพิ่มจาก
รายวิชาเพิ่มในกลุ่มวิชาเฉพาะ ได้แก่ รายวิชา
09-142-102 เทคโนโลยีคลาวด์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
09-142-204 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
09-142-302 ระบบฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงค์
กลุ่มวิชาชีพเลือกเพิ่มและปรับรายวิชาปฏิบัติให้สามารถเลือกได้มากขึ้นตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ได้แก่
รายวิชา
09-143-491 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
09-143-312 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
09-143-316 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
09-143-493 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-143-493 การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย
09-143-494 การบริหารจัดการโครงการ
09-143-495 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
09-143-496 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการในวิชาชีพ ปรับและเพิ่มรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติ ได้แก่
09-144-304 ฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-144-305 ฝึกงานต่างประเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-144-402 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-144-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-144-406 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-144-407 ประสบการณ์ต่างประเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรวท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 2562

43

นอกจากนี้ ได้มีการกาหนดสมรรถนะของหลักสู ตรเพื่อให้ นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษามีทักษะตามที่
หลักสูตรได้วางแผนไว้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ได้ดาเนินการและผ่านมติเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยไปยัง
สกอ. เพื่ อ รั บ ทราบเป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยเริ่ ม ใช้ ห ลั ก สู ต รดัง กล่ า วในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปี
การศึกษา 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ในปีการศึกษา 2558 ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดย
ปรับปรุงรายวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมเป็นวิชาเดียวเรียนในชั้นปี 4 ภาค
การศึกษา 2 ที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานระดับปริญญาตรีเสร็จทันเวลาอย่างมีคุ ณภาพ
เพียงพอต่อการนาไปประกวดแข่งขัน จึงปรับปรุงใหม่โดยแยกเป็น 2 รายวิชาคือโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1
กับ 2 และกาหนดให้โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 เรียนตอนปี 3 ภาคเรียนที่ 2 ก่อนไปสหกิจ/ฝึกงาน ส่วน
รายวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 2 ให้เรียนตอนปี 4 ภาคเรียนที่ 2 ภายหลังการไปสหกิจ /ฝึกงานแล้ ว
เพื่อให้นักศึกษาได้มีช่วงเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น จากผลการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามี
ผลงานส่งเข้าประกวดแข่งขันได้ โดยส่งเข้า ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาและมีผลงานนวัตรกรรมของ
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของทางมหาวิทยาลัย ดังนี้ นายกรวัฎ เอนกนิตย์
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรางวัลชมเชยประเภทนานาชาติ ในการประกวดโครงการ
ประกวดสหกิจศึกษาดี เด่น พ.ศ.2562 สาหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
นายพรพงษ์ จันทรังษี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ลาดับที่ 1 ประเภทนวัตกรรม
ผลงานชื่อ เครื่อง ตรวจสอบสัญญาณการชารุดของระบบโทรศัพท์ ในการประกวด ประกวดผลงานสหกิจศึกษา วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิ มพระ
เกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติในปีการศึกษา 2558 จากการตรวจสอบหลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2556 พบว่ายังไม่มีรายวิชาใดที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ คณะกรรมการประจาหลักสูตรจึงมีแนวคิดใน
การเพิ่มรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ได้แก่รายวิชา 09-144-403 สหกิจศึกษาต่างประเทศทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ รายวิชา 09-144-305 ฝึกงานต่างประเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีการใช้ภาษาอังกฤษและได้ประสบการณ์ในต่างประเทศในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ส่งนักศึกษา
ได้แก่ นายวีริศ คุลีลัง นายนนทกร ภักดีไทย และ นายสุริยา ม่วงแป้น ฝึกสหกิจต่างประเทศทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน และหลักสูตรจัดโครงการนักศึกษา
แลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education) ประเทศสิงคโปร์ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึก
งานวิจัย กับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559
ได้มีวางแผนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยการปรับปรุงจากหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร จัดทาหลักสูตรเมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2558 และดาเนินการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่มีขั้นตอนการดาเนินการโดยเริ่มจาก
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย
- คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์
ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ในสาขาวิชา
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- ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาจานวน 2 ท่าน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการจานวน 2 ท่าน
การออกแบบหลั กสู ตรสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศมีการวิเคราะห์ ความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต /
ตลาดแรงงาน และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลุ่มวิชาเลื อก
แบ่งเป็น 2 กลุ่มตามความต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ กลุ่มฐานข้อมูล (Database) และกลุ่มเครื อ ข่ าย
(Network) ตลอดจนเพิ่มรายวิชาที่นักศึกษามีความจาเป็นต้องใช้ทางานในสถานประกอบการ ปรับปรุงลักษณะ
รายวิชาบางรายวิชาให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย
ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- ความพร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปีการศึกษา 2562 พบว่า มีบุคลากรทั้งสิ้น 12
คน โดยประกอบไปด้วย
1) อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 4 คน
2) อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวุฒิปริญญาโทจานวน 2 คน
3) อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 2 คน
4) อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทจานวน 3 คน
5) อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทลาศึกษาต่อปริญญาเอกจานวน 1 คน
- ความพร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันพบว่า มีบุคลากรทั้งสิ้น 9 คน โดย
ประกอบไปด้วย
1) อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 3 คน
2) อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวุฒิปริญญาโทจานวน 1 คน
3) อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 2 คน
4) อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทจานวน 2 คน
5) อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทลาศึกษาต่อปริญญาเอกจานวน 1 คน
โดยเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเชิ ญ อาจารย์ พิ เ ศษทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญจากสถาน
ประกอบการมาบรรยายพิเศษให้ กับ นั กศึกษารวมถึงพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการโดยปี
การศึกษา 2562 จัดโครงการนานักศึกษาไปดูงานที่ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จากัด และบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศ
ไทย) จากัด นาโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาท
แก้ว หัวหน้าภาควิชาฯ ได้นา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
- เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งพบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดเน้น
จุ ด เด่ น ที่ ต่ า งจากมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ตรง กลุ่ ม วิ ช าเลื อ กแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน (กลุ่มฐานข้อมูลและกลุ่มเครือข่าย และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้มีการ
ฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้น โดยกาหนดให้รายวิชามีจานวนชั่วโมงรวมการฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 70 ที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands on) ตลอดจนมีการจัดทาฐาน
