การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2562
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
รหัสหลักสูตร 25511911104699
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 2
1. ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
2. รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
3. อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
4. อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว
5. อาจารย์ไกรมน มณีศิลป์

ปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
2. รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
3. อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
4. ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
5. ผศ.ไกรมน มณีศิลป์

หมายเหตุ
-

หลักฐาน SCI-IT-1-01 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
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คุณวุฒแิ ละตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
1.ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว*

2.รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ

3. อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท

4. ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว

5. ผศ.ไกรมน มณีศิลป์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒ-ิ สาขา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ปร.ด.(เทคโนโลยีการ
บันทึกข้อมูล)
ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
คบ.(คอมพิวเตอร์
ศึกษา)
รองศาสตราจารย์ D.Tech Sci.
(Computer
Science &
Information
Management)
พบ.ม. (สถิติประยุกต์)
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (โครงข่าย
โทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์)
อส.บ. (ไฟฟ้า)
วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรม
สารสนเทศ)
อส.บ. (เทคโนโลยี
โทรคมนาคม)

ปีที่สาเร็จ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา การศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี

2555

วิทยาลัยครูเทพสตรี

2537

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2548

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

2532

มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2537
2550
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2525
2545

2540
2548
2545
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อาจารย์ผู้สอน

แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่

กลุ่มข้าราชการประจา
1.1 รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
1.2 ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
1.3 ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
1.4 อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
1.5 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 คุณสมบัติอาจารย์ผสู้ อนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถานที่จดั การเรียนการสอน 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 ปฏิบัตกิ าร

(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
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ผลการดาเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2561 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
2
ปริญญาเอก
1
1
รวม
1
3
1
2.คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ผ่านเกณฑ์
หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน  ไม่ผ่านเกณฑ์
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 4 คน คือ
1. รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
คุณวุฒิ ปริญญาเอก, D.Tech Sci. (Computer Science &
Information Management)
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
2. ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
คุณวุฒิ ปริญญาเอก, ปร.ด. (เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
3. ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
คุณวุฒิ ปริญญาโท, วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
4. ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
คุณวุฒิ ปริญญาโท, วศ.ม. (วิศวกรรมสารสนเทศ)
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
และอาจารย์ประจาหลักสูตร อีก 1 คน คือ
5. อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
คุณวุฒิ ปริญญาโท, วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
ตาแหน่งทางวิชาการ –
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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 และเอกชนตามเทคโนโลยีที่เ ปลี่ ยนไปอยางรวดเร็ว ในป
การศึกษา 2556 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี การปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้ง ใหมีความสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ที่เนนการปฏิบัติมากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 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
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 มติคณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยเรือ่ งการปรับปรุงหลักสูตร
SCI-IT-1-07 มติสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
SCI-IT-1-08 มติสภามหาวิทยาลัยเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร
SCI-IT-1-09 บันทึกข้อความแจ้งสกอ.ทราบเรือ่ งการปรับปรุงหลักสูตร
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม  ได้มาตรฐาน
 ได้มาตรฐาน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่กาหนดโดย
 ไม่ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 23 คน จากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2560 จานวนทั้งหมด 84 คน คิดเป็นร้อยละ 27.38 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.74 โดยมีความพึงพอใจในแต่ละด้านดังนี้
- ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.84 คิดเป็นลาดับที่ 1
- ด้านความรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นลาดับที่ 7
- ด้านทักษะทางปัญญา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.68 คิดเป็นลาดับที่ 6
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 คิดเป็นลาดับที่ 2
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71
คิดเป็นลาดับที่ 5
- ด้านทักษะพิสัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 คิดเป็นลาดับที่ 3
- อัตลักษณ์ของบัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 คิดเป็นลาดับที่ 4
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
หัวข้อการประเมิน
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ด้านทักษะพิสยั
7) อัตลักษณ์ของบัณฑิต
เฉลี่ยรวมทุกด้าน

ผลการประเมิน
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
4.84
ระดับมากที่สุด
4.67
ระดับมากที่สุด
4.68
ระดับมากที่สุด
4.76
ระดับมากที่สุด
4.71
4.75
4.74
4.74

ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด
ระดับมากที่สุด

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
(คะแนนเฉลี่ย 4.74) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการใฝ่
เรียน ใฝ่รู้ อยู่เสมอ (คะแนนเฉลี่ย 4.94) และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องบัณฑิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
(คะแนนเฉลี่ย 3.98) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในหัวข้อดังกล่าว สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2560 (3.94) แสดงให้เห็นว่า ส่งเสริมทักษะ
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรวท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 2561
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ด้านภาษาต่างประเทศที่ทางหลักสูต รได้กระทานั้น ส่งผลทางด้านบวกกับ ความพึงพอใจในด้านนี้ อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรควรมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่ างประเทศ ให้กับนักศึกษาตลอดหลักสูตร โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องต่อไป
หลักฐาน SCI-IT-2-01 ผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561
SCI-IT-2-02 แบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ผลการดาเนินงาน
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ท าการส ารวจ
ภาวการณ์มีงานทาของผู้สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 84 คน โดยมี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามภาวการณ์มีงานทา จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด
ในการสารวจภาวการณ์มีงานทาภายในระยะเวลา 1 ปี ดาเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้จัดทา
แบบสอบถามแบบออนไลน์ และส่งข้อความผ่านระบบมือถือ (SMS) ทุก ๆ 3 เดือน ให้ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าตอบ
แบบสอบถาม และหลักสูตรดาเนินการประสานงานแจ้งข่าวพร้อมเก็บข้อมูลคู่ขนานกับมหาวิทยาลัย ผลการสารวจมี
ข้อมูลดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนนการประเมินร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

จานวน
84
84
67
39
28
8
0
3
1
5
ร้อยละ = 100

ร้อยละ
100
100
79.76

9.52
0
3.57
1.19
5.95

คะแนนการประเมิน = 5
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การวิเคราะห์ผลที่ได้
จากผลส ารวจพบว่า บัณ ฑิ ตสาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศเมื่อ สาเร็ จการศึกษาจะเป็นที่ต้อ งการของ
ตลาดแรงงาน เนื่องจากบัณฑิตได้งานทา คิดเป็นร้อยละ 100 (ได้งานทารวมถึงการประกอบอาชีพอิสระโดยไม่รวม
บัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบทและมีงานทาก่อนเข้าศึกษา) และส่วนใหญ่ได้งานทาตรงสาขาที่เรียน คิดเป็น
ร้อยละ 58.21 จากผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษาครบทุกคน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 100 ของบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานทา หรือประกอบอาชีพ
เฉลี่ย

คะแนนประเมินตนเอง
4.74

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

5.00
4.87
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา (การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา)
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 1 การรับนักศึกษา
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่กาหนด
2. หลักสูตรได้นักศึกษาที่มคี ุณวุฒิเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 หลักสูตรมีเป้าหมายในการรับนักศึกษาใหม่จานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียน
ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีสัดส่วนของระบบการรับแบบ โควตา : สอบตรง:ระบบกลางในปี 2559 เป็น
10:30:20 ในขณะที่ปี 2560 มหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการเปิดภาคเรียนมาเป็นเดือนมิถุนายนทาให้
การรับนักศึกษาระบบกลางไม่สามารถดาเนินการได้ทันเวลา หลักสูตรจึงได้ปรับจานวนการรับนักศึกษาใหม่ตาม
สัดส่วนดังนี้ (โควตา:สอบตรง) 10:50 และได้จานวนนักศึกษาครบตามเป้าหมายทั้ง 2 ปี เช่นเดียวกัน
ตารางที่ 3.1 จานวนแผนรับ สมัคร รับเข้า ลงทะเบียนเรียนและคงอยู่ ปีการศึกษา 2559-2560

25
42

20

35

25

20

60 218
60 124

คงอยู่

คงอยู่

29
55

รับไว้

รับไว้

30 155
50 112

แผน

สมัคร

11
18

แผน

คงอยู่

17
20

คงอยู่

รับไว้

28
12

รับไว้

สมัคร

10
10

รวมทุกระบบ

ระบบกลาง

สมัคร

แผน

59
60

แผน

ปีการศึกษา

โควตา

สมัคร

ระบบคัดเลือก
สอบตรง

74 56
75 60

โควตา

TCAS1

สอบตรง

TCAS2

TCAS3

re รหัส

TCAS5

บัณฑิตพันธุ์ใหม่

รวมทั้งสิ้น

ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 นั้น มีจานวนนักศึกษาที่รับไว้สูงกว่าเป้าหมาย คือ จานวน 74 คน และ 75
คน ตามลาดับ จาแนกตามประเภทการรับเข้า ดังตารางที่ 3.1 ส่วนในปีการศึกษา 2561 นอกเหนือจากระบบโควตา
และสอบตรงแล้ว ยังมีการเพิ่มวิธีการรับ นักศึกษาใหม่เป็นระบบ TCAS บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และการรับกลับเข้าศึกษา
หลักสูตรจึงได้ตั้งเป้าหมายในการรับนักศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพดังนี้
1. จานวนนักศึกษาที่รับ จานวน 80 คน โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดจานวนของการรับแต่ละ
ระบบ ตามสัดส่วนดังนี้

2

10

3

40

15

0

10

0

80
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2. ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ -คณิต หรือ ศิลป์คานวณ หรือ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรม และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ระบบ/กลไก
คัดเลือกนักศึกษาโดยผ่านระบบโควตา การสอบตรงที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและระบบ TCAS โดย
หลักสูตรมีการปรับกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ภายใต้ระบบ TCAS ที่ในปีการศึกษาผ่านมายังไม่มีระบบใหม่นี้
หลักสูตรได้ดาเนินการตามระบบและกลไกดังนี้
1. หลักสูตรจัดประชุมเพื่อจัดทาแผนรับนักศึกษา โดยนาแผน/ผลการรับนักศึกษาของปีก่อนหน้ามา
พิจารณาร่วมกันถึงประเด็นปัญหาที่ พบ และปรับปรุงแผนการรับให้เหมาะสมจากการพิจารณา
พบว่าจานวนที่รับไว้ในปีก่อนหน้าสามารถทาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงคุณวุฒิของผู้สอบผ่าน
ก็เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ ส่วนในด้านคะแนนการเขียนโปรแกรมพื้นฐานก็สามารถทาได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนดเนื่องจากหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่ทาคะแนน
ได้ต่ากว่าเกณฑ์ ปัญหาสาคัญที่พบในปี 2561 คือการใช้ระบบการสอบเข้าแบบ TCAS ซึ่งมีหลาย
รอบ ที่ประชุมกรรมการประจาหลักสูตรจึงมีความเห็นตรงกันว่าให้ปรับจานวนรับเป็นสัดส่วนใหม่ที่
เพิ่มแผนรับใน TCAS แต่ละรอบให้มากขึ้น และลดจานวนโควตากับสอบตรงลงโดยจานวนรับใน
ส่วนโควตาลดเหลือ 2 คน และจานวนรับของการสอบตรง 3 คน และ TCAS1, 2, 3 และ 5 รวม 75
คน
2. กาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 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 ดีจาก
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 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (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 2561 และคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีของหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะและ
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กรรมการประจ าคณะเห็ น ชอบ ก่ อ นส่ ง ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น (สวท.) เพื่ อ
ดาเนินการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
ผลการดาเนินงาน
จากการด าเนิ น งานตามระบบและกลไกการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2561 ที่ มี ก ระบวนการ
ดาเนินการรับนักศึกษาแบบใหม่ (ระบบ TCAS) และเพิ่มเกณฑ์พิจารณาตอนสอบสั มภาษณ์ อีกทั้งดาเนินการเชิงรุก
ด้านประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ออกแนะแนวในโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยขยายวงกว้างออกไปสู่
เขตจังหวัดโดยรอบที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด (ปทุมธานี นครนายก สระบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา) โฆษณา
ผ่านเว็ปไซต์ สื่อดิจิตอลออนไลน์ (Facebook) วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่การส่งนักศึกษาหรืออาจารย์ไป
ประกวดตามเวทีต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ส่งผลให้ หลักสูตรได้นักศึกษาจานวน 95 คน โดยมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกคน และเมื่อผ่านขึ้นชั้นปีที่ 2 คงอยู่จานวน 74 คน ดังตารางที่ 3.2

2559
2560
2561

10
10
2

11 30 155 29
18 50 112 55
3 18 17

20 60 218 74
60 124 75
80 162 95

คงอยู่

รับไว้

แผนรับ

คงอยู่

รับไว้

สัมภาษณ์

แผนรับ

25 20 35 25
42
75 100 69

สมัคร

รวมทุกระบบ

ระบบกลาง/TCAS*

คงอยู่

รับไว้

แผนรับ

คงอยู่

รับไว้

สมัคร

28 17
12 20
15 9

สมัคร

ระบบคัดเลือก
สอบตรง

โควตา

แผนรับ

ปีการศึกษา

ตารางที่ 3.2 จานวนแผนรับ สมัคร รับเข้า ลงทะเบียนเรียนและคงอยู่ ปีการศึกษา 2559-2561