สมรรถนะวิชาชีพเพื่อเป็นตัวกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละอาชีพที่
สอดคล้องกับมคอ.1
- จุดเด่นของหลักสูตรคือ เน้นผลิตบัณฑิตในกลุ่มระบบฐานข้อมูลและกลุ่มระบบเครือข่าย ที่แตกต่างจาก
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เปิดมิได้มีการเน้นใน 2 กลุ่มอย่างชัดเจนเหมือนเช่นหลักสูตรนี้ มี
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การทดสอบเพื่อให้บัณฑิตได้มาตรฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Certificate) การพัฒนาบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โดยมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรอยู่บนพื้นฐานกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (มคอ.1)
ที่ทั้งในและต่างประเทศใช้อ้างอิง (ACM/IEEE) การออกแบบเน้นด้านเทคโนโลยี ผู้ เรียนจะมีทักษะทั้งด้าน
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงการสื่ อสาร และการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศไปใช้
ประกอบการวางแผนงานขององค์กร สามารถเขียนโปรแกรมได้และมีความรู้ด้านโครงสร้างภายในคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารในแต่ละระดับได้ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพีย ร และมีความตระหนักใน จรรยาบรรณ
วิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยระดับเบื้องต้นหรือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพั ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ทันการพัฒนาการของ
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
5. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หลังจากวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน ความพร้อมของสาขาวิชา คู่แข่ง และจุดเด่น
ของหลักสูตรได้ดาเนินการจัดทากรอบแนวคิด โดยในปีการศึกษา 2558 ได้มีการจัดทาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มีกรอบแนวคิด จัดทาแบ่งกลุ่มเป็น 2
กลุ่ม (ด้านเทคโนโลยีข้อมูลและแอพพลิเคชันกับด้านเครือข่าย) ผ่านการต่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ
ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 58 ผ่านคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ผ่านสภาวิชาการ
และผ่านสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 59 ซึ่งตอนนี้ส่งผลไปให้สกอ.รับผ่าน
หลักฐาน SCI-IT-5-01 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย
SCI-IT-5-02 หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2556
SCI-IT-5-03 หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559
SCI-IT-5-04 ภาพการได้รับรางวัลของนักศึกษา
SCI-IT-5-05 การไปฝึกงานต่างประเทศทางของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCI-IT-5-06 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE
SCI-IT-5-07 รายงานโครงการจัดทาหลักสูตร/รายงานโครงการวิพากษ์หลักสูตร/ข้อคิดเห็นจากการ
วิพากษ์หลักสูตร
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกของ สวท. มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิวัฒนาการปรั บปรุงหลักสูตรดังนี้
เริ่มจากหลักสูตร ปี พ.ศ.2551 ที่ยังไม่เป็นหลักสูตรแบบ TQF ในปี 2553 จึงได้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นแบบ TQF
จึงได้หลักสูตรปรับปรุงปีพ.ศ.2553 จากนั้นในปีพ.ศ.2556 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยโดยมี
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รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ปรับคือได้เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจาก 92 หน่วยกิต มาเป็น 98 หน่วยกิต ส่งผล
ให้จานวนหน่วยกิตรวมเพิ่มมา 6 หน่วยกิต (ต้องเรียนเพิ่ม 2 รายวิชา) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพที่
ประกาศใช้ (มคอ.1) และนักศึกษาของหลักสูตรจะมีการแยกกลุ่มวิชาย่อย ตอนปี 3 ด้วยกลุ่มรายวิชาที่มีให้เลือก
2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครือข่าย และกลุ่มฐานข้อมูล โดยมีการปรับรายวิชาให้มีความทันสมัย ได้แก่ วิชาสัมมนา และ
วิชาการค้นคว้าอิสระ โดยใช้เป็นหัวข้อเรื่องใหม่ที่มีความทันสมัยมาสอนนักศึกษาในช่วงเวลานั้น และสุดท้ายได้
วางแผนพัฒนาหลักสูตร(ปรับปรุงย่อย) ปี พ.ศ. 2559 โดยเน้นเรื่องฐานสมรรถนะวิชาชีพให้สอดคล้องกับการผลิต
บัณฑิต ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการปรับย่อยออกแบบหลักสูตรในเรื่องของฐานสมรรถนะวิชาชีพ ตาม
นโยบายของทางคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบว่านักศึกษาที่หลักสูตรผลิตออกไปนั้นจะมีทักษะความรู้ด้านใด
อย่างไรบ้างในแต่ละสมรรถนะที่กาหนดไว้ ใส่ผลของการปรับฐานสมรรถนะและมีการปรับสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ได้แก่ วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม ซึ่งเดิมทีตามมคอ.1 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เน้น
แต่จากการสารวจและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพบว่านักศึกษาขาดทั กษะด้านโครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริธึม ที่เป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมหรือเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานดังนั้นหลักสูตรจึงจะเพิ่มรายวิชา
ดังกล่าว นอกจากนั้นยังเพิ่มรายวิชาให้เรียนตอนปี 3 คือวิชาเทคโนโลยีคลาวด์และการประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ วิชาระบบฝังตัวและTechnology Internet of Things วิชาโมบายแอพพลิเคชัน (ต้องผ่าน OOP) วิชาการ
พัฒนาแอพพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์พกพา วิชาปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์ค และวิชาการ
บริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย สุดท้ายปรับโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากตัวเดียว ให้เป็น 2 ตัว และ
จานวนหน่วยกิต เป็น 1 กับ 2 หน่วยกิต ตามลาดับ หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการในการออกแบบและ
สาระรายวิชาในหลักสูตรแล้วพบว่าการดาเนินงานของหลักสูตรดาเนินการได้ด้วยดี โดยดูจากผลการประเมินต่าง
ๆ ไม่ว่าจะประเมินผลใช้บัณฑิต หรือผลการประเมินบัณฑิตว่าเป็นไปตามคุณลักษณะที่ พึงประสงค์หรือไม่ หรือ
การประเมินนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหลักสูตร ล้วนแต่ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ใน
ระดับดีทุกประเด็น อีกทั้งการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรย่อยยังมีการดาเนินการทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร
ที่ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี ที่ต้องมีการปรับให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็ว
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการเสนอปรับปรุงคาอธิบายรายวิชาของวิชาระบบ
ฝังตัวและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมกับองค์ความรู้ที่หลักสูตรต้องสอนให้กับ
นักศึกษา เพื่อใช้งานการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้าน IoT ต่อไป
หลักฐาน SCI-IT-5-08 กรอบมาตรฐานวิชาชีพ (มคอ.1)
SCI-IT-5-09 ผลการสารวจความต้องการตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(การกาหนดผู้สอน การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
เป้าหมายการดาเนินงาน
เพื่อให้ผู้สอนมีความเหมาะสมกับทักษะและความรู้ความสามารถของอาจารย์จนส่งผลให้ผลการประเมิน
อาจารย์ผู้สอนต้องไม่ต่ากว่า 3.51
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการกาหนดผู้สอนและการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัย/คณะกาหนดและใน
ส่วนของหลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อประเมินกระบวนการดังนี้
1. หลักสูตรมีผลคะแนนการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51 ผ่านเกณฑ์ควบคุม
คุณภาพทุกคน
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะความรู้/งานวิจัยตรง/สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน
3. หลักสูตรมีการกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และ 4 ได้ภายใน 30 วันก่อนเปิดภาคเรียน
4. หลักสูตรมีการกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ. 5 และ 6 ได้ภายใน 30 วันหลังเปิดภาคเรียน
ผังระบบและกลไกการกาหนดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประชุมเพื่อกาหนด
ผู้สอน/เกณฑ์ภาระการสอนของ
อาจารย์แต่ละท่าน
จัดทาตารางสอนรายบุคคลและส่งให้งาน
ทะเบียนคณะฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และมคอ.4)/การจัดการเรียนการสอน
นาผลจากการ
ดาเนินงานมาประเมิน
และปรับปรุงระบบ

ติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน

จัดส่งแผนการเรียนรู้
(มคอ.3 และมคอ.4) มายังงานหลักสูตร
ฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อนาส่ง สวท.

ประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงจาก
ผลการตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3
และมคอ.4)/การจัดการเรียนการ
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อาจารย์ประจาหลักสูตร/
คณาจารย์ในภาควิชา/
สาขาวิชา ร่วมกันประชุม
ผู้รับผิดชอบงานตารางสอน/งาน
ทะเบียน/ฝ่ายวิชาการ

ประธานหลักสูตร/ภาควิชา/สาขาวิชา
กากับ ติดตามและตรวจสอบ
คณะกรรมการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
(มคอ.3 และมคอ.4) การจัดการเรียน
การสอนของภาควิชา/สาขาวิชา

กรรมการประจาหลักสูตร/
ภาควิชา/สาขาวิชา

อาจารย์ประจาหลักสูตร/
คณาจารย์ในภาควิชา/
สาขาวิชา
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ประเด็นที่ 1 การกาหนดผู้สอน
หลักสูตรสามารถการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนการเรียนที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) ที่หลักสูตร
ใช้เป็นแผนในการดาเนินการเป็นหลัก โดยการกาหนดผู้สอนพิจารณาอาจารย์ผู้สอนตามประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญของแต่ละคนให้เหมาะสมกับรายวิชา และได้มีการนาผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนมาพิจารณาด้วย
โดยถ้ามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 3.51 ซึ่งจะไม่พิจารณาให้สอนในรายวิชาดังกล่าวหรือถ้าจะสอนต้องทาแผนการ
ปรับปรุงเสนอหัวหน้าสาขา/ภาควิชา เพื่อเสนอต่อคณบดีต่อไป มีการเฉลี่ยภาระงานการสอนให้ใกล้เคียงกัน และ
เพียงพอกับเกณฑ์ภาระงานขั้นต่าของอาจารย์แ ต่ละท่าน รายวิชาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่มีทั้งชั่วโมงทฤษฎีและ
ปฏิบัติรวมกัน แบ่งเป็นชั่วโมงทฤษฎี 2 คาบและชั่วโมงปฏิบัติ 2 คาบ รวม 1 รายวิชาประกอบด้วย 4 คาบเรียน
หนึ่งคาบเรียนเท่ากับ 1 ชั่วโมง ส่วนการจัดรายวิชาลงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ จะใช้วิธีการพิจารณาที่
ลักษณะรายวิชา โดยมีห้องปฏิบัติการดังนี้ ห้องปฏิบัติการด้านเครือข่าย ห้องปฏิบัติการด้านโมบายและสมาร์ท
ดีไวซ์ ห้องปฏิบัติการด้านการเขียนโปรแกรม ห้องปฏิบัติการด้านโปรแกรม Microsoft ห้องปฏิบัติการด้าน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ห้องปฏิบัติการด้านระบบอัจฉริยะ และห้องปฏิบัติการประมวลผลเน็ตเซ็นทริค รวมทั้งหมด
8 ห้อง การดาเนินการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตาม มคอ.3 ซึ่งสอดคล้องกับการกระจายผลรับการเรียนรู้
(Curriculum Mapping) มาจาก มคอ.2 ที่ได้มีการจัดทาก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับ
ผู้สอนรายวิชาตามความเหมาะสมทั้งสาย
หลักสูตรได้พิจารณาความเหมาะสมอาจารย์ผู้สอนกับรายวิชาโดยพิจารณาความสามารถของอาจารย์
ผู้สอนในด้านต่างผ่านผลงานวิจัยและผลการเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพบว่า
อาจารย์แต่ละท่านมีความถนัดดังต่อไปนี้
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ พั ท ธ์ จงสวั ส ดิ์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นคริ น ทร์ ปิ่ น ปฐมรั ฐ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรมน มณีศิลป์ ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส อาจารย์จริญญา
ทะหลวย และอาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ จะมีความถนัดทางด้านระบบฐานข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน ดร.สันติ พัฒนะ
วิชัย และอาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท จะมีความถนัดทางด้านระบบเครือข่าย
ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของกระบวนการที่วางไว้อาจารย์ทุกท่านผ่านเกณฑ์การประเมิน อาจารย์
ผู้สอนเฉลี่ยไม่ตากว่า 3.51 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ควบคุมคุณภาพทุกคน ในปีการศึกษา 2562 รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
เกษียณอายุราชการ ซึง่ เดิมสอนรายวิชารายวิชาโครงสร้างดิสครีตทางด้านคอมพิวเตอร์ (09130101) หลักสูตรจึง
ได้ พิ จ ารณาให้ ดร.วิ ภ ารั ต น์ บุ ษ ยาตรั ส สอนในรายวิ ช าดั ง กล่ า วเนื่ อ งจากเป็ น การประยุ ก ต์ ห ลั ก การทาง
คณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการสร้างระบบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเป็นต้น ซึ่ง ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส และมี
การพิจารณาให้สอนเพิ่มเติมในรายวิชาเทคโนโลยีคลาวด์และการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (09142102) แทน
อาจารย์ วุฒิ พล วรรณทรั พย์ ที่ล าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก และมีการพิจารณารายวิช าอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมดังนี้ อาจารย์ จ ริ ญญา ทะหลวย สอนรายวิช าการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(09141205) แทน อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์ ที่ลาศึกษาต่อ โดยเมื่อพิจารณาอาจารย์ทั้งสองมีความถนัดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลเป็นหลัก หลักสูตรจึงพิจารณาเห็นควรให้สอนในรายวิชาดังกล่าว
หลักสูตรได้มีการปรับการทางานวิจัยทั้งทางด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายมาสอนในรายวิชา
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (09142313) ที่เปิดสอนให้กับทั้งกลุ่มนักศึกษาระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย
นักศึกษาระบบฐานข้อมูลดาเนินการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือแบบพกพา
(Mobile Application) การพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ การพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย
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ภาษา JAVA การทดสอบใช้งานแอพพลิเคชัน และการ deploy ใช้งานจริงบนอุปกรณ์มือถือ ตลอดจนการใช้
เทคนิคทางด้าน Data Science ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ เดิมยังไม่มกี ารดาเนินการดังกล่าว
นักศึกษากลุ่มระบบเครือข่ายดาเนินการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network) ที่ทันสมัยระบบ Cloud Computing ระบบการประมวลผลแบบกระจาย ระบบความ
ปลอดภัยบนเครือข่าย และการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบงานของทั้งสองกลุ่มและต่อยอดในรายวิชาโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และ 2
จากการประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอนของหลักสูตร พบว่ากระบวนการจัดผู้สอนไม่มีปัญหา ทั้งการ
สารวจความพึงพอใจในรายวิชาและสารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึงความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรก็อยู่ในระดับความพึงพอใจดีมาก และไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดผู้สอน ดังนั้นในปีการศึกษาถัดไปยังคงใช้กระบวนการกาหนดผู้สอนแบบเดิมส่วนอาจารย์ที่มาใหม่จะ
พิจารณาตามทักษะที่เรียนมาและความเชี่ยวชาญตามความสนใจให้สอดคล้องกั บวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้น
ต่อไป
ประเด็นที่ 2 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
หลักสูตรมีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทามคอ. 3 และมคอ. 4 ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาก่อน
เปิดภาคเรียนทุกครั้ง ให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่ได้แสดงไว้ในมคอ. 2 มีการจัดทามคอ.3 ตามรายวิชาที่มีการ
เปิดสอนได้ครบ โดยการจัดทามคอ.3 มีการนาผลการประเมินที่อยู่ในมคอ.5 ของรายวิชานั้นๆ ที่ผ่านการสอนใน
ภาคเรียนที่แล้ว มาพิจารณาประกอบการการจั ดทา ซึ่งภาคเรียนที่ 1/2562 จะมี มคอ.3 ตามจานวนรายวิชาที่
ขอเปิดสอน จานวน 20 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562 มี 22 รายวิชา ที่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาของนักศึกษาทุก
ชั้นปี อาจารย์ประจาหลักสูตร จะมาพิจารณามคอ.3 ที่อาจารย์แต่ละคนส่งมาเพื่อมาพิจารณาร่วมกันดูความ
สอดคล้องตรงตามคาอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ในมคอ.2 หรือตัวหลักสูตรหรือไม่ และเมื่อสอนจบภาคเรียนนักศึกษา
จะต้องประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา ซึ่งข้อคาถามจะถามเกี่ยวกับทักษะการสอน เนื้อหารายวิชา
และการให้คาปรึกษาของอาจารย์ผู้สอน โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจะนามาพิ จารณาเข้าที่ประชุมร่วมกัน
เพื่อดูผ ลการประเมิน ของอาจารย์ ผู้ ส อนรายบุค คล และพิจารณาข้อสอบของอาจารย์ ประกอบเพื่ อ ดู ค วาม
ครอบคลุมของเนื้อหากับตัวข้อสอบ เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร นอกจากนั้น
ข้อคาถามยังมีการสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมื อในการเรียนการสอน เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายท่านจะมีการวางแผนการเรียนการสอนและออกข้อสอบ รวมถึงการตัดเกรดร่วมกันด้วย