56
60
74

* TCAS เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561
ประเมินกระบวนการ
จากผลการดาเนินงาน หลั กสู ตรได้ปรับ กระบวนการรับ นักศึกษาใหม่ ตามระบบกลางใหม่ (TCAS) เพิ่ม
คุณ สมบัติในการพิ จารณาตอนสอบสั มภาษณ์ และการประชาสั มพั นธ์เ ชิ งรุ กหลากหลายช่ อ งทาง ส่ งผลให้ เ มื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในเชิงปริมาณ หลักสูตรสามารถคัดเลือกนักศึกษา
ได้ 95 คน ซึ่งได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 80 คน และในเชิงคุณภาพมีคุณวุฒิเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมถึง
ได้ข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นในการสัมภาษณ์ เพื่อนามาจัดเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
หลักฐาน SCI-IT-3-01 ผังระบบการรับนักศึกษา
SCI-IT-3-02 แผนการรับนักศึกษาของปีการศึกษา 2559 2560 และ 2561
SCI-IT-3-03 การจัดกิจกรรมแนะแนวตามโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย
SCI-IT-3-04 ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประเด็นที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. หลักสูตรสามารถวางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาใหม่ในเรื่องพื้นฐานความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพได้ใกล้เคียงกัน
2. นักศึกษาใหม่ได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันเพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ต่อไป
หลักสูตรได้มีเตรียมความพร้อมของผู้เรียนโดยการปรับพื้นฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
การจัดกิจกรรมการปรับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับปรุงกิจกรรมย่อยเพื่อให้
สอดคล้ องกับบริบทของนักศึกษาที่เข้ามาในแต่ละปีที่แตกต่างกัน เช่ น ปีการศึกษา 2558 ปรั บกระบวนการจัด
กิจกรรมจาก 1 วัน เป็น 2 วัน ปีการศึกษา 2559 เพิ่มจานวนรุ่นพี่มาช่วยสอนให้ประกบน้องรายบุคคล ปีการศึกษา
2560 เพิ่มกระบวนการด้านอัลกอริทึมให้น้องมากขึ้นเน้นด้านตรรกะ ส่วนในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้เพิ่ม
ความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าไปให้นักศึกษาได้รับรู้เป็นพื้นฐานต่ อยอดให้รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ต่อไป สุดท้าย
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์คือ ให้ นักศึกษามีความพร้อ มเพื่ อ ศึกษาด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้มีพื้ นฐานความรู้
ใกล้เคียงกัน โดยใช้ตัวชี้วัดจากร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาค
เรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 มีจานวนผู้ได้ระดับคะแนน F ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด
และพิจารณาในรายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวมได้ระดับคะแนนสูงขึ้น
ระบบ/กลไก
หลักสูตรใช้โครงการพี่สอนน้องซึ่งเป็นโครงการที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทางวิชาชีพแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
ให้กับรุ่นพี่ที่ทาหน้าที่สอนรุ่นน้อง ผ่านโครงการที่มีการขออนุมัติตามขั้นตอนการขอจัดโครงการทั่วไป โดยมีขั้ นตอน
การดาเนินงานดังนี้
1. ประชุมวางแผนและจัดทาร่างโครงการเพื่อขออนุมัติตามสายงาน
2. นาโครงการร่างปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิจารณาตรวจสอบเบื้องต้น
3. เสนอโครงการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
4. ส่งต่อเพื่อเสนอหัวหน้าตามสายงาน (หัวหน้าสาขา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี และคณบดี)
5. ดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
6. ประเมินโครงการและรายงานผลการดาเนินโครงการ
7. นาเสนอผลการดาเนินงานให้หลักสูตรเพื่อนาผลไปปรับปรุงกระบวนการย่อยที่เป็นกิจกรรมเพื่อจัด
โครงการในปีถัดไป
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานพบว่าจานวนนักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนต่าง ๆ และค่าร้อยละของนักศึกษาที่ได้ระดับ
คะแนน F ของวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นดังตารางที่ 3.3 และ 3.4
และในปีการศึกษา 2561 นี้ได้มีการดาเนินงานปรับกระบวนการย่อยเพิ่มกิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคลาวด์
และ IOT ให้นักศึกษาได้รับรู้เป็นพื้นฐานต่อยอดให้รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ต่อไป โดยมีผลการประเมินความสาเร็จ
จากผลการเรียนในรายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวม 2.49 เพิ่มจากเดิม คือผล
การเรียนในรายวิชาฯ ของปีการศึกษา 2560 ได้ผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวมเพียง 2.29 ดังตารางที่ 3.5 (ข้อมูลผล
คะแนนรายวิชานามาจากมคอ. 7 ของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 และ 2561)
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ตารางที่ 3.5 ผลการเรียนในรายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 – 2561
จานวน
ปีการศึกษา นั ก ศึ ก ษ า
ลงทะเบียน
2560
94
2561
93

A
(4)
10
10

B+
(3.5)
13
11

B
(3)
11
16

ระดับคะแนน
C+
C
D+
(2.5) (2) (1.5)
9
20 13
19 16 11

D
(1)
15
9

F
(0)
3
1

ระดับ
คะแนน
เฉลี่ย
2.29
2.49

ตารางที่ 3.3 จานวนนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนนต่าง ๆ ของวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2559-2561
ปีการศึกษา
2559
2560
2561

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

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

จานวนผู้ลงทะเบียน
67
72
95

จานวนผู้ได้ระดับคะแนน F
5
2
2

คิดเป็นร้อยละ
7.46
2.77
2.10

ประเมินกระบวนการ
จากการดาเนินงานปรับกระบวนการเตรียมความพร้อมผ่านโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความก่อนเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยของปีการศึกษา 2561 ส่งผลให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 2 เป็นคือ 1) หลักสูตรสามารถวางแผน
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับนักศึกษาใหม่ใน
เรื่องพื้นฐานความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพได้ใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาจากตารางที่ 3.4 พบว่าค่าร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F ในปีการศึกษา 2561 มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่าน 2560
ดังแผนภาพที่ 3.1 และเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ 2) นักศึกษาใหม่ได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ใน
ปัจจุบันเพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ต่อไป พิจารณาผ่านรายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการเรียน
เฉลี่ยโดยรวมเพิ่มจากปีก่อน
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แผนภาพที่ 3.1 แนวโน้มร้อยละของนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F ของวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ย้อนหลัง
3 ปี ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559-2561
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน F
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

หลักฐาน SCI-IT-3-05 โครงการพี่สอนน้องเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่รวั้ มหาวิทยาลัย ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
SCI-IT-3-06 ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปี
การศึกษา 2561
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
(การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาและการพัฒนานักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 1 การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
หลักสูตรมีการตั้งเป้าหมายในการควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี 2 ประการดังนี้
1. ร้อยละของนักศึกษาออก/พ้นสภาพกลางคันลดลง เมือ่ เทียบกับปีที่ผ่านมา
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ลดลง เมือ่ เทียบกับปีที่ผ่านมา
3. ค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของผู้สาเร็จการศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4. นักศึกษาทุกชั้นปีมีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับดีขึ้นไป (3.51 ขึ้นไป)
หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้คาปรึกษากับนักศึกษาดังนี้
1) การพิจารณากาหนด/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ตามระบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยจัดทาเป็นแผนก่อนเปิดภาคเรียนของทุกปี มีหลักการพิจารณากาหนดตัวอาจารย์ที่ปรึกษาในหลั กสูตรดัง นี้
พิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปี 4 ปีที่แล้วแสดงว่าในปีการศึกษาใหม่จะว่าง และประกอบกับจานวน
อาจารย์มีเพียงพอที่แบ่งกลุ่มนักศึกษา แต่ละชั้นปีออกเพื่อช่วยกันดูแลนักศึกษา จึงจัดให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในชั้นปี
ที่ 1 ที่เข้ามาใหม่ต่อเนื่องได้เลย นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์รายบุคคลถ้าเป็นช่วงที่
อาจารย์ว่าง 2 ท่านก็จะกระจายลงให้ครบทุกกลุ่มนักศึกษาที่มี และพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับกลุ่มนักศึกษา
ด้วย โดยอาจารย์ที่ไม่สะดวกเดินทางมานอกเวลาราชการในการให้คาปรึกษาจะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มนักศึกษา
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ภาคปกติ ส่วนอาจารย์ที่มีบ้านพักในมหาวิทยาลัยหรืออยู่ใกล้และสะดวกการให้คาปรึกษานอกเวลาราชการ (ช่วงเย็น
ของวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย์) จะให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มที่จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเป็นส่วน
ใหญ่ และถ้าเป็นอาจารย์ใหม่จะส่งให้เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ายังไม่ผ่านการอบรมจะให้เป็นที่
ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ในสาขาที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยประเด็นเงื่อนไขในการเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ได้จากการประเมินกระบวนการแต่งตั้งและการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในปีที่ผ่าน
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
ในปีการศึกษา 2561 ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษารหัส 2561 ก่อนเปิดเทอม ได้แก่ อาจารย์
ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ อาจารย์จริญญา ทะหลวย และดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
2) การอบรมให้ความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทุกคนที่รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหลักสูตรผ่านการอบรมการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยในภาพรวม พร้อมทั้งรับแจกคู่มือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคู่มือของนักศึกษาที่แจก
นักศึกษาตอนแรกเข้าให้อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงอาจารย์ที่เข้ามาใหม่ในแต่ละปีนอกจากมีการอบรมการเป็นอาจารย์
ใหม่ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยแล้วยังมีพี่เลี้ยงที่คอยแนะนาเกี่ยวกับทุกเรื่องให้กับอาจารย์ใหม่ด้วย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติ
หน้าที่การเป็นที่ปรึกษาให้กับอาจารย์ใหม่ด้วย
3) การประกาศช่วงเวลาการให้คาปรึกษา อาจารย์แต่ละท่านจะประสานงานกับนักศึกษาและแจ้งวันเวลา
สถานที่ในการให้คาปรึ กษา ส่ ว นใหญ่จะกาหนดเป็นวันพุ ธ เนื่อ งจากเป็นนโยบายของทางคณะเกี่ยวกับการจัด
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 คณะกรรมการประจา
หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบพิจารณาวางแผนการเรียนแก่นักศึกษา จากการประเมิน
กระบวนการให้คาปรึกษาในปีการศึกษา 2557 พบว่า ข้อมูลการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละชั้นปีดาเนินการไม่
เป็นระบบและการจัดเก็บข้อมูลด้านการให้คาปรึกษายังน้อย ส่วนใหญ่ไม่เก็บเอกสาร ดังนั้นจึงทาให้ขาดข้อมูลพื้นฐาน
ที่จะนาไปพัฒนางานการให้คาปรึกษา ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดระบบ
การให้ ค าปรึ ก ษาที่ เ ป็ นระบบและประชาสั ม พั นธ์แ จ้ง ให้อ าจารย์ ที่ ปรึ ก ษาทราบบทบาทหน้า ที่ ส่ ง ผลให้การให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดีขึ้น โดยดูจากอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น ออกกลางคันน้อยลง ในปีการศึกษา
2559, 2560 และ 2561 ได้มีการจัดช่องทางการให้คาปรึกษากับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม คือการสร้างกลุ่ม LINE
ย่อยแยกตามกลุ่มของนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว และการนัดหมายต่าง ๆ รวมถึงการนัดเวลาการเข้าพบ
ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 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 เรียน
โดยเฉพาะต้องจ่ายค่าเทอม ดังนั้นหลักสูตรจึงเสนอผ่านสาขาวิชาฯ ภาควิชา เสนอที่คณะกรรมการบริหารคณะ
รับทราบ ส่งผลให้คณะได้มีการพิจารณาเพิ่มจานวนทุนการศึกษาให้มีมากขึ้น จากเดิมให้ทุนการศึกษาเรียนดี และทุน
ยากจนสาขาละ 1 ทุน รวมเป็น 2 ทุน แต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมาเพิ่มเป็น 4 ทุนจากทุนทั้ง 2 ประเภท พร้อม
ทั้ ง มี น โยบายแนวทางให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถยื ม เงิ น จ่ า ยค่ า เทอมได้ โดยใช้ เ งิ น กองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้นหลักสูตรยังทางานเชิงรุกหาทุนสนับสนุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
คือบริษัท BAY Computing กับบริษัท e-Cop ผ่านการทาความร่วมมือ (MOU) จานวน 2 ทุน ทาให้จานวนนักศึกษา
ในหลักสูตรที่ได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้นจานวน 6 ทุน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 เป็นสามเท่าตัว ตั้งแต่ ปี
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การศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน ยังคงได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากบริษัทที่ทาความร่วมมือกันเหมือนเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง
6) การส่งรายงานผลให้กับคณะผ่านฝ่ายพัฒนานักศึกษา หลักสูตรได้มีการปรับกระบวนการให้คาปรึกษา
คือแต่ละครั้งของการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีแบบฟอร์มให้นักศึกษาและอาจารย์กรอกรายละเอียดการ
ให้คาปรึกษา มี 4 แบบได้แก่ แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คาปรึกษา (Homeroom) ประวัตินักศึกษาทากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แบบบันทึกการให้คาแนะนาช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือสังคมออนไลน์ Social Media เช่น
Line, Facebook เป็นต้น และแบบบันทึกการให้คาแนะนาเป็นรายบุคคลสาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาระบบการให้คาปรึกษากับนักศึกษาให้ดี ขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็น
เครื่องมือในการให้คาปรึกษาที่มีความชัดเจนได้ข้อมูลละเอียดตรงประเด็นเป็นระบบ 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
ระบบการลงทะเบียนนั้นไม่มีการบล็อกทาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00 นั้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ
ออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่จาเป็นต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียนให้
เหมาะสมกับตนเอง ทาให้นักศึกษาบางคนวางแผนการเรี ยนผิ ดพลาดส่ งผลต่อ การส าเร็ จการศึกษาตามกรอบ
ระยะเวลา ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ดาเนินการตามคณะ/มหาวิทยาลัยโดยการบล็อกนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00
นั้นจะไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน เพื่อวางแผนการลงทะเบียน แล้ว
จึงให้อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคการลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัยที่ สวท.
เป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งประเมินผลแล้วพบว่าช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดี คือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00 เมื่อ
ผ่านการวางแผนที่ดีทาให้สามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลักฐาน SCI-IT-3-06 ผังระบบแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
SCI-IT-3-07 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
SCI-IT-3-08 ขั้นตอนการปลดล็อคการลงทะเบียนของนักศึกษา
SCI-IT-3-09 แบบฟอร์มการให้คาปรึกษา
SCI-IT-3-10 ประกาศการยืมเงินกองทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCI-IT-3-11 ความร่วมมือกับบริษัท BAY Computing กับบริษัท e-Cop
ผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2561
1. หลักสูตรพิจารณากาหนด/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ตามระบบแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยจัดทาเป็นแผนก่อนเปิดภาคเรียนของทุกปี มีหลักการพิจารณากาหนดตัวอาจารย์ที่ปรึกษา
ในหลักสูตรดังนี้ พิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปี 4 ปีที่นักศึกษาได้สาเร็จการศึกษาไป
แล้วแสดงว่าในปีการศึกษาต่อไปอาจารย์สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ และ
เนื่องจากจานวนอาจารย์ในหลักสูตรมีจานวนเพียงพอต่อการเป็นที่ปรึกษา 1 คนต่อนักศึกษา 1 กลุ่ม
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3.