เช่น วิชาสัมมนา วิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี เป็นต้น การจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนมีการจัด
ร่ ว มกั น เพื่ อ ใช้ ผู้ คุ ม สอบร่ ว มกั น โดยการคละรายวิ ช าในห้ อ งสอบจั ด เรี ย งแบบสลั บ แถว จากการประเมิ น
กระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของอาจารย์ผู้สอนยังไม่พบปัญหา
ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 จะยังคงใช้กระบวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4
ตามเดิม
ประเด็นที่ 3 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรได้มีการจัดทาแผนตามเป้าและนโยบายให้มีผลงานที่เกิดจากการบูรณาการพันธกิจกับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง ให้เห็นเป็นรูปธรรม มีผลงานการันตี ในปีการศึกษา 2562
หลักสูตรได้ดาเนินการบูรณาการพันธกิจด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ให้ เ ข้ า กั บ การจั ด ท าในรายวิ ช าโครงงานวิ จั ย ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โดยอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาจะช่ ว ยแนะน าหั ว ข้ อ
โครงงานวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่อาจารย์ดาเนินการอยู่ เพื่ อให้นักศึกษาสามารถนามาประยุกต์เป็นหัวข้อ
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งานในระดับปริญญาตรีได้ และสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน
หรือการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการเขียนโปรแกรม ส่วนการบูรณาการด้านบริการวิชาการและการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้มีการกาหนดหัวข้องานให้นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับรูป
ในสานักงานที่มีการปรับหัวข้อไปตามความเหมาะสมในแต่ละปี เช่น ปีนี้เกี่ยวกับ การจัดโครงการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐานวัดปัญญา ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 มีนาคม นาโดยอาจารย์ จาก
สาขาวิชาฯ ได้แก่ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ดร.สันติ พัฒนะวิชัย และ ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส แต่เนื่องจาก
สภาวะวิกฤตช่วงโควิด 19 กิจกรรมจึงไม่สามารถดาเนินการได้ในเวลาดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ดี
ขึ้นตามลาดับทางหลักสูตรจะคงพิจารณาการจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งหัวข้อดังกล่าวได้มาจาก
การที่อาจารย์ประจาหลักสูตร (ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว) ได้ทางานบริการวิชาการแก่สังคม จึงได้นามาบูรณา
การกับการเรียนการสอนด้วย ทาให้ 1 งานสามารถบูรณาการตอบตามพันธกิจได้ครบ โดยอาจารย์ได้ทางานวิจัย
ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ท่านอื่นอีกที่ทางานวิจัยแล้วนามาบูรณาการกับการเรียนการ
สอน และวิจัยไปบูรณาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และอาจารย์จตุ
รพิธ เกราะแก้ว ที่ได้ทางานวิจัยหุ่นนวดเพื่อผู้พิการทางสายตา หรืองานวิจัยสมุ ดเสียงสัตว์ อาจารย์จตุรพิธ
เกราะแก้ว ที่ทางานวิจัยบริการวิชาการแก่สังคมกับการไฟฟ้า ที่ทาชุดควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่ได้รับทุน
วิจั ย จากภายนอก เป็ น จ านวนเงิน 5,000,000 บาท และผลงานดังกล่ าวยังได้รับรางวัล ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษามีทักษะการทางานแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อประเมิน
กระบวนการที่หลักสู ตรได้ดาเนินการด้านบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พร้อม
ผลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ แสดงว่ า กระบวนการด าเนิ น การได้ เ ป็ น อย่ า งดี ดั ง นั้ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ยั ง คงใช้
กระบวนการเดิ ม ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 – 2556 ได้มีการดาเนินการตามกระบวนการดังกล่าวมาอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากรางวัลที่อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับจากการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยจนได้รับ
การยอมรับ รวมถึงจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี ที่มีจานวน
20 ชิ้นงานทั้งที่เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของหลักสูตรทาได้
อย่ างชัด เจนเป็ น รูป ธรรม อย่ างต่อเนื่ องจนถึงปีนี้และปีถัดไป การประสบความส าเร็จดังนี้นั้น สืบเนื่องจาก
นโยบายของทางคณะด้วยที่เอื้อต่อการบูรณาการ คือได้มีการฝึกอบรมการสอนแบบ STEM ที่เอื้อต่อการสอน
แบบบูรณาการ โดยใช้ศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์
มาผสมผสานกัน ในกระบวนการสอน โดยมีการจัดอบรมและกิจกรรมให้บุคลากรของคณะเป็น 4 ระยะ คือ
ช่วงแรกมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนแบบ STEM ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีหลักการสอนแบบ STEM ทั้งในและต่างประเทศ ระยะที่ 3 จัดให้มีการสอนแบบ STEM เป็นแบบ
ทดลองนากลุ่มนักศึกษามาสอนแบบ STEM และระยะสุดท้ายมีการจัดประกวดเพื่อให้บุคคลที่มีการจัดการเรียน
สอนแบบ STEM เพื่อคัดเลือกเป็นทูต STEM ไปอบรมให้ความรู้กับหน่วยงานภายนอกที่สนใจ
หลักฐาน SCI-IT-5-10 ผังระบบการกาหนดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
SCI-IT-5-11 ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน
SCI-IT-5-12 รางวัลผลงานวิจัย
SCI-IT-5-13 ผลงานวิจัยที่เผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
(การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, 6 และ 7)
เป้าหมายการดาเนินงาน
เพื่อให้ผลการประเมินผู้เรียนคะแนนอยู่ในระดับดีเป็นอย่างน้อย
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมินผู้เรียนดังนี้
1) ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ในเล่มมคอ. 2
ครบ 6 ด้าน โดยใช้การสารวจผลตามแบบสอบถามที่ออกแบบให้ครอบคลุมตามกรอบ
2) มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ทุกภาคการศึกษา ผ่านระบบการทดสอบ
สมรรถนะของนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามประกาศสมรรถนะที่หลักสูตรกาหนดไว้ให้ครบ
100 % โดยใช้ข้อทดสอบสมรรถนะที่ออกแบบไว้จากทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบสมรรถนะแต่ละชั้นปี ซึ่งผู้
ทดสอบสมรรถนะต้องทาการทดสอบทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนรวมทั้งหมด จึงจะถือว่านักศึกษาผ่านสมรรถนะในชั้นปีนั้น ในกรณีที่นักศึกษาทดสอบไม่ผ่าน
นักศึกษาจาเป็นต้องทาการทดสอบซ้าจนกว่าจะได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
3) หลักสูตรมีการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละภาคการศึกษาของทุกรายวิชาที่เปิด
ทาการเรียนการสอน ผ่านมคอ. 5 ซึ่งจะมีผลการประเมิน 2 แบบ ได้แก่ 1)ผลการประเมินตนเองของ
ผู้เรียน และ 2)ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนจากนักศึกษา ซึ่งผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนจาก
นักศึกษา อาจารย์แต่ละท่านต้องมีคะแนนประเมินไม่ต่ากว่า 3.51 มิเช่นนั้นจะต้องทาแผนการปรับปรุง
การสอนของอาจารย์ส่งประธานหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาต่อไป
4) หลักสูตรมีการประเมินหลักสูตรในภาพรวมทุกปีการศึกษาผ่าน มคอ. 7 เพื่อนาผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
เช่น ถ้ามีรายละเอียดการปรับปรุงไม่มากและไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ทางหลักสูตรจะมีการเสนอให้
ปรับปรุงหลักสูตรแบบย่อยรายปี แต่ถ้ามีผลกระทบกับโครงสร้างของหลักสูตร จะเป็นการปรับปรุงตาม
วงรอบของการพัฒนาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการดาเนินงานการประเมินผู้เรียนในรายประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรมีการกาหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่กาหนดตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2554 โดยมีวิธีการสอน/จัดการ
เรียนรู้ และวิธีวัดผลและประเมินผลจากที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2 ดังนี้
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Domain
วิธีการสอน/จัดการเรียนรู้
1. คุณธรรม -ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่ง
จริยธรรม งานภายในเวลาที่กาหนด
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมและแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา และ
ความเสียสละ
-สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
-จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
-เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

วิธีวัดและประเมินผล
-การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้า
ชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา
-พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
-สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

2. ความรู้

-ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นหลักทางทฤษฎี
และการปฏิบัติ
-เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
-มอบหมายให้ทารายงาน
-จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงาน

-ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี
สาหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงาน
และการปฏิบัติการ
-พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
-ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู
งาน

3.ทักษะ
ทางปัญญา

-ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem
Based Instruction)
-ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
-มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และ
สังเคราะห์

-ประเมินจากการรายงานผลการ
ดาเนินงานและการแก้ปัญหา
-ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
-ประเมินจากการทดสอบ

4.ทักษะ
ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

-กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็น
ผู้นาและผู้รายงาน
-ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
- ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
และการให้ความร่วมมือ
-มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ

-ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
โดยอาจารย์และนักศึกษา
-พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
-ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง
และกิจกรรมกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

5.ทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร

-ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึกให้มีการ
-ประเมินจากผลงานและการนาเสนอ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
ผลงาน
-มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูล -สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ และให้นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น
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และการใช้ -การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยี สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับ
สารสนเทศ มอบหมาย
-ฝึกการนาเสนอผลงานโดยเน้นความสาคัญของ
การใช้ภาษาและบุคลิกภาพ
6. ทักษะ -จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและ
พิสัย
ปฏิบัติการจริงตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ฝึกฝนให้นักศึกษาได้นาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดทักษะและพัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ได้ โดย
การยกตัวอย่างกรณีศึกษา

-ประเมินผลจากการทดสอบทักษะ
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
-ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
-ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือ
รายวิชาฝีกงาน

หลักสูตรดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามผังระบบการประเมินผู้เรียนโดยมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาดู
มคอ. 1 2 3 หรื อ 4 และ 5 ให้ ส อดคล้ อ งกั น เพื่ อ ส่ ง ผลให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะประเมินผู้เรียนมีทั้งการทดสอบที่เป็ นอัตนัยและปรนัย ที่เป็น
ข้อสอบทฤษฎี อีกส่วนก็มีการสอบแบบปฏิบัติ สุดท้ายมีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติเพื่อดูทักษะของผู้เรียน
รายบุคคลและการทางานเป็นกลุ่ม โดยมีการประเมินตามมคอ. ใน 5 ประเด็น คือ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร และมีความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยระดับเบื้องต้นหรือเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ทันการพัฒนาการของ
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
5. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
กล่าวไว้ด้านบน โดยกาหนดให้มีการดาเนินการในทุกภาคการศึกษาที่มีการเปิดสอนในรายวิชาให้กับนักศึกษาของ
หลักสูตร อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ในมคอ.2 โดยกาหนดหน้าที่การดาเนินการนี้
ให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ต้องดาเนินการ ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการประเมินผู้เรียนแบบสุ่มนักศึกษามา
ตอบแบบสอบถามเกี่ยวรายวิชาแล้วนาผลมาพิจารณา ซึ่งพบว่า อาจารย์ผู้สอนสามารถดาเนินการสอนได้ตรงตาม
มคอ. 3 ที่กาหนดไว้ แล้วมคอ. 3 ยังมีความสอดคล้องกับ มคอ. 1 2 และมคอ. 5 มีการรายงานได้ตรงกับการ
จัดการเรียนการสอนจริง ที่ส่งผลให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนั้น
เมื่อประเมิน กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พบว่า
หลักสูตรดาเนินการได้ดียังไม่พบปัญหา
ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรและสาขาวิช าฯ มีการประชุ มวางแผนร่ว มกั นเกี่ย วกั บ การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละรายวิชาทุกครั้งที่จบภาคเรียน โดยพิจารณาตาม มคอ.3 ที่อาจารย์ผู้สอน
จัดทาไว้ ดังนั้น มคอ.3 และ มคอ.5 ต้องสอดคล้องกัน จากนั้นนาผลการเรียนแต่ละรายวิชาของผู้เรียนเสนอ
คณะกรรมการบริ ห ารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะที่ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกเชี่ ย วชาญทางสาขา
คอมพิวเตอร์ เมื่อได้รับการอนุมัติจึงประกาศให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ในส่วนของอาจารย์
ที่ปรึกษาต้องทราบผลการเรีย นของนั กศึกษาที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาเนื่องจากต้องใช้ในการวางแผนการเรียน
ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาในการลงทะเบี ย นในภาคเรี ย นถั ด ไป โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ได้ มี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 จานวน 20 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2
จานวน 22 รายวิชาครบ และไม่พบการรายงานที่ผิดปกติ ส่งผลให้สามารถประกาศผลการเรียนของนักศึกษาได้
ทัน กับ รอบการขึ้น ทะเบี ย นและทัน รอบการอนุมั ติผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาผ่ านสภามหาวิทยาลั ยฯ เมื่อประเมิ น
กระบวนการและทบทวนขั้น ตอนย่ อย พบว่า การจัดตารางสอบมีผลต่อการส่งระดับคะแนนของรายวิ ช าใน
หลักสูตร เพราะถ้าจัดรายวิชาที่มีจานวนกลุ่มผู้เรียนจานวนมากและเป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้นปี 4 ควรต้องจัด
ตารางสอบไว้ช่วงต้นสัปดาห์การสอบ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเสร็จได้
ทันตามกรอบระยะที่กาหนด และไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับการรายงานผล โดยการดาเนินการดังกล่าวได้มี
การนามาใช้เป็นเงื่อนไขในการจัดตารางสอบมาแล้วในปีก่อนจนถึงปีปัจจุบัน และยังคงจะดาเนินการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาด้วยกระบวนการดังกล่าว
ประเด็นที่ 3 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7)
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการตรวจประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ด้วย
การพิจารณาความสอดคล้องกันของ มคอ.1, มคอ 2 3 4 5 6 และ 7 กากับให้ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละภาค
การเรียน โดยมีการประชุมกาหนดร่วมกัน ว่าหลังปิดคอร์สรายวิชาภายใน 10 วันจะมีการทวนสอบด้วยการสุ่ม
รายวิช าของแต่ล ะภาคเรี ย นประมาณร้ อยละ 25 ทวนสอบโดยอาจารย์ประจาหลักสู ตรดาเนินการคัดเลื อก
นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ผลการเรียนปานกลาง และผลการเรียนต่าของกลุ่มวิชานั้นมาสัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถาม หลังจากนั้นมาวิเคราะห์ผล ซึ่งในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทวนสอบการ
จั ดการเรี ย นการสอนโดยการสุ่ มจากอาจารย์ ทุ ก คนที่ ท าการสอนอย่ า งน้ อย 1 รายวิช า ตรวจเกี่ยวกั บ การ
ดาเนินการเรียนการสอนว่าตรงตามมคอ.3 ที่เขียนไว้หรือไม่ และนักศึกษาได้ความรู้ตามที่อาจารย์สอนไว้หรือไม่
เหมาะสมกับระดับคะแนนได้หรือไม่ พิจารณาผลจากเอกสาร แบบสอบถามและการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ได้มีการทวนสอบจานวน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ขั้นสูง (09-142-310) สอนโดยอาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ วิชามิติทางสังคมและจริยธรรมสาหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (09-142-415) สอนโดยผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว วิชาปฏิบัติการเครือข่ายในสานักงาน (09-143311) สอนโดยอาจารย์สุ เทพ เชาว์ส นิ ท วิช าการศึกษาหั วข้ออิส ระ (09-143-492) สอนโดยอาจารย์ปริญญา
จันทร์แสงรัตน์ และปฏิบัติการออกแบบฐานข้อมูล (09-143-321) สอนโดยอาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว ภาคเรียน
ที่ 2 ได้ทวนสอบจานวน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (09-143-313) สอนโดยดร.สันติ
พัฒนะวิชัย วิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (09-143-331) สอนโดยดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ วิชาระบบควบคุมเครือข่ายใย
แมงมุม (09-143-435) สอนโดยดร.อนุชา ตุงคัษฐาน และวิชาปฏิบัติการออกแบบบนเว็บ (09-143-333) สอน
โดยอาจารย์จริญญา ทะหลวย พบว่าทุกรายวิชาสามารถประเมินผลได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและ
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การประเมินสามารถสะท้อนได้ตรงกับความสามารถของผู้เรียน และการทวนสอบรายวิชา หลักสูตรสามารถ
ดาเนินการได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน จากผลการดาเนินการและการประเมินกระบวนการ
กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในกระบวนการประเมินนั้นยังขาดการลงไปดูในรายละเอียด
เรื่องวิธีการสอนและการออกข้อสอบว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจา
หลักสูตรดาเนินการเพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวในกระบวนการทวนสอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมายังไม่มีการทวนสอบอย่างเป็นระบบเหมือนปีการศึกษา 2557 ที่ส่งผลให้
การกากับการประเมินเป็นระบบมากขึ้น และในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคาดหวังว่า
กระบวนการดังกล่าวจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรขอสรุปผลการดาเนินการกากับและ
การประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรดังตารางต่อไปนี้
การกากับ
ผู้ตรวจสอบ/กากับ
และการ
ติดตาม
ประเมิน
มคอ.2
-สวท.(ระดับ
มหาวิทยาลัย)
-หัวหน้างานหลักสูตร
(ระดับคณะ)
-อาจารย์ประจา
หลักสูตร(ระดับ
หลักสูตร)

มคอ.3/
มคอ.4

-หัวหน้างานหลักสูตร
(ระดับคณะ)
-อาจารย์ประจา
หลักสูตร

มคอ.5/
มคอ.6

-หัวหน้างานหลักสูตร
(ระดับคณะ)
-อาจารย์ประจา
หลักสูตร
-สวท.(ระดับ
มหาวิทยาลัย)