4.

5.

6.

หลักสูตรจึงสามารถแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาอย่างน้อย 1 คนต่อกลุ่ม ได้ครบทุกกลุ่ม และถ้า
เป็นอาจารย์ใหม่จะส่งให้เข้ารับการอบรมอาจารย์ที่ปรึ กษาก่อน ถ้ายังไม่ผ่านการอบรมจะให้เ ป็นที่
ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ในสาขาที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยประเด็นเงื่อนไขในการเลือก
อาจารย์ที่ปรึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ได้จากการประเมินกระบวนการแต่งตั้งและการให้คาปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในปีที่ผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย ในปีการศึกษา 2561 ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาให้กับนักศึกษารหัส 2561 ก่อนเปิดเทอม ได้แก่ อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ เป็นที่ปรึกษา
ให้กับนักศึกษา รหัส IT61111 อาจารย์จริญญา ทะหลวย เป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา รหัส IT61112
และดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส เป็นที่ปรึกษาให้ กับนักศึกษา รหัส IT61113 ตามลาดับ กลุ่มละ 1 คน เพื่อ
แนะนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัวและเรื่องอื่น ๆ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้ง 3 คนที่ดูแลคนละกลุ่มยังสามารถทางานแทนกันได้ในแต่ละกลุ่มเมื่อมีความจาเป็น เช่น อาจารย์ติด
ไปราชการต่างจังหวัด นักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องขอคาปรึกษาหรือขอให้อนุมัติลงนาม อาจารย์อีก
ท่านยังสามารถดาเนินการแทนกันได้ เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลนักศึกษาชั้นปีเดียวกันจะมีการ
ประสานกันตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดแผนการเรียน หรือการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เป็น
ต้น
อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถทาการบล็อกนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00 ไม่ให้สามารถลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์ได้ เพื่อให้มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน และวางแผนการลงทะเบียน แล้วอาจารย์ที่
ปรึกษาจึงปลดล็อคการลงทะเบียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัยที่ สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เป็นผู้ดูแลระบบ
การอบรมให้ความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทุกคนที่รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหลักสูตรผ่านการอบรมการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยในภาพรวม พร้อมทั้งรับแจกคู่มือการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และคู่มือของนักศึกษาที่แจกนักศึกษาตอนแรกเข้าให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์
เพื่อแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ภายในหลักสูตร/สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย
การประกาศช่วงเวลาการให้คาปรึกษา อาจารย์แต่ละท่านจะประสานงานกับนักศึกษาและแจ้งวันเวลา
สถานที่ในการให้คาปรึกษา ส่วนใหญ่จะกาหนดเป็นวันพุธ เนื่องจากเป็นนโยบายของทางคณะเกี่ยวกับ
การจัดตารางสอนของอาจารย์ให้หลีกเลี่ยงการจัดตารางสอนวันพุธ เพื่อให้ เป็นวันที่อาจารย์ว่างตรงกัน
และง่ายต่อการจัดโครงการ/กิจกรรรม หรือการประชุมหรือการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
การจั ด เก็ บ ข้อ มูล การให้ค าปรึ ก ษาของอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษาเพื่ อ รายงานผลกั บ คณะกรรมการประจา
หลักสูตร/สาขาวิชา/คณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบพิจารณาวางแผนการเรียนแก่นักศึกษา ในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดระบบการให้คาปรึกษาที่เป็นระบบและ
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบบทบาทหน้าที่
การพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 บริษัทที่ทาความร่วมมือกับคณะได้มอบทุนการศึกษา
ทั้ ง หมด 8 ทุ น ๆ ละ 5,000 บาทเป็ น ทุ น ให้ เ ปล่ า โดยมอบทุ น ให้ กั บ สาขาวิ ช าอื่ น ภายในภาควิ ช า
คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วย ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 ทุน สาขาวิชาสถิติประยุกต์
1 ทุน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ทุน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ทุน และอีก 2 ทุนนาเข้า
กองทุนของภาควิชาฯ ซึ่งมีการมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู และปีการศึกษานี้มอบทุนการศึกษาในวัน
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พฤหัส บดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ยังมีทุนของทางคณะจัดสรรให้อี กสาขาวิช าละ 2 ทุน สาหรับ
สาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ เนื่องจากจานวนนักศึกษามากกว่าสาขาวิชาอื่นในคณะ
7. การส่งรายงานผลการให้คาปรึกษากับนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรจะรวบรวมส่งผลให้กับ
คณะผ่านฝ่ายพัฒนานักศึกษา หลักสูตรได้มีการปรับกระบวนการให้คาปรึกษา คือแต่ละครั้งของการให้
คาปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษาจะมีแบบฟอร์ มให้นั กศึ กษาและอาจารย์กรอกรายละเอี ยดการให้
คาปรึกษา มี 4 แบบได้แก่ แบบบันทึกการเข้ากิจกรรมให้คาปรึกษา (Homeroom) ประวัตินักศึกษาทา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบบบันทึกการให้คาแนะนาช่วยเหลือทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือสังคมออนไลน์
Social Media เช่น Line, Facebook เป็นต้น และแบบบันทึกการให้คาแนะนาเป็นรายบุคคลสาหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาระบบการให้คาปรึกษากับ
นักศึกษาให้ดีขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการให้คาปรึกษาที่มีความชัดเจนได้ข้อมูล
ละเอียดตรงประเด็นเป็นระบบ และปรับเพิ่มช่องทางการให้คาปรึกษามากขึ้นจากเดิม ที่นักศึกษาจะมา
พบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ เพิ่มเป็นสามารถปรึกษาผ่าน Line Facebook E-mail หรือโทรศัพท์ ซึ่ง
ส่งผลให้การให้คาปรึกษาสะดวกรวดเร็วทันเวลามากขึ้น รวมถึงการตามนักศึกษาแจ้งข่าวได้ทันเวลา เช่น
การแจ้งช่วงเวลาการเพิ่ม-ถอนรายวิชา เป็นต้น
8. หลักสูตรมีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนามาประเมิน
และปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้แบบสอบถามตามแบบฟอร์มของทางคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน เรื่องส่วนตัว
และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการวางแผนการเรียนและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในส่วนของการเรียนนั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คาปรึกษาและแนะนานักศึกษาในการวางแผนการเรียนเพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการออก/พ้นสภาพกลางคันให้ได้มากที่สุด และหลักสูตรได้สารวจ
ข้อมูลการออก/พ้นสภาพกลางคันของนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561 ได้ผลการสารวจ ดังตาราง
ที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 จานวนและร้อยละของนักศึกษาออก/พ้นสภาพกลางคันนับจากปีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ 2559-2561
ปีที่
เข้า

จานวน นศ.
ที่รบั เข้า

2559
2560
2561

74
75
95

จานวน
นักศึกษา
ที่สละสิทธิ์
5
3
6

จานวน นศ.
ที่ออกกลางคัน

ร้อยละ
การออกกลางคัน

13
12
15

17.57
16.00
15.62
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ตารางที่ 3.6 จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561
ภาคเรียน
1/2559
2/2559
1/2560
2/2560
1/2561
2/2561

จานวนผู้ลงทะเบียน
232
228
248
244
220
254

GPA < 2.00
34
20
40
32
48
34

คิดเป็นร้อยละ
14.66
8.77
16.13
13.11
21.82
13.39

แผนภาพที่ 3.2 แนวโน้มร้อยละของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 ปีการศึกษา 2559-2561

ตารางที่ 3.7 ค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สาเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2561
ปีการศึกษา
2559
2560
2561

ค่าเฉลี่ยของ GPA
2.70
2.67
2.82
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แผนภาพที่ 3.3 แนวโน้มค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สาเร็จการศึกษา ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2559-2561

แนวโน้มค่าเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
2.82

2.70
2.67

2559

2560

2561

ปี การศึกษา

ตารางที่ 3.8 ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีมีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
รายการ

ความพึงพอใจ
(N = 200)
3.82
3.94
3.83

1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การควบคุมกากับให้จานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเหมาะสม
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนักศึกษา
4. อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนาการลงทะเบียนเรียนโดยคานึงถึงความต้องการ ความสนใจ
3.82
และศักยภาพของนักศึกษา
5. การจัดทาทะเบียนประวัติและนักศึกษาอย่างเป็นระบบเพือ่ การติดต่อประสานงาน
3.72
6. การแลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผสู้ อนเพือ่ การพัฒนานักศึกษา
3.85
7. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ
3.90
ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ
8. อาจารย์ที่ปรึกษามีระบบการจัดการความเสี่ยง เรือ่ งนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า การ
3.85
ออกกลางคัน หรือไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
9. อาจารย์ที่ปรึกษามีชอ่ งทางการติดต่อสือ่ สารระหว่างนักศึกษา
3.81
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
3.84
ประเมินกระบวนการ
ตารางที่ 3.5 พบว่าค่าร้ อ ยละการออกกลางคันตั้งแต่ปี 2559-2561 นั้นลดลงอย่างต่อ เนื่อ งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่หลักสูตรได้ตั้งไว้ว่าร้อยละของการออกกลางคันของนักศึกษาลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการ
ให้คาปรึกษาและแนะนานักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และในตารางที่ 3.6 พบว่าค่า
ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 มีค่าที่สูงขึ้นในภาคเรียนที่ 1 และลดลงในภาคเรียนที่ 2
ของแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรจึงได้ประชุมหาแนวทางแก้ไข โดยให้นักศึกษารายบุคคลจัดทาแผนการเรียนใหม่
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เพื่อให้อาจารย์ติดตามผลเป็นระยะตลอดทั้งเทอม ตารางที่ 3.7 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 มีค่าลดลงหลักสูตรจึงได้ประชุมหาแนวทางแก้ไข โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงและ
อธิบายให้กับนักศึกษาฟังเกี่ยวกับการขยายเวลาการเรียนออกไป เพื่อให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเพิ่มเติมความรู้และ
ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทาให้ระดับผลการเรียนของนักศึกษาก่ อนสาเร็จการศึกษาจะได้ระดับ
คะแนนสูงขึ้น เป็นผลให้ค่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเป็น
2.82 จากตารางที่ 3.8 พบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปีมีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษามีค่าเท่ากับ 3.84 ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าหัวข้อการจัดทาทะเบียน
ประวัติและนักศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อการติดต่อประสานงาน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด เท่ากับ 3.62
หลักสูตรได้นามาประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อปรับปรุงในส่วนดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
หลักสูตรมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ให้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 โดยดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัย/คณะ โดยมีเป้าหมายดังนี้
1. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ IC3 มากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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
2561 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 ประกอบด้วยกลุ่มที่สร้างสรรค์งานด้านเครือข่าย 2 กลุ่ม และด้าน
ฐานข้อมูลอีก 2 กลุ่ม ผลจากการเข้าร่วมโครงการส่งผลให้นักศึกษาได้รับรางวัล 2 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ
เรื่องหุ่นนวดเพื่อการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางสายตา และรางวัลรองชนะเลิศ เรื่องกล่องจดหมายแจ้งเตือน
อัตโนมัติ เมื่อผลการแข่งขันระดับคณะแล้ว ส่งผลงานประกวดต่อไปยั งระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ ส่งผลให้ผลงานของรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ที่เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา ได้รางวัล
ระดับนานาชาติ
3. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมประกวดสหกิจ โดยเริ่มจากการคัดเลือกนักศึกษาจากระดับหลักสูตร เพื่อส่งเข้า
ร่วมงานประกวดเบื้องต้นของทางคณะจัดงานประกวดสหกิจระดับคณะ ผลการประกวดระดับคณะปรากฏ
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4.

5.

6.

7.

8.

ว่านักศึกษาของหลักสูตรได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสหกิจนานาชาติ จึงส่งผลงานประกวดต่อไปในโครงการ
ประกวดสหกิจดีเ ด่น ของเครื อ ข่ายอุ ดมศึกษาภาคกลางตอนบน ซึ่งได้รั บรางวัล ชมเชยประเภทสหกิจ
นานาชาติ โดยเป็นผลงานสหกิจนานาชาติของนายกรวัฎ เอนกนิตย์
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 าให้ นั ก ศึ ก ษาได้
ประสบการณ์ในการใช้ความคิดประดิษฐ์งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา การสื่อสาร ความร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะด้านสื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฝึกความสามารถในการปรับตัว การริเริ่มและการกากับดูแลตนเองได้ ทักษะด้านสังคม การ
มีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ ส่งผลให้นักศึกษาได้หัวข้อมาทา
โครงงานของตนเองด้ว ย ได้แก่ โครงงาน เรื่ อ งการจัดทาระบบฐานข้อ มูล ของผู้ มาปฏิ บัติธ รรมของวั ด
ปัญญานันทาราม โครงงานอุปกรณ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงวัยที่มาปฏิบัติในวัดปัญญานันทาราม
โครงงานถังขยะแจ้งเตือนอัตโนมัติ ที่ได้มาจากความต้องการของวัดที่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมาก พระที่รับผิดชอบ
จึงแจ้งให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาคิดและทาโครงงานตอบโจทย์พระ สามารถนาผลงานของนักศึกษา
ไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์
ให้ นั ก ศึ ก ษาน าผลงานจากวิ ช าโครงงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศไปร่ ว มประกวดในงานประกวด
โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ซึ่งมีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
ทักษะในการเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ ฝึกการตอบคาถาม การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เยี่ยมชม การ
มองโอกาสทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ
ให้นักศึกษานาผลงานจากวิชาโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปร่วมประกวดในงานประกวดโครงการ
TOT Hackathon 2019 ที่จัดโดยบริษัท TOT ซึ่งมีนักศึกษาจากหลาย ๆ มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศเข้ า
ร่วมประกวด เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะในการเผยแพร่ผลงานออกสู่สาธารณะ ฝึกการตอบคาถาม การ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เยี่ยมชม การมองโอกาสทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ และนักศึกษาของหลักสูตรที่
เข้าร่วมประกวดสามารถคว้ารางวัลชมเชยจากประเภทความฉลาดเทียมร่วมกับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
โครงการให้ นัก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ดท้ า ยได้รั บการฝึ ก อบรมทั ก ษะทางวิช าชี พ จากสถานประกอบการที่อ ยู่ใน
ตลาดแรงงานจริง โดยในปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้มีความร่วมมือกับบริษัท BAY บริษัท e-cop
และบริษัทเมโทร ทาให้เกิดผลลัพธ์คือ การรับนักศึกษาเข้าไปทางานในสถานประกอบการ และการรับ
นักศึกษาไปฝึกงานและสหกิจศึกษา
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 โดยมอบหมายให้คณาจารย์ ในสาขาได้ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่นักศึกษาที่มีความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการและกิจกรรมที่มีการดาเนินงานในปีการศึกษา 2561 มีดังนี้
8.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Institute of Technical Education ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่ง
หลักสูตรได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2558 ได้
พั ฒนาความร่ ว มมือ ระหว่างมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญบุรี และ Institute of Technical
Education ให้เ ป็นรู ปธรรมโดยร่ าง MOU ในการแลกเปลี่ ยนนักศึกษาและความร่ ว มมือ อื่ น ๆ ใน
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อนาคต เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นสากล และในปีการศึกษา 2561 ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเหมือนทุกปีอย่างต่อเนื่อง
8.2 โครงการ International Computer Programming Contest (ICPC) ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย ได้เชิญ
ชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการเข้าสมัครและคัดเลือกเพื่อพิจารณาผลงานทางด้านการพัฒนา
แอพพลิเคชันและผลการสอบภาษาอังกฤษ คัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดของโครงการเข้าร่วม
กิจกรรม Workshop ทั้งที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ณ Hokkaido Information University
8.3 โครงการ Global Capstone Design Project (GCDP) ที่ จั ด โดยมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคล
ธัญบุรีและมหาวิทยาลัยยังนัม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยการเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม
โครงการเข้าสมัครและคัดเลือกโดยการพิจารณาจากผู้สนใจและรักทางด้าน Design Thinking มีทักษะ
และประสบกาณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่ว มฟังการบรรยายและฝึ กปฏิบัติในหัว ข้อ IoT for Better Life ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เดือนมกราคม 2562 จัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
ช่วงที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2562 จัดที่มหาวิทยาลัยยังนัม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งมีนักศึกษาใน
หลักสูตรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจานวน 4 คน ได้แก่ นายสิทธิพศ กาญจนศิริสมบัติ นาย
รชนนท์ อนันต์เจริญกิจ นายอุชุกร แก้วรัตน์ และนายคณุตม์ ภูเป้ว
8.4 โ ค ร ง ก า ร “NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” จั ด โ ด ย National Pingtung
University (NPTU) ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่
4-17 ธันวาคม 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาด้านภาษาเพื่อ
เป็นการเตรียมพร้อมให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในสมาคมอาเซียน
8.5 โครงการสหกิจในประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ
มหาวิทยาลัย Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรได้มีการคัดเลือกและส่ง
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสหกิจนานาชาติจานวน 1 คน ได้แก่ นายกรวัฎ อเนกนิตย์
8.6 โครงการสหกิจในประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีและมหาวิทยาลัย National Pingtung University ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน หลักสูตรได้
มีการคัดเลือกและส่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสหกิจนานาชาติจานวน 3 คน ได้แก่ นายอิศรา
เรืองสาคร นายพศิน กีรติรเนศกูล และนายพัศวีร์ วิจิตรไตรธรรม
9. การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกีฬาประจาปี Network Game ที่เป็นกีฬาเครือข่ายวิชาชีพ
ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรได้เป็นผู้ร่วมสร้างกีฬา Network นี้ขึ้นมากับ
มหาวิทยาลัยภายนอกตั้งแต่ปี 2540 และในปีการศึกษา 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังเป็นเจ้าภาพจัดงาน ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพ
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ผลการดาเนินงานของปีการศึกษา 2561 มีการส่งนักศึกษาเพื่อทดสอบทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ที่
เป็นทักษะบังคับระดับมหาวิทยาลัย ส่งนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงส่งเสริมการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ
ต่างประเทศ ในโครงการ ITE ในโครงการ iCPC HIU-RMUTT ในโครงการ GDCP ส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจนานาชาติ
และส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกีฬา Network Game นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรลุตามเป้าหมาย
จุดมุ่งหมายสาคัญประการหนึ่งสาหรับการพัฒนานักศึกษาคือการสร้างบัณฑิตที่สามารถตอบสนองความ
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 งานในยุคที่แข่งขันกันด้านข้อมูล ข่าวสารและการดา รงชีวิตที่มีความซ้าซ้อนให้ประสบ
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)
จากการดาเนินการดังกล่าวพบว่ากระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรมีความหลากหลาย
และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ผลิ ตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้
นักศึกษาได้รับคาชมจากสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกงานหรือสหกิจ กล่าวว่านักศึกษาหลักสูตรนี้มีจิตอาสา
ขยัน อดทน สู้งาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี แสดงว่าวิธีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรดาเนินการได้ดี
หลักฐาน SCI-IT-3-12 ผังระบบการจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
SCI-IT-3-13 โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษาสาขาวิชา IT
SCI-IT-3-14 ภาพและใบประกาศรางวัลของนักศึกษา
SCI-IT-3-15 ภาพประกอบงานบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม
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 หลักสูตรได้นาข้อมู ลจากระบบฐานข้อมูลของ สวท. มา
วิเคราะห์เพื่อคานวณอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษานับจากปีที่เข้าศึกษา โดยใช้การคานวณ
ดังนี้
1. จานวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา (1)
2. จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาในข้อ 1. (2)
3. อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คานวณได้จาก 100 x (2) / (1)
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ผลการคานวณอัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี (25592561) ดังแสดงในตารางด้านล่าง และแผนภาพแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอัตราการคงอยูแ่ ละอัตราการสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของนักศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561) ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง
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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
นอกจากนั้นหลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2559 2560 และ 2561 สารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับกระบวนการรับนักศึกษา/การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ความพึงพอใจ
ต่อการให้คาปรึกษาและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี /การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการจัดการของหลักสูตร
หลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาฯ ได้นาข้อเสนอแนะและความต้องการของนักศึกษาที่ ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการเรียนมาร่วมกันพิจารณาเรียงลาดับความสาคัญของข้อเสนอแนะและความต้องการของ
นักศึกษาเพื่อคัดเลือกสิ่งที่เป็นประเด็นเร่งด่วนเสนอคณะก่อนเป็นลาดับต้น โดยสรุปผลการประเมินของปีการศึกษา
2561 พบว่า มีข้อร้องเรียน 3 ประเด็นดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องมีคุณสมบัติสูงขึ้นเพื่อรองรับโปรแกรมที่มี
ความทันสมัย 2) วัสดุและอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และ 3) ทุนการศึกษาเพื่อจ่ายค่าเทอม หลักสูตรได้เสนอผ่าน
สาขาวิชาฯ เพื่อจัดทาแผนพร้อมคาของบประมาณผ่านคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้นคณบดี ยังได้มี
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มีเวทีพบคณบดี เพื่อชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวกับนักศึกษา รวมถึงเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้พูดคุย และประเด็นหนึ่งคือการให้นักศึกษาร้องขอในประเด็นที่คิดว่าจาเป็นและต้องการเพื่อการเรียน
การสอนที่ดี จึงทาให้คณบดีได้ประเด็นความต้องการตรงกับสาขาวิชาในประเด็นเร่งด่วนที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ทา
ให้ประเด็นดังกล่าวมีน้าหนักและถูกผลักดันโดยคณบดีด้วย ทาให้หลักสูตรและสาขาวิชาฯ ได้รับการอนุมัติงบจาก
มหาวิทยาลัยผ่านคณะ เช่น โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน และการเพิ่มทุนการศึกษาให้มากขึ้น
รวมถึ ง มี ก ารอนุ มั ติ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ป รั บ ปรุ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ได้ รั บ อนุ มั ติ จั ด ซื้ อ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ห้องปฏิบัติการ แสดงว่าหลักสูตรและสาขาวิชาฯ สามารถดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนได้ทุกประเด็น คิดเป็น
100 % ของข้อร้องเรียนที่ถูกกาจัด โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พบว่ามีระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (4.68)
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ปีการศึกษา

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

2559
2560
2561

4.65
4.67
4.68

หลักฐาน SCI-IT-3-16 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อกระบวนการรับนักศึกษา/
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาและแนะแนวแก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี/การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการจัดการของหลักสูตร
SCI-IT-3-17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฯ
SCI-IT-3-18 โครงการสนับสนุนการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
เฉลี่ย

คะแนนประเมินตนเอง
4
4
3
3.67

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์)
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ที่สอดคล้องกับทางคณะ/มหาวิทยาลัยดังนี้
ประเด็นที่ 1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อให้ได้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงหรือสอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตได้
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้

รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรวท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 2561