มคอ.7

วิธีการ
-กาหนดเป็นผังการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อใช้กากับดาเนินการให้เป็นระบบ
เดียวกัน
-กากับด้วยกระบวนการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
-ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็น
ลาดับดังนี้ 1)คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 2)
คณะกรรมการบริหารคณะ 3)คณะกรรมการ
ประจาคณะ(ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 4)
คณะกรรมการสภาวิชาการฯ 5)คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และ 6)สกอ.
โดยพิจารณาดังนี้ 1)จานวนมคอ.3ครบตาม
รายวิชาที่ขอเปิดหรือไม่ 2)รายวิชาตรงกับ
มคอ. 2 ในแผนการเรียนหรือไม่อย่างไร 3)มี
การจัดทามคอ.3ก่อนเปิดภาคเรียนหรือไม่
และ 4)มีการสอนตรงกับ Curriculum
Mapping หรือไม่
โดยพิจารณาดังนี้ 1)จานวนมคอ.5ครบตาม
มคอ.3หรือไม่ 2) มีการจัดทามคอ.5ภายใน 30
วันหลังปิดภาคเรียนหรือไม่ และ 4)มีการ
ประเมินตรงกับการสอนหรือไม่
-ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
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-หัวหน้างานหลักสูตร
(ระดับคณะ)
-อาจารย์ประจา
หลักสูตร(ระดับ
หลักสูตร)

-กากับด้วยกระบวนการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
-อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทามคอ.7 ให้แล้ว
เสร็จภายใน 60 วันหลังปิดภาคการศึกษาที่ 2
-หัวหน้างานหลักสูตรตรวจเช็คและรวบรวมส่ง
สวท.

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators) เป็นไปตาม ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์
1)

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร



2)

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา



จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา



3)

4)
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หลักสูตรมีการจัด
ประชุมภาคเรียนละ 3
ครั้งคือ
ครั้งที่ 1 จัดก่อนเปิด
ภาคเรียนวันที่ 3
มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 2 จัดประชุมวันที่
7 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 3 จัดประชุมวันที่
30 กันยายน 2562
หลักสูตรดาเนินงานตาม
มคอ. 2 ปี 2559
หลักสูตรมีการจัดทา
มคอ. 3 ครบในภาค
เรียนที่ 1 จานวน 20
รายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 จานวน
22 รายวิชา ตามกรอบ
ระยะทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนดผ่านระบบกลาง
ของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรมีการจัดทา
มคอ. 5 ครบในภาค
เรียนที่ 1 จานวน 20
รายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 จานวน
22 รายวิชา ตามกรอบ
ระยะทีม่ หาวิทยาลัย
กาหนดผ่านระบบกลาง
ของมหาวิทยาลัย
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators) เป็นไปตาม ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์
5)

จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา



หลักสูตรจัดทามคอ. 7
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17
เมษายน 2563

6)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา



7)

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว



8)

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน



หลักสูตรมีการ
ดาเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิก์ ารเรียนของ
นักศึกษาทุกภาค
การศึกษา โดยภาคเรียน
ที่ 1/2562 ทวนสอบ 5
รายวิชา ภาคเรียนที่
2/2562 ทวนสอบ 6
รายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เปิด ดาเนินการเป็นไป
ตามเกณฑ์ควบคุม
คุณภาพ
หลักสูตรมีการนาผลการ
ประเมินการดาเนินงาน
จากมคอ. 7 ปีที่ผ่านมา
ทาการปรับปรุง
คาอธิบายรายวิชา 1
รายวิชาคือ ระบบฝังตัว
และอินเทอร์เน็ตทุก
สรรพสิ่ง
อาจารย์ใหม่ผ่านการ
แนะนาและกาหนดพี่
เลี้ยงเพื่อแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการ
สอนให้กับอาจารย์ใหม่
ในหลักสูตรของปี
การศึกษา 2562
จานวน 2 ท่าน ได้แก่
ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
และดร.วิภารัตน์ บุษยา
ตรัส โดยมีการแต่งตั้ง
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาท
แก้ว เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง
ในการแนะนา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators) เป็นไปตาม ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์
9)

อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง



10)

จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก คะแนน 5.0



11)

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้



11
5
100.00
11
100.00

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกท่านผ่านการพัฒนา
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ปีละ 2 ครั้ง
ไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุนของหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
ประเมินได้ 4.62