29

และมีขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้

อาจารย์ประจาหลักสูตรกับอาจารย์ของสาขาวิชาฯ มีการพิจารณาร่วมกันตามระบบและกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ประจาหลักสูตร เริ่มจากกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิต
ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลั กสู ตร โดยคัดเลื อ กจากคุณ วุฒิการศึ กษา/ตาแหน่งทางวิช าการ/ผลงานวิจัย /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 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์อตั รากาลังของคณาจารย์
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 นปีการศึกษา 2557 ได้อ าจารย์ใหม่มาเพิ่ม 4 คน ทาให้ อ าจารย์ทั้งหมด 11 คน จึงส่งผลให้
อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาดีขึ้นเป็น 1 : 34 จากจานวนนักศึกษา 375 คน ปีการศึกษา 2559 2560 และ
2561 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ดีขึ้นทุกปี ดังนี้ 1 : 31 1 : 28 1 : 26 ตามลาดับ
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 ตรมีการประเมินกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่ อ นาผลการ
ประเมินมาพัฒนาการดาเนินงานของหลักสูตร ซึ่งมีความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีต่อการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ได้ระดับคะแนนความพึงพอใจดีมาก (4.69) และไม่มีประเด็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข หลักสูตรจึงได้
หยิบยกผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปี การศึกษา 2560 มาพิจารณาเพื่อการพัฒนา
หลักสูตร จึงได้พบว่า คณะกรรมการผู้ประเมิน มีแนวทางเสริมจุดเด่นให้กับหลักสูตร ด้านอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เลื่อนระดับดารงตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น โดยหลักสูตรได้ดาเนินการเชิงรุก ปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรจึงส่ง
บุคลากรไปพัฒนาคุณภาพ ตามศักยภาพและมีการพิจารณาวางตัวบุคคลที่จะมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทนรศ.
ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยพิจารณาให้ ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากจบการศึกษาปริญญาเอก อีกทั้งอาจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาท
แก้ว และดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส มีความประสงค์ ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะ
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หายไปในตาแหน่ง รศ.ดร. นอกจากนี้ยังส่งอาจารย์ไปพัฒนาตนเองตามแผนที่ได้เสนอไว้ทุกคนเช่นกัน หลักสูตรและ
สาขาวิชาฯ ยังมีโครงการพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาอาจารย์ที่ขอตาแหน่งทางวิชาการของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อให้อาจารย์ของหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการมาช่วยให้คาปรึกษาและแนะนากับอาจารย์ที่กาลังจะขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ หลักสูตรดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน
หลักฐาน SCI-IT-4-03 ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCI-IT-4-04 แผนพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
จากการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ที่ ดาเนินการตามแผนที่วางไว้พบว่า หลักสูตรและสาขาวิชาฯ
สามารถส่งอาจารย์ไปพัฒนาได้ตามแผนที่วางไว้ และด้านอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง
แสดงว่าการบริหารอาจารย์ดาเนินการได้ดีไม่มีปัญหา ส่วนคุณภาพของอาจารย์ประจาหลักสูตรด้านตาแหน่งทาง
วิชาการ หลักสูตรมอบหมายให้ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ กับ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ทาหน้าที่แนะนาให้
คาปรึกษาเรื่องการเขียนขอตาแหน่งทางวิชาการ จากการประเมินกระบวนการปรับเชิงรุกดังกล่าว ทาให้อาจารย์ใน
หลักสูตรและสาขาวิชาฯ ในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ของสาขาวิชาฯ ยื่นขอตาแหน่งทาวิชาการ 3 คน ได้แก่
อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน และดร.สันติ พัฒนะวิชัย และหลักสูตรได้ดาเนินการตามกระบวนการ
ต่อเนื่องส่งผลให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ดารงตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นทุกปี
ดังนั้นระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร จึงได้นาผลการปรับ ปรุงกระบวนการเชิงรุกเรื่องให้หลักสูตร
และสาขาวิชาฯ กาหนดอาจารย์ที่มีศักยภาพ มาเป็นพี่เลี้ยงประกบอาจารย์ที่ขอตาแหน่งทางวิชาการ นามาใช้ในปี
ถัดไปด้ว ย เนื่อ งจากเห็นผลจากการดาเนินการที่ดี ขึ้น ทุก ปี มีอ าจารย์ ยื่นขอตาแหน่ง ทางวิช าการทุก ปี ซึ่งในปี
การศึกษา 2556 และ 2557 ไม่มีอาจารย์ในหลักสูตรหรือในสาขาวิชาฯ ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ แต่เมื่อได้มีการ
เริ่มนาระบบพี่เลี้ยงเข้ามาใช้ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการต่อเนื่องทุกปีดังนี้
ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561

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

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
ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ ส่งผลให้บางเรื่องที่อาจารย์สนใจไปอบรมไม่สามารถไปได้ โดยในปีการศึกษา 2558
หลักสูตรจึงได้หารือในที่ประชุมร่วมกันว่าจะดาเนินการโดยทาความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก เพื่อเข้า
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รับการอบรมหรือเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในหน่วยงานนั้นที่มีความเชี่ยวชาญในราคาถูกหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 อาจารย์ประจาหลั กสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองในด้านวิชาการครบ โดยรศ.ดร.สุวรินทร์
ปัทมวรคุณ ไปพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพในงานสั มมนาวิชาการและส่งผลงานอาจารย์ กับนักศึกษาเข้าร่ว มแสดง
นิทรรศการเพื่ 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 างน้ อ ยปีล ะประมาณ 40 ชั่ ว โมง
นอกจากนั้นยังส่งอาจารย์ไปฝังตัวในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเวียนกันจนอาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่านผ่านการ
ฝังตัวในสถานประกอบการ โดยในปีการศึกษา 2561 ส่ง ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จากการดาเนินการทางานเชิงรุกด้านการทาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกประเมินผล
การดาเนินงานแล้วพบว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 – 2561 หลักสูตร
และสาขาวิชาฯ ยังคงดาเนินการในรูปแบบความร่วมมือที่ได้ตกลงไว้กับหน่วยงานภายนอกนั้นที่มีความร่วมมือกัน 3
ปี โดยเริ่มทาความร่วมมือกันเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ซึ่งได้มี
การต่อสัญญากับทางบริษัทอีก 3 ปี จะหมดลงในปี 2565
ในการส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมทางหลักสูตรได้มีการประเมินผลเมื่อกลับมาจากฝึกอบรมมีการทารายงานผล
การฝึกอบรม และมีการนาความรู้มาใช้ประกอบการสอน รวมถึงนามาบรรยายหรือบอกเล่าหรือถ่ายทอดให้อาจารย์
คนอื่นทราบ ส่วนกระบวนการศึกษาต่อที่ดาเนินการภายใต้กฎระเบียบของทางคณะและมหาวิทยาลั ยนั้น คณะและ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี การปรั บปรุ งเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ พั ฒ นาให้ มีค วามคล่ อ งตัว และทั นสมั ย ตลอด จากการประเมิน
กระบวนการดาเนินงานตามนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยเรื่องส่งอาจารย์ไปฝังตัว ในสถานประกอบการนั้น
พบว่าเกิดประโยชน์อย่างมากในหลายด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ ที่ดีเพื่อเปิดทางให้รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน/สหกิจ
หรือรับบัณฑิตของหลักสูตรเข้าทางาน หรือแม้แต่ตัวอาจารย์ได้โอกาสทางานวิจัยร่วมหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท
ภายใต้โครงการขอทุน ITAP เป็นต้น ซึ่งในปีการศึกษา 2556 หลั กสู ตรยังไม่มีการส่ งอาจารย์ไปฝั งตัว ในสถาน
ประกอบการ ทาให้นักศึกษามีแหล่งที่จะเลือกฝึกงาน/สหกิจมีน้อย เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 2558 และถึงปี
ปัจจุบัน มีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะสามารถขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการได้ ไปถึงเรื่องการให้
ทุนการศึกษา และรับเข้าทางานเลยเมื่อจบการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมและสัมมนาร่วมกันกับอาจารย์ในสาขาฯ เพื่อพิจารณาผลการฝึกอบรม
และพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อ หาในการสอนของแต่ละ
รายวิชาต่อไป หรืออาจารย์บางคนสามารถนาไปเป็นหัวข้อหรือแนวทางในการพัฒนาตนเองใส่ไว้เป็นแผนพัฒนา
บุคลากรของสาขาฯ ในปีถัดไป ดังนั้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรจึงดาเนินการต่อไปเกี่ยวกับการส่งอาจารย์ใน
หลั กสู ตรไปพั ฒนาตนเองโดยเฉพาะไปฝั ง ตัว ในสถานประกอบการซึ่ง ได้ ประโยชน์ มาก และขยายการฝัง 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 เช่นกัน
หลักฐาน SCI-IT-4-05 แผนพัฒนาบุคลากรของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCI-IT-4-06 แบบรายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรในสาขาฯ
SCI-IT-4-07 หนังสือความร่วมมือ (MOU) เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2559
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ด้านการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการแจ้งความจานงในการยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการ ผ่านสาขาฯ/ภาควิชาฯ และคณะฯ เพื่อจัดทาแผนในภาพรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป และการดาเนินการกับ
บุคลากรสายวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีระบบ
และกลไกส่งเสริมให้อาจารย์ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการตามระบบและกลไกส่งเสริมอาจารย์ขอตาแหน่งทาง
วิชาการ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้จัดทาแผนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของอาจารย์
แต่ละคนที่พร้อมและครบกาหนดตามคุณสมบัติ อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยฯ จัดโดยคณะและกองบริหารงานบุคคล (กบค.) เป็นไปตามระบบและกลไกของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้นหลักสูตรได้มีการดาเนินการเชิงรุกในกระบวนการด้านการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ในหลักสูตรด้วยการกาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เคยผ่านการขอตาแหน่งทางวิชาการมา
เป็นพี่เลี้ยงดูแลแนะนาประกบคู่กั บอาจารย์ที่จะส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือ
แนะนา จากผลการดาเนินงานเชิงรุก ส่งผลให้มีผู้ที่ยื่นขอดารงตาแหน่งทางวิชาการต่อเนื่องทุกปี ในรอบปีถัดไปทาง
หลักสูตรจะมีการดาเนิน งานด้านการเข้า สู่ตาแหน่งทางวิชาการตามกระบวนการระบบเดิมที่ ดาเนินการอยู่ในปีนี้
เพราะเนื่องจากการประเมินกระบวนการ พบว่าสามารถดาเนินการได้ผลดี โดยดูจากผู้ เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ต่อเนื่องทุกปี และปีการศึกษา 2561 ส่งผลให้ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
หลักฐาน SCI-IT-4-08 ผังระบบการขอตาแหน่งทางวิชาการ
SCI-IT-4-09 หนังสือส่งบุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักสูตรดาเนินการร่วมกับคณะมีการดาเนิน งานตามผังการประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยก่อนเริ่มการประเมิน คณะได้มีการทาประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
คณะ มีแบบประเมินแบ่งเป็น 3 กลุ่ม สาหรับบุคลากรสายวิชาการ เมื่อลงมติที่ประชุมเสร็จจะได้แบบประเมินฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อทาหน้าที่ประเมินฯ พิจารณ์ตามเกณฑ์ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ ทั้งนี้หลักสูตรได้
เข้าร่วมกับคณะมีการปรับปรุงแบบประเมินฯ มาโดยตลอด โดยในปีการศึกษา 2558 ได้มีการปรับแบบประเมิน จาก
เดิมแบบประเมินมี 2 กลุ่ม (แบบประเมินของอาจารย์ข้าราชการกับแบบประเมินของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย)
ได้แยกให้เหมาะสม แบ่งเป็น 3 กลุ่ มในปีนี้ เพิ่ มจากเดิมที่แยกแบบประเมิน อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกออกจากกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะที่
เปลี่ยนแปลงไป สามารถดาเนินการได้สอดคล้องและผลงานบรรลุเป้าหมายของมหาวิ ทยาลัยและคณะ จากการ
ประเมินแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่าบุคลากรที่ถูกประเมินมีการยอมรับแบบประเมิน ดังกล่าว เพราะแบบ
ประเมินที่ได้มาจากประชาพิจารณ์ ดังนั้นแบบประเมินนี้ยังคงนามาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของ
หลักสูตร/สาขาวิชาต่อในปีถัดไป
หลักฐาน SCI-IT-4-10 ผังระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
SCI-IT-4-11 การประชาพิจารณ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
SCI-IT-4-12 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
SCI-IT-4-13 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ส่วนการบริหารอาจารย์ด้านการเรียนการสอน อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการจัดประชุมเพื่อขอเปิดรายวิชา
ตามกระเช้าของหลักสูตร (มคอ. 2) และบางรายวิชาที่ขอเปิดเพื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามแผน ก่อน
เปิดภาคเรียน สรุปผลแจ้งฝ่ายวิชาการและวิจัยของคณะเสนอคณบดีส่งไปยั ง สวท. จากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตร
จัดตารางสอนให้กับอาจารย์ผู้ส อนของหลักสู ตรก่อนเปิดภาคเรียน มีหลั กการคือ จัดรายวิชาให้เ หมาะกับความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน พร้อมกับเกลี่ยภาระการสอนให้อาจารย์แต่ละท่านมีจานวนชั่วโมงใกล้เคียงกัน เน้น
ว่าอาจารย์แต่ละท่านต้องครบภาระงานสอนขั้นต่าก่อน ส่วนที่เกินภาระงานขั้นต่าให้กระจายโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
สาหรับจานวนชั่วโมงที่สอน รวมถึงนาข้อมูลจากมคอ. 5 ของแต่ละรายวิชามาพิจารณาดูเกี่ยวกับคะแนนประเมิน
ผู้สอนและข้อเสนอแนะ เพื่อนามาปรับปรุงและวางแผนการวางตัวผูส้ อนในรายวิชานั้น ซึ่งแต่ละวิชาที่ขอเปิดไม่พบข้อ
ร้องเรียนด้านผู้สอนจึงทาให้สามารถจัดผู้สอนคนเดิมที่เคยสอนในรายวิชาที่ขอเปิดนั้น เพื่อสะสมประสบการณ์ให้เกิด
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น เมื่อจบภาคเรียนมีการเสนอระดับคะแนนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ
เพื่อร่วมกันกลั่นกรองและพิจารณาโดยเฉพาะระดับคะแนนที่ได้ F, I จากนั้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
และคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เช่น นักศึกษาเรียนตกร้อยละเท่าไร มากหรือน้อย
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
กระบวนการเดิมยังส่งผลให้อาจารย์สามารถใช้รายวิชาดังกล่าวที่ตนเองสอนต่อเนื่องจนเชี่ยวชาญสามารถใช้เป็นวิชา
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
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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 และจากความสนใจของอาจารย์แต่ละท่านที่จะเข้าประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงาน สาหรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการภายในประเทศ จะได้รับงบประมาณในส่วนของงบ
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 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยอาจารย์แต่ละท่านสามารถขอคณะเพื่อไปอบรมสัมมนาตามความ
ต้องการของตนเองได้ ตามแผนที่ได้สารวจไว้เมื่อปลายปีที่แ ล้ว ซึ่งได้นาผลมาจัดทาเป็นแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ทั้งในระดับหลักสูตร/สาขาวิชาฯ/คณะ รวมถึงมีการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามนโยบายของ
คณะและมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาที่สอน โดยการไปสัมมนาและฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 40
ชม.ทุกคนต่อปี หรือไปฝังตัวในสถานประกอบการ หลักสูตรได้มีการส่งอาจารย์ไปฝังตัวผ่านทางสาขาวิชา/ภาควิชา/
คณะเสนอต่อมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้อาจารย์ทุกท่านในสาขาวิช าผ่านการอบรมและฝังตัวในสถาน
ประกอบการทุกท่าน จากการประเมินผลการปฏิบัติการฝังตัวของอาจารย์ ในรอบที่ผ่านมาและกาลังดาเนินการอยู่
พบว่า จะได้ประโยชน์จากการไปฝั งตัวของอาจารย์ดังนี้ ซึ่งส่ งผลกับการเรี ยนการสอนนักศึกษาให้มีทักษะการ
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพตามสถานประกอบการผ่านประสบการณ์จริงของอาจารย์ผู้สอนที่ได้จากสถานประกอบการที่
ตนเองไปฝังตัว จากการดาเนินการประเมินกระบวนการแล้วพบว่าเป็นกระบวนการที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่จะทาให้อาจารย์มีประสบการณ์จริงจากสถานประกอบมาใช้
สอนนักศึกษา เพราะการจะฝึกนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพได้ อาจารย์ผู้สอนต้องทาได้แบบมืออาชีพด้วย ที่ได้
จากการไปฝังตัวในสถานประกอบการ หลักสูตรดาเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน
อาจารย์ได้ไปฝังตัวในสถานประกอบการ มีกรณีศึกษามาสอนนักศึกษาได้เห็นภาพและมีความหลากหลายมากขึ้น ถึง
การนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้นยังทาให้หลักสูตรมีเครือข่ายที่ดีกับสถานประกอบการ เพื่อ
นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ต่อไปในประเด็นของการมีสถานประกอบการที่จะเป็นทางเลือกมากขึ้นให้กับนักศึกษาไป
ฝึกงาน/สหกิจ/รับทางานจริง นอกจากด้านการเรียนการสอนแล้วทาให้อาจารย์ได้หัวข้องานวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ดังนั้นหลักสูตรจึงประชุมพิจารณาว่าปีการศึกษาถัดไปหลักสูตรจะยังคงส่ง
อาจารย์ไปฝังตัวต่อไป
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หลักฐาน SCI-IT-4-14 การฝึกอบรม/ฝังตัว/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
ของบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
SCI-IT-4-15 ผลงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
SCI-IT-4-16 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 มมือ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ บุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัย
National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), Kobe University (Japan), Islamic
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 ) ในหัว 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
ซึ่งแสดงให้เ ห็นว่าหลั กสู ตรและคณะส่ งเสริ มและพั ฒนาอาจารย์จริง จัง เพราะลงทุนจัดสั มมนาวิชาการ
(Conference) ขึ้น ให้เ ป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนรู้ทางวิชาการกับมหาวิทยาลั ยอื่น ที่มีลั กษณะวิช าชีพคล้ายกัน
รวมถึงได้สร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการในอนาคต
ร่วมกันด้วย
การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการลา
ศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยที่มีกฎหมายรองรับ
หลักฐาน SCI-IT-4-17 เล่มรายงานจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติปี 2560
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
SCI-IT-4-18 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
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- 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
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
โครงการดังกล่าวส่งผลให้ ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส ได้ทราบแนวทางในการขอทุนเพื่อสนับสนุนการทาวิจัย ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งที่ส่งเสริมต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ โดย ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัย
ของอาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นโครงการร่ วมระหว่างส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชการ สกว. โดยมีเงื่อนไขของการรับทุนด้วยการตีพิมพ์วาสารวิชาการที่อยู่ในฐาน ISI
เป็นลาดับถัดไป นอกจากนั้นยังเข้าร่วมโครงการกับทางมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ ทาให้
หลักสูตรมีอาจารย์ยื่นขอตาแหน่งวิชาการทุกปี ส่งผลให้อาจารย์ในหลักสูตรและสาขาวิชามีอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการต่อเนื่อง
เป้าหมายจากเกณฑ์
(รายงานตาม
ตัวบ่งชี้ 4.2)
คุณภาพอาจารย์ (คุณวุฒิ
ป.เอก ตาแหน่งทางวิชาการ
และผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร)

ชื่อ-นามสกุล
รศ.ดร.สุวรินทร์
ปัทมวรคุณ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด
ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 5 คน มีวุฒิ
ปริญญาเอก 2 คน และดารงตาแหน่งทางวิชาการ 4 คน
ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 40.00 ได้ 5 คะแนน
ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ 80.00 ได้ 5 คะแนน
ผลงานวิชาการของอาจารย์
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI/SCOPUS และผลงานวิจยั ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ต่อจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร มี 12 บทความ/ผลงาน ได้ 5 คะแนน

แหล่งเผยแพร่/
ตีพิมพ์
- Pattamavorakun, S. “Thai Traditional
6–9
Massage Learning Model for Visually Impaired” December
Seoul International Inventor Fair 2018 (SIIF)
2018, Korea
- Pattamavorakun, S. “Assistive Plate and Pen 6 – 9
Technology to Help the Visually Impaired Sign December
Their Name and Identify Colors” Seoul
2018, Korea
International Inventor Fair 2018 (SIIF)
ชื่อผลงาน
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ชื่อ-นามสกุล
ผศ.ดร.ชุติมา
ประสาทแก้ว

ผศ.จตุรพิธ
เกราะแก้ว

ดร.วิภารัตน์
บุษยาตรัส

แหล่งเผยแพร่/
ค่า
ตีพิมพ์
น้าหนัก
-อนุสิทธิบัตรเรือ่ งระบบตรวจจับสภาวะแวดล้อมในการ 27 พฤษภาคม
0.4
ปลูกข้าว
2562
(1903000345)
- Joompon Bamrungwong and Chutima
January - June,
1.0
Prasartkaew “The Optimization of Ball Shear 2019.
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
- Jaturapith Krohkaew, Pongpon Nilaphruek, May 29 – 31,
0.4
Waraphan Saraaureeporn, Niti Witthayawiroj 2019.
and Wichet Plaimart “The Development of
Computer Skill and Information Technology
Framework for RMUTT Students” E-learning
Forum Asia 2019, Bangkok Thailand.
- Pongpon Nilaphruek and Jaturapith
May 29 – 31,
0.4
Krohkaew “Class Attendance Management
2019.
System using Multiple conditions” E-learning
Forum Asia 2019, Bangkok Thailand.
- K. Buahing, W. Busyatras and C. Warisarn April 23 – 27,
0.4
2018.
“A Rate-5/6 2D Modulation Code for SingleReader/Two-Track Reading in BPMR Systems”
(2018 IEEE International Magnetics Conference
(INTERMAG), Digests of the Intermag
Conference in SJR)
- W. Busyatras, N. Jongsawat, L.M. Myint and
April 23 – 27,
0.4
C. Warisarn “A Bit-Flipping Technique Based
2018.
on 2D Modulation Constraint in BPMR
Systems” Digests of the Intermag Conference
in SJR)
ชื่อผลงาน
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ชื่อ-นามสกุล
ดร.วิภารัตน์
บุษยาตรัส

ชื่อผลงาน
- W. Busyatras, P. Poompuang, Lin M. M.
Myint and C. Warisarn “A Simple 2/3

Modulation Code and Bit-Flipping Technique
in Bit-Pattemed Media Recording Systems”
(2018 IEEE Conferences 15th International
Conference on Electrical
Engineering/Electronics, Computer,
Telecommunications and Information
Technology (ECTI-CON))
- วิภารัตน์ บุษยาตรัส, พิทยา พุม่ พวง และ ชานนท์
วริสาร “การลดผลกระทบของการอ่านไม่ตรงแทร็
กแบบไม่คงที่บนพื้นฐานสัญญาณอ่านกลับในระบบบิต
แพตเทิร์นมีเดีย” (งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD
2018 ครั้งที่ 10 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0”)
- W. Busyatras, C. Warisarn, S. Koonkarnkhai
and P. Kovintavewat “A Track Mis-Registration
Estimation Method Based on a Ratio Value of
Readback Signals in Bit-Patterned Media
Recording Systems” (The International
Technical Conference on Circuits/Systems,
Computers and Communications (ITC-CSCC)
conference 2018)
บทเรียนออนไลน์(MOOC)
- สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC
(thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต
สิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงือ่ นไข CC BY
NC SA รายวิชา : วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
(Fundamentals of Data Science) ข้อมูลเพิ่มเติม :
https://thaimooc.org/courses/coursev1:RMUTT-MOOC+rmutt011+2018_T1/about
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แหล่งเผยแพร่/
ตีพิมพ์
July 18 – 21,
2018.

ค่า
น้าหนัก
0.4

26 – 29
มิถุนายน พ.ศ.
2561

0.2

July 4 – 7,
2018.

0.4

2018.

0.8
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ประเภทงาน
จานวนงานวิจยั ที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด

ระดับคุณภาพ
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00
1
8
1
1
1
1
9
1
1

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
4.40
1.20
5.60

หลักฐาน SCI-IT-4-19 คาขอจดอนุสิทธิบัตรของอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
SCI-IT-4-20 ผลงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจา
5
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจา
5
หลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
5
ประจาหลักสูตร
เฉลี่ย
5

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
(อัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร)
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 1 อัตราการคงอยู่
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 100 % ตลอดทั้ง 4 ปีการศึกษา (โดยหลักสูตรได้มีการบริหารจัดการในเรือ่ ง
ปรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากรที่มีและดาเนินการตามขั้นตอน
ของคณะ/มหาวิทยาลัยได้ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด)
ปี
จานวนอาจารย์ประจา
การศึกษา หลักสูตรต้นปีการศึกษา
2558
5
2559
5
2560
5

จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรสิ้นสุดปีการศึกษา
5
5
5

อัตราการคงอยู่
(ร้อยละ)
100.00
100.00
100.00
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ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 3 ปีย้อนหลังเป็นดังนี้
ปีการศึกษา
2559
2560
2561