-

ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินตนเอง
คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
4
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร
4
ตามกรอบมาตรฐาน
เฉลี่ย
4
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
เป้าหมายการดาเนินงาน
เพื่อให้หลักสูตรสามารถจัดหาวัสดุหรือครุภัณฑ์ทางด้านการเรียนการสอนได้เพิ่มขึ้นและมีความพร้อมใช้งาน
มากขึ้นกว่าปีก่อน
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 1 ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามขั้น ตอนโดยเริ่มจาก
หลักสูตรสารวจความต้องการจากผู้ เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมความ
ต้องการสรุปออกมาเป็นสิ่งที่ต้องการขออนุมัติงบประมาณ เสนอผ่านสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ให้จัดสรรวัสดุ
ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุน การเรีย นรู้ มายั งระดับคณะ เพื่อให้กระจายและใช้งานร่ว มกันในระดับหลั กสู ตร โดยให้
หลักสูตรทาบันทึกความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ได้มาจากการสารวจความต้องการของ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จากนั้นประชุมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามคาร้องขอ ตามมา
ด้วยการจัดซื้อ ตรวจรับและส่งมอบ จากนั้นประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อนาผลการประเมิน มาปรับ ปรุ งวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ
เพียงพอ และมีความทันสมัย
ปีการศึกษา 2562 ได้มีการจัดทาแผนการขอวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ได้จากการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 2 ประเด็นเร่งด่วน
1) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ฝึกให้กับนักศึกษาในหลักสูตรเพิ่มขึ้นให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
2) ต้องปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีคุณสมบัติสูงขึ้นเพื่อรองรับโปรแกรมที่มีความทันสมัย
หลักสูตรได้เสนอผ่านสาขาวิชาฯ เพื่อของบประมาณตามแผนที่วางไว้ผ่านคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป โดย
หลักสูตรและสาขาวิชาฯ ได้รับการอนุมัติงบจากมหาวิทยาลัยผ่านคณะให้มีการอนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นจากเดิม หลักสูตรได้รับอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์โดยเปลี่ยนชุดทดสอบ
ระบบเครือข่ายและเครื่องเชื่อมไฟเบอร์ออฟติกระดับสูง จากการประเมิ นกระบวนได้ทบทวนแล้วพบว่า หลักสูตร
สามารถจั ดการเกี่ย วกับ สิ่ งสนั บ สนุ น ได้ครอบคลุ มทุกประเด็นที่ได้กล่ าวมาแล้ ว แสดงว่าหลั กสู ตรและสาขาวิชาฯ
สามารถดาเนินการจัดการให้หลักสูตรมีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้ทั้งด้านกายภาพ ด้านอุปกรณ์
เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเพียงพอและพร้อมใช้งานได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรยังคงใช้กระบวนการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
จนส่งผลให้ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณดังนี้
1) ได้รับการอนุมัติงบจากมหาวิทยาลัยผ่านคณะให้มีการอนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากเดิม
เป็น 789,688.80 บาท
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2) ได้รับการอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะสูง 1 ชุด ด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 300,000 บาท
3) ได้รับการอนุมัติจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 1 ชุด
งบประมาณ 316,500 บาท
โดยให้ 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับ หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ภายใต้สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน
จากการประเมินกระบวนได้ทบทวนแล้วพบว่า หลักสูตรสามารถจัดการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนได้ครอบคลุม
ทุกประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้ว แสดงว่าหลักสูตรและสาขาวิชาฯ สามารถดาเนินการจัดการให้หลักสูตรมี
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้ทั้งด้ านกายภาพ ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเพียงพอและพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี
ประเด็นที่ 2 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีระบบการดาเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนของหลั กสูตร โดยเริ่มจากการสารวจจานวนผู้เรียนและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลั กสู ตร
สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยว่ามีจานวนเท่าไร เพื่อมาวางแผนจัดระบบการกระจายวัสดุ ครุภั ณฑ์ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีจานวนเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนสอนให้ได้คุณภาพ ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ดาเนินการตามแผนคือ ขอวัสดุ /
ครุภัณฑ์เพิ่มเพื่อให้เพียงพอกั บความต้องการของนักศึกษาที่เปิดสอนตามรายวิชาในหลักสูตร โดยหลักสูตรสามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนคือได้รับอนุมัติให้จัดซื้อได้ตามคาขอวัสดุและครุภัณฑ์ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการเขียนโปรแกรมขั้นสูงที่
จะน ามาใช้ให้ นั กศึกษาฝึ กทักษะทางวิช าชีพขั้นสู ง เพื่อทดแทนของเดิมที่เกิดความเสี ยหายจากการฝึ กปฏิบัติของ
นักศึกษา จากการประเมินกระบวนการพบว่า การได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นล่าช้าเพราะกลไกการจัดซื้อที่มี
ขั้นตอนผ่านระบบ E-option กลาง มีกระบวนการหลายขั้นตอน ทาให้ต้องประกาศขายซองเพื่อให้บริษัทมาซื้อเพื่อ
ประมูลราคาแข่งกันเพือ่ มารับงาน ต้องประกาศหลายครั้ง แต่ก็ไม่ส่งผลเสียกับระบบ หลักสูตรสามารถดาเนินการได้ตาม
ระบบ
ประเด็นที่ 3 กระบวนการ ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
หลักสูตรได้มีการดาเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผ่านสาขาวิชา/
ภาควิชา ในการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีการสารวจใน
หลายมิติ ได้แก่ สารวจผ่านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแต่ละภาคเรียน สารวจจากการสอบถามพูดคุยของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ ผู้ส อนในรายวิช านั้น ๆ สารวจผ่านแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ
สาขาวิช า/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลั ย ส ารวจผ่ านช่องทางต่าง ๆ เช่น กล่ องรับฟังความคิดเห็ น Facebookของ
สาขาวิชา/ภาควิชา หรือFacebookกลุ่มเฉพาะ เป็นต้น นามาประมวลผลรวบรวมสรุปความต้องการ มาจัดทาเป็นแผน
ขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละปี โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จัดทาแผนแล้วดาเนินการได้ตามแผนดังได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ซึ่งการดาเนินการสามารถบรรลุตามแผนได้เนื่องจากการขอสิ่งสนับสนุนมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอที่ทาให้เห็น
ถึงความจ าเป็ นของการขอสิ่ งสนับ สนุ นนั้ นที่ได้จากการสารวจความพึงพอใจจากผู้ ใช้จริงและประกอบกับ ตรงกับ
ประเด็นที่คณบดีได้ข้อมูลเมื่อครั้งที่ได้พบนักศึกษาของสาขาวิชา ดังนั้นจากการประเมินกระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นหลักสูตรและสาขาวิชาดาเนินการได้ดี
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ทาให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นเพียงพอและเหมาะสม ในปีถัดไปหลักสูตรและสาขาวิชา/ภาควิชาจะดาเนินการสารวจ
ให้เร็วขึ้นและจัดทาแผนเป็นระยะกลางและระยะยาว ให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรต่อไป นอกจากที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจารย์ประจาหลักสูตรยังมีการดาเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้หลักสูตรได้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาก
ขึ้นได้แก่ อาจารย์ในสาขาได้จัดทาบทเรียน E-learning ใส่ในระบบ Moodle ของทางมหาวิทยาลัยที่ได้สร้างช่องทางไว้
ให้เป็นตัวกลางในการจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้มีช่องทางการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทุกรายวิชา
ที่เปิดสอนในหลักสูตร โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ www.moodle.rmutt.ac.th มีห้องเรียนพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีแบบกลุ่มใหญ่ (70-80 คน) และกลุ่มเล็ก (30-40) มีห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านจานวน 10 ห้อง และมี
ห้องเรียน Smart Class Room จานวน 3 ห้อง ที่สามารถแจ้งความจานงขอใช้จากส่วนกลางของคณะได้ มีระบบ WI-FI
จุดเชื่อมต่อทั้งอาคารเรียนและทุกชั้นเรียนจานวนมากกว่า 100 จุด ซึ่งนับว่าเพียงพอรองรับการเข้าใช้ได้อย่างทั่วถึง มี
ห้องสมุดที่มีหนังสือเฉพาะทางวิชาชีพ และมีเอกสารหลักที่ผู้สอนระบุในมคอ.3 ใช้ในการสอนทุกรายวิชาจัดเก็บในระบบ
Vision Net เป็นต้น สืบเนื่องจากผลการประเมินฯ การเรียนการสอนพบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ประเมินฯ โดย
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนผ่านห้องปฏิบัติการด้านเครือข่ายของสาขาวิชาฯ ได้คะแนนเฉลี่ยต่า ดังนั้น
หลักสูตรจึงได้มีการเสนอของบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเครือข่ายให้มีจานวนที่เพียงพอและทันสมัย ต่อเนื่อง
อย่างเป็นชัดเจนปี 2558, 2559, 2560 จนถึงปีปัจจุบัน
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้มีการนาผลการประเมินจากการประกันคุณภาพฯ มาพิจารณา หลักสูตรและ
สาขาวิชาฯ จึงมีการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นระบบเพื่อให้หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ
โดยมีวิธีการดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการกาหนดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น วัสดุฝึก และ
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์
- สาขาวิชาฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชาของ
หลักสูตร
- สาขาวิชาฯ ได้นาข้อเสนอแนะของนักศึกษามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้สาขาวิชาฯ ได้รับ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาฯ
ดาเนินการได้บรรลุเกินเป้าหมายที่มีรายละเอียดของรายการที่ได้รับการอนุมัติ 2 รายการดังกล่าวข้างต้น
หลักฐาน SCI-IT-6-01 ขั้นตอนการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
SCI-IT-6-02 แผนขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร
SCI-IT-6-03 รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติซื้อของสาขาวิชาฯ
SCI-IT-6-04 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ผลความพึงพอใจในเว็บของมหาวิทยาลัย)
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
เฉลี่ย
5.00
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อาจารย์ประจาหลักสูตร
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว*
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2563
ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2563
ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2563
อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2563
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ : * ประธานหลักสูตร
เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์)
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2563
เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 19 มิถุนายน 2563
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