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
4.58
4.61
4.63

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ประเด็นที่ควรปรับปรุงได้แก่ อัตราส่วน
จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สื่อ วัสดุและอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ความ
ทันสมัยของสื่ อ วัส ดุและอุ ปกรณ์ ในการเรี ยนการสอน และงบประมาณไม่เ พี ยงพอต่อ การบริ ห ารหลั กสู ต รที่ มี
ประสิทธิผล ปีการศึกษา 2556 มีความพึงพอใจดีขึ้น เนื่องจากจะได้อาจารย์ใหม่มาเพิ่ม 3 อัตรา ปีการศึกษา 2557 มี
ความพึ ง พอใจดี ขึ้น เนื่ อ งจากได้ รั บ จัด สรรงบประมาณจั ดซื้ อ ชุ ด อุ ปกรณ์ เ ขี ยนโปรแกรมขั้ นสู งและงบปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 มีความพึงพอใจดีขึ้น เนื่องจากการบริหารหลักสูตรของอาจารย์มีผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาได้ในระดับดี และประกอบกับอาจารย์ได้มีการทางานร่วมกันมากขึ้นมีเวลาพูดคุยกันมากขึ้น
สืบเนื่องจากการทาระบบประกันคุณภาพฯ ร่วมกัน นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ได้แก่
1) ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปี 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) และ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยได้จัดซื้อ “ชุดปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้น
สูง” จานวน 1 ชุด รวมเงิน 999,000 บาท
2) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการครุภัณฑ์ชุด
ปฏิบัติการเครือข่าย 1 ชุด รวมเงิน 1,380,600 บาท
3) ได้รับจัดสรรงบประมาณซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ชุดปฏิบัตกิ ารโมบายและสมาร์ทดีไวซ์ 1 ชุด รวมเงิน 1,380,600 บาท
และได้รับการจัดสรร งบประมาณสาหรับจัดซื้อวัสดุสาหรับการเรียนการสอน จานวน 50,000 บาท
ปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรยังคง ได้ระดับความพึง
พอใจดีขึ้นกว่ าปีก่อ น เพราะเนื่อ งจากการบริ หารหลั กสู ตรประสบความส าเร็ จอย่างต่อ เนื่อ ง และเรื่ อ งการขอ
งบประมาณเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้รับการสนับสนุนมากขึ้นตามความต้องการของอาจารย์
คือ ได้ห้อ งปฏิ บัติการเพิ่ มขึ้น อี ก 2 ห้อ ง ได้แก่ ปฏิ บัติการด้าน IOT ST1311 และปฏิ บัติการระดับบัณ ฑิ ตศึกษา
ST1303 และปีการศึกษา 2561 ได้รับอนุมัติงบประมาณพัฒนาห้องปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ST1304
หลักฐาน SCI-IT-4-21 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาฯ
SCI-IT-4-22 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
5
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5
เฉลี่ย
5
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
(การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขา)
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร สาระ
รายวิชาในหลักสูตร โดยดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่มหาวิทยาลัย/คณะกาหนด หลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อ
ประเมิณกระบวนการดังนี้
1. หลักสูตรออกแบบสอดคล้องนโยบายมหาวิทยาลัย/คณะ
2. หลักสูตรออกแบบได้ตรงตามจุดเน้นจุดเด่นของหลักสูตรและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ประเด็นที่ 1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
1. ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ตรมี ห ลั ก คิ ดในการออกแบบหลั ก สู ต รตามวิสั ยทั ศ น์ข องมหาวิท ยาลัย คื อ
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล” ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสมัยใหม่
2. มีระบบการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (มคอ.1) และดาเนินการตามระบบและกลไกการเปิดและการปรับปรุงหลักสูตรโดย สวท. ซึ่งมี
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาและวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีข้อมูลประกอบการจัดทาร่างหลักสูตรใหม่ คือ การสารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิต/
ตลาดแรงงาน ความพร้อมของคณะ คู่แข่ง และจุดเด่นของหลักสูตร
2) วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3) คณะกรรมการประจาคณะพิจารณากรอบแนวคิดในการเปิดหลักสูตร
4) นากรอบแนวคิดในการขอเปิดหลักสูตรใหม่เสนอต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
5) จัดทาร่างหลักสูตร
6) นาร่างหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย
7) นาเสนอร่างหลักสูตรสภาวิชาการ
8) นาเสนอร่างหลักสูตรสภามหาวิทยาลัย
9) เสนอ สกอ. เพื่อให้การรับทราบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ.
2559) ได้มีการวางแผนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยการปรับปรุงจากหลักสูตร สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ.2556) ที่มีขั้นตอนการดาเนินการโดยเริ่มจากแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรประกอบด้วย
- คณะกรรมการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจา
หลักสูตร และคณาจารย์ในสาขาวิชา
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาจานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสถานประกอบการจานวน 2 ท่าน
การออกแบบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน
และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกลุ่มวิชาเลือกแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ได้แก่ กลุ่มฐานข้อมูล (Database) และกลุ่มเครือข่าย (Network) ตลอดจนเพิ่มรายวิชาที่
นักศึกษามีความจาเป็นต้องใช้ทางานในสถานประกอบการ ปรับปรุงลักษณะรายวิชาบางรายวิชาให้มีความทันสมัยกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
- ความพร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีบุคลากรทั้งสิ้น 13 คน โดยประกอบไปด้วย
1) อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 1 คน
2) อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 3 คน
3) อาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์คุณวุฒิปริญญาโทจานวน 2 คน
4) อาจารย์ที่กาลังจะได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก
จานวน 2 คน
5) อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกจานวน 1 คน
6) อาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทจานวน 4 คน
โดยเป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการเชิญอาจารย์พิเศษทั้งภาครัฐและเอกชนที่ มีความเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการมา
บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา รวมถึงพานักศึกษาไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
- เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งพบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดเน้นจุดเด่นที่
ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นตรง กลุ่มวิชาเลื อกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (กลุ่ม
ฐานข้อมูลและกลุ่มเครือข่าย และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้น โดย
กาหนดให้รายวิชามีจานวนชั่วโมงรวมการฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 70 ที่สอดคล้องกั บนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ มื อ อาชี พ (Hands on) ตลอดจนมี ก ารจั ด ท าฐานสมรรถนะวิ ช าชี พ เพื่ อ เป็น
ตัวกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละอาชีพที่สอดคล้องกับมคอ.1
- จุดเด่นของหลั กสู ตรคือ เน้นผลิ ตบัณ ฑิ ตในกลุ่ มระบบฐานข้อ มูล และกลุ่ มระบบเครื อ ข่าย ที่แตกต่างจาก
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เปิดมิได้มีการเน้นใน 2 กลุ่มอย่างชัดเจนเหมือนเช่นหลักสูตรนี้ มีการ
ทดสอบเพื่อให้บัณฑิตได้มาตรฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Certificate) การพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- หลังจากวิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน ความพร้อมของสาขาวิชา คู่แข่ง และจุดเด่นของ
หลั กสู ตรได้ดาเนินการจัด ทากรอบแนวคิด โดยในปีการศึกษา 2558 ได้มีการจัดทาหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
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สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มีกรอบแนวคิด จัดทาแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม (ด้าน
เทคโนโลยีข้อมูลและแอพพลิเคชันกับด้านเครือข่าย) ผ่านการต่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้ งที่ 7/2558 เมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ผ่านคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ผ่านสภาวิชาการ และผ่านสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 มี นาคม 2559 ซึ่งตอนนี้ส่งผลไปให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) รับทราบเพื่อส่งเรื่องกลับมาหลักสูตรต่อไป
การปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับชั่วโมงปฏิบัติเพิ่มจากรายวิชาเพิ่มในกลุ่มวิชาเฉพาะ 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 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-143-493 การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย
09-143-494 การบริหารจัดการโครงการ
09-143-495 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
09-143-496 การบริหารการเงินส่วนบุคคล
กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการในวิชาชีพ ปรับและเพิ่มรายวิชาที่มีชวั่ โมงปฏิบัติ 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
นอกจากนี้ได้มีการกาหนดสมรรถนะของหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษามีทักษะตามที่หลักสูตร
ได้วางแผนไว้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ได้ดาเนินการและผ่านมติเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. เพื่อ
รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2559 ต่อเนื่องจนถึงปีการศึกษา 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม หลักสูตรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จนในปีการศึกษา 2561 ได้
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยปรับปรุงรายวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมเป็นวิชา
เดียวเรียนในชั้นปี 4 ภาคการศึกษา 2 ที่ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานระดับปริญญาตรีเสร็จทันเวลา
อย่างมีคุณภาพเพียงพอต่อการนาไปประกวดแข่งขัน จึงปรับปรุงใหม่โดยแยกเป็น 2 รายวิชาคือโครงงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรี 1 กับ 2 และกาหนดให้โครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 1 เรียนตอนปี 3 ภาคเรียนที่ 2 ก่อนไปสหกิจ/ฝึกงาน
ส่วนรายวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี 2 ให้เรียนตอนปี 4 ภาคเรียนที่ 2 ภายหลังการไปสหกิจ/ฝึกงานแล้ว เพื่อให้
นักศึกษาได้มีช่วงเวลาในการสร้ างสรรค์ผลงานมากขึ้น จากผลการดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษามีผลงานส่งเข้า
ประกวดแข่งขันได้ โดยส่งเข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาและมีผลงานนวัตรกรรมของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
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ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ของทางมหาวิทยาลัย ส่งผลให้นักศึกษาได้รางวัลทั้งในและ
ต่างประเทศ ดังนี้ นายทศพล สังข์พุท นายจีรศักดิ์ สุขทรัพย์ศรี และนายกิตติภูมิ พลค้า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รั บรางวัล ชมเชย ได้เ งินรางวัล 10,000 บาท (กลุ่ มความฉลาดเทียมร่ ว มกับอิ นเตอร์ เน็ตในทุกสิ่ ง - AI and IoT
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTERNET OF THINGS) จากการประกวดแข่ ง ขั น โครงการ TOT Hackathon
2019 เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถ.งามวงศ์วาน เข้าร่วมประกวด
แข่งขันในรอบแรก ซึ่งมีทีมแข่งขันกว่า 200 ทีม และสามารถผ่ านเข้าสู่ ร อบ Final ในรอบ Final ของการแข่งขัน
Hackathon เป็นการแข่งขันแบบมาราทอน 2 วัน 2 คืน นักศึกษาจะไม่ทราบโจทย์แข่งขันมาก่อน ต้องแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า เป็นการวัดไหวพริบปฏิภาณ และความรู้ความสามารถทางวิชาการและปฏิบัติ ซึ่งรอบนี้มีผู้เข้าแข่งขันจาก 20
มหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ จานวน 45 ทีม โดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งนักศึกษา 2 กลุ่ม สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และ
รางวัลชมเชย จากงาน TOT Hackathon 2019 ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มจะนาเสนอผลงานแข่งขันให้กับผู้บริหารระดับสูง
ของทีโอที ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ บมจ.ทีโอที สานักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ และนักศึกษาทุกคนถูกคัดเลือกให้
เข้าร่วมทางานกับ บมจ.ทีโอที หลังจบการศึกษาต่อไป ผลงานนักศึกษาแข่งขันในเวทีนานาชาติ ได้แก่ นายพยุงศักดิ์
พรบรรดิษฐ์ นายนนทกร ภักดีไทย และนายศุภฤทธิ์ สหรัตนไพศาล เข้าร่วมประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับ
นานาชาติ ในงาน Seoul International Inventor Fair 2018 (SIIF) เรื่ อ งที่ป ระกวด “Thai Traditional Massage
Learning Model for Visually Impaired” แ ล ะ เ รื่ อ ง “Assistive Plate and Pen Technology to Help the
Visually Impaired Sign Their Name and Identify Colors” ระหว่ า งวั น ที่ 6 – 9 ธั น วาคม 2561 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี และส่งเสริมให้นักศึกษาส่ง ผลงานเข้าประกวดสหกิจศึกษาของนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทยากร ศุภรานนท์ อาจารย์วิภารัตน์
บุษยาตรัส อาจารย์นิเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ จากผลงาน “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การรับสมัคร
ผู้สอนออนไลน์และเว็บไซต์โกลวิชคิดส์ ” ได้รางวัลชมเชย ได้แก่ นายกรวัฎ อเนกนิตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท างานร่ ว มกั บ สาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ จากผลงาน “AI image processing using image data from
RedEdge camera” นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง ผลงานเข้ าประกวดโครงการประกวดสหกิ จ ศึ ก ษาดีเ ด่น พ.ศ.2562 ส าหรับ
สถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึก ษาภาคกลางตอนบน ได้รางวัลชมเชยประเภท
นานาชาติ นายกรวัฎ เอนกนิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี จนในปีการศึกษา 2561 จากการตรวจสอบ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 พบว่ายังไม่มีรายวิชาใดที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ คณะกรรมการประจาหลักสูตร
จึงมีแนวคิดในการเพิ่ มรายวิชาฝึกประสบการณ์วิช าชีพ ในต่างประเทศ ได้แก่ รายวิช า 09-144-403 สหกิจศึกษา
ต่างประเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายวิชา 09-144-305 ฝึกงานต่างประเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ส่ งเสริ มให้นักศึก ษามีการใช้ภาษาอังกฤษและได้ประสบการณ์ในต่างประเทศในปีการศึกษา 2561 หลั กสู ตรได้ส่ง
นักศึกษาได้แก่ นายพัศวีร์ วิจิตรไตรธรรม นายพศิน กีรติธเนสกุล และนายอิสรา เรื องสาคร ฝึกงานต่างประเทศทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ National Pingtung University ประเทศใต้หวันในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่
10 สิ ง หาคม 2561 และหลั กสู ตรจัด โครงการนัก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นจาก ITE (Institute of Technical Education)
ประเทศสิงคโปร์ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย กับสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2560 หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้มีวาง
แผนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยการปรับปรุงจากหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ปีการศึกษา 2561 จัดโครงการดังนี้
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- การศึกษาดูงานที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นาโดย รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์
ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นานักศึกษาในสาขาวิชาฯ จานวน 80 คน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 กัน ยายน 2561 ณ สานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี
- ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้นานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมงาน Open House
และ TOT Hackathon 2019 และรั บฟังการบรรยายในหัว ข้อ “Trends of Technology: Network Security, Big
Data Analytics, AI and IoT” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะสานักงานใหญ่
เพื่อเตรียมนักศึกษาสาหรับการประกวด ในงาน TOT Hakathon 2019 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2562 โดย
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสเข้าทางานกับ บมจ.ทีโอที ต่อไป
- ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ได้นานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short
Course Training Program) ด้าน “การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย” โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2562
จ านวน 10 วั น ภายใต้ โ ครงการ Youth Creative Programmer โดยท างานร่ ว มกั บ บริ ษั ท Metro System
Cooperation จากัด (มหาชน) เพื่อสร้างและพัฒนานักศึกษาไปทางานด้านการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายให้กับองค์กร
ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างแอพพลิเคชั่นในงานธุรกิจให้กับองค์กรต่าง ๆ นักศึกษาที่ผ่านการอบรม
ในหลักสูตรนี้และผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาศในการเข้าทางานทันที
- ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ได้นานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมการเปิดห้องปฏิบัติการทางด้าน AI
และ IoT (ปัญญาประดิษฐ์บนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง) และนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อการเรียนการสอนและการ
ดาเนินงานวิจัยทางด้าน Artificial Intelligence และ Internet of Things (Ai2OT) และแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์
และนักศึกษา และได้รั บเกียรติจาก Vice President Lung-Jen, Wang จาก National Pingtung University มาพูด
เกี่ยวกับการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนทางด้าน IoT และให้คาแนะนาในการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ
ความเป็นผู้นา และการสื่อสารกับผู้อื่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1311 (Ai2OT) อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
- เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งพบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดเน้นจุดเด่น
ที่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นตรง กลุ่มวิชาเลือกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (กลุ่ม
ฐานข้อมูลและกลุ่มเครือข่าย และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้มีการฝึกปฏิบัติเพิ่มขึ้น โดย
กาหนดให้รายวิชามีจานวนชั่วโมงรวมการฝึกปฏิบัติตลอดหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ 70 ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ มื อ อาชี พ (Hands on) ตลอดจนมี ก ารจั ด ท าฐานสมรรถนะวิ ช าชี พ เพื่ อ เป็น
ตัวกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละอาชีพที่สอดคล้องกับมคอ.1
- จุดเด่นของหลักสูตรคือ เน้นผลิตบัณฑิตในกลุ่มระบบฐานข้อ มูลและกลุ่มระบบเครือ ข่าย ที่แตกต่างจาก
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปที่เปิดมิได้มีการเน้นใน 2 กลุ่มอย่างชัดเจนเหมือนเช่นหลักสูตรนี้ มีการ
ทดสอบเพื่อให้บัณฑิตได้มาตรฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Certificate) การพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โดยมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรอยู่บนพื้นฐานกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (มคอ.1) ที่ทั้งใน
และต่างประเทศใช้อ้างอิง (ACM/IEEE) การออกแบบเน้นด้านเทคโนโลยี ผู้เรีย นจะมีทักษะทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ รวมถึงการสื่อสาร และการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อให้เกิดเป็นสารสนเทศไปใช้ประกอบการวางแผนงาน
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ขององค์กร สามารถเขียนโปรแกรมได้และมีความรู้ด้านโครงสร้างภายในคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารในแต่ละระดับได้
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร และมีความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยระดับ
เบื้องต้นหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ทันการพัฒนาการของความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
5. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีการศึกษา 2559 – 2561 หลั กสู ตรได้ส่ งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ อย่างต่อ เนื่อ งจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ จากผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก เพื่ออนุมัติเงินทุนสนับสนุนการเดินทางไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 มีนักศึกษา
1 ราย ไปสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University ประเทศสาธารณรัฐ ไต้หวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 มี
นักศึกษา 1 รายไปสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน (10 ก.ค. – 6 ต.ค. 60)
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 มีนักศึกษา 3 รายไปสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University ประเทศสาธารณรัฐ
ไต้ ห วั น (14 พ.ค. – 10 ส.ค. 61) และ มี นั ก ศึ ก ษา 1 รายไปสหกิ จ ศึ ก ษา ณ Hokkaido Information University
ประเทศญี่ปุ่น (23 ก.ย. – 1 พ.ย. 61)
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ส่งนักศึกษา ได้แก่ นายพัศวีร์ วิจิตรไตรธรรม นายพศิน กีรติธเนสกุล และนาย
อิศรา เรืองสาคร ฝึกงานต่างประเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ National Pingtung University ประเทศสาธารณรัฐ
ไต้หวันในช่ ว งวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ทาอย่างต่อ เนื่อ งจากปี
การศึกษา 2560 รวมถึง หลักสูตรได้จัดโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE (Institute of Technical Education)
ประเทศสิงคโปร์ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัย กับสาขาวิ ชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระหว่างวันที่ 25
กันยายน 2561 ถึง 5 ตุลาคม 2561 และเมื่อวันที่ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 Prof. Lung-Jen Wang รองอธิการบดีฝ่าย
วิ ช าการ (Academic Vice President) และคณาจารย์ จ าก National Pingtung University (NPTU), College of
Computer Science ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจรจาเพื่อขยาย
ความร่ ว มมื อ ในด้ า นวิจั ย อาทิ เ ช่ น งานวิ จั ย ทางด้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก สรรพสิ่ ง ( IoT) ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI) การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ห้องประชุ ม ST-1 306 อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ซึ่ง ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ได้นานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมฟัง
การเจรจาความร่วมมือดังกล่าวด้วย มากกว่านั้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๖ รอบ พระชนพรรษา ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการ
ต้อนรับ Prof. Dr. G.V.Pandit Prof. Dr Mala Kharkar จาก S.S. & L.S. Patkar College of Arts & Science , and
V.P. Varde College of Commerce & Economics ประเทศอิ น เดี ย ในพิ ธี ล งนามความร่ ว มมื อ เกี่ ย วกั บ การ
แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เรื่องการทางานวิจัยร่วมกัน และการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับ
นักศึกษาจานวน 2 ทุน ผ่านทางช่องทางรัฐบาลอินเดีย ซึ่งจากการสร้างความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาได้รับ
ทุนการศึกษาต่างประเทศโดย นางสาวธิดารัตน์ ศรีมุกข์ และนางสาวเขมิกา เศษฐะ นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยี
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คอมพิวเตอร์ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ S.S and L.S Patkar Collage of Art and Science and V.P
Varde Collage of Commerece and Economic ประเทศอินเดีย จากเอกอัคราชทูตอินเดียประจาประเทศไทย
หลักฐาน SCI-IT-5-01 ยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาการ 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 รายงานโครงการจัดทาหลักสูตร/รายงานโครงการวิพากษ์หลักสูตร/ข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์
หลักสูตร
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
หลั กสู ตรได้มีการปรั บปรุ งหลั กสู ตรตามระบบและกลไกของ สวท. มีการดาเนินการอย่างต่อ เนื่อ งเพื่อ ให้
หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิวัฒนาการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ เริ่มจาก
หลักสูตร ปี พ.ศ.2551 ที่ยังไม่เป็นหลักสูตรแบบ TQF ในปี 2553 จึงได้พัฒนาหลักสูตรให้เป็นแบบ TQF จึงได้หลักสูตร
ปรับปรุงปีพ.ศ.2553 จากนั้นในปีพ.ศ.2556 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่
ปรับคือได้เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะจาก 92 หน่วยกิต มาเป็น 98 หน่วยกิต ส่งผลให้จานวนหน่วยกิตรวมเพิ่มมา 6
หน่วยกิต (ต้องเรียนเพิ่ม 2 รายวิชา) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพที่ประกาศใช้ (มคอ.1) และนักศึกษาของ
หลักสูตรจะมีการแยกกลุ่มวิชาย่อย ตอนปี 3 ด้วยกลุ่มรายวิชาที่มีให้เลือก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครือข่าย และกลุ่มฐานข้อมูล
โดยมีการปรับรายวิชาให้มีความทันสมัย ได้แก่ วิชาสัมมนา และวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยใช้เป็นหัวข้อเรื่องใหม่ที่มี
ความทันสมัยมาสอนนักศึกษาในช่วงเวลานั้น และสุดท้ายได้วางแผนพัฒนาหลักสูตร(ปรับปรุงย่อย) ปี พ.ศ. 2559 โดย
เน้นเรื่ อ งฐานสมรรถนะวิชาชีพ ให้ส อดคล้ องกับการผลิตบัณ ฑิต ในปีการศึกษา 2558 หลั กสู ตรได้มีการปรับย่อย
ออกแบบหลักสูตรในเรื่องของฐานสมรรถนะวิชาชีพ ตามนโยบายของทางคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบว่านักศึกษาที่
หลักสูตรผลิตออกไปนั้นจะมีทักษะความรู้ด้านใดอย่างไรบ้างในแต่ละสมรรถนะที่กาหนดไว้ ใส่ผลของการปรับฐาน
สมรรถนะและมีการปรับสาระรายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ซึ่งเดิมทีตามมคอ.1 ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เน้น แต่จากการสารวจและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพบว่านักศึกษาขาด
ทักษะด้านโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ที่เป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมหรือเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานดังนั้น
หลักสูตรจึงจะเพิ่มรายวิชาดังกล่าว นอกจากนั้นยังเพิ่มรายวิชาให้เรียนตอนปี 3 คือวิชาเทคโนโลยีคลาวด์และการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ วิชาระบบฝังตัวและTechnology Internet of Things วิชาโมบายแอพพลิเคชัน (ต้องผ่าน
OOP) วิชาการพัฒนาแอพพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์พกพา วิชาปฏิบัติการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วยเฟรมเวิร์ค และ
วิชาการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย สุดท้ายปรับโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากตัวเดียว ให้เป็น 2 ตัว และ
จานวนหน่วยกิต เป็น 1 กับ 2 หน่วยกิต ตามลาดับ หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการในการออกแบบและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรแล้วพบว่าการดาเนินงานของหลักสูตรดาเนินการได้ด้วยดี โดยดูจากผลการประเมินต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
ประเมินผลใช้บัณฑิต หรื อ ผลการประเมินบัณฑิตว่าเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือไม่ หรื อ การประเมิน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการของหลักสูตร ล้วนแต่ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับดีทุกประเด็น อีก
ทั้งการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรย่อยยังมีการดาเนินการทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี
ที่ต้องมีการปรับให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็ว
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ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยในศาสตร์วิชานั้น ๆ คณะกรรมการประจาหลักสูตร มีแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1. สารวจรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
2. สารวจความพึงพอใจจากผู้นิเทศงานในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปสหกิจศึกษาและฝึกงาน
3. เรียนรู้ประสบการณ์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากการฝังตัวของอาจารย์ในสถานประกอบการ
4. ทาการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและกระบวนการการเรียนการสอนให้ทันสมัยตามข้อเสนอแนะในข้อ 1-2
และองค์ความรู้ในข้อ 3
5. ทาการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้
คณะกรรมการประจาหลักสูตรสารวจ มคอ.5 ในภาคการศึกษา 2/2560 พบว่าในเทคโนโลยีคลาวด์และการ
ประมวลผลข้ อ มู ล ขนาดใหญ่มี ข้อ เสนอแนะให้มี ก ารเปลี่ ยนแปลงปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให้ มี ค วามทั น สมั ย และให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติ ดังนั้นในภาคการศึกษา 1/2561 จึงมีการปรับปรุงปฏิบัติการ อ.วุฒิพล วรรณทรัพย์ คือ
มีการเปลี่ยนหัวข้อให้สอดคล้องกับความสนใจในปัจจุบัน ทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ในภาคการศึกษา
1/2561 อาจารย์ในหลักสูตรได้นาความรู้ที่ได้จากการฝังตัวของอาจารย์ ณ สถานประกอบการมาเป็นกรณีตัวอย่างในชัน้
เรียนในรายวิชาใหม่ อีกทั้งยังได้นาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
ด้วย
คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามขั้นตอนแล้วพบว่า จานวนรายวิชาที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ จากขั้นตอนที่วางไว้มีเพียงสองรายวิชาคือ
รายวิชาอินเทอร์เน็ตออฟทิงค์และระบบฝังตัว และรายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังขาดความก้าวหน้าในศาสตร์
ทางคอมพิวเตอร์ในด้านอื่น ๆ อีก และจากการประเมินของกรรมการประจาหลักสูตรจึงมีข้อเสนอแนะต่อแนวทาง
ดังกล่าวว่า ควรจะมีการปรับปรุงกระบวนการโดยเพิ่มกระบวนการให้อาจารย์ในสาขาฯ ออกไปพบปะพูดคุยกับสถาน
ประกอบการเพื่อหาความทันสมัยตามศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ และนามาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป โดยอาจจะใช้ช่องทาง
เดียวกับการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจหรือนักศึกษาฝึกงานของอาจารย์นิเทศ และใช้โอกาสดังกล่าวพบปะพูดคุยกับ
สถานประกอบการ
หลักฐาน SCI-IT-5-02 กรอบมาตรฐานวิชาชีพ (มคอ.1)
SCI-IT-5-03 ผลการสารวจความต้องการตลาดแรงงาน
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(การกาหนดผู้สอน การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน
และการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. หลักสูตรสามารถกากับ ติดตามการจัดทามคอ.3 ได้ครบ 100 % ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. หลักสูตรขั้นตอนการตรวจสอบการจัดการเรี ยนการสอนให้การบูรณาการกับการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการทางสังคม หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการกาหนดผู้สอนและการ
จัดการเรี ยนการสอนของหลั กสู ตร โดยการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ที่ หลั กสู ตรวางแผนงานไว้ ภายใต้
กฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย/คณะกาหนดและสอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
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ประเด็นที่ 1 การกาหนดผู้สอน
ระบบ/กลไก
หลักสูตรมีระบบและกลไก การกาหนดผู้สอน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. พิจารณาการขอเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ได้ตามแผนการเรียนที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2)
ที่หลักสูตรใช้เป็นแผนในการดาเนินการเป็นหลัก
2. การกาหนดผู้สอนพิจารณาอาจารย์ผู้สอนตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแต่ละคนให้เหมาะสม
กับรายวิชา และได้มีการนาผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนมาพิจารณาด้วย โดยถ้ามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่า
3.51 จะไม่พิจารณาให้สอนในรายวิชาดังกล่าวหรือถ้า มีความจาเป็นจะต้องสอนให้ทาแผนการปรับปรุง
เสนอหัวหน้าสาขา/ภาควิชา เพื่อเสนอต่อคณบดีต่อไป พร้อมกาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดทามคอ.
3 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์กลางของมหาวิทยาลัย เพื่อกากับ ติดตาม การทามคอ. 3 และ 4 ได้ทันตาม
กรอบระยะเวลา (ภายใน 30 วันก่อนเปิดภาคเรียน)
3. อาจารย์ในหลักสูตรต้องมีการเฉลี่ยภาระงานการสอนให้ใกล้เคียงกัน และเพียงพอกับเกณฑ์ภาระงานขั้นต่า
ของอาจารย์แต่ละท่าน รายวิชาส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่มีทั้งชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติรวมกัน แบ่งเป็นชั่วโมง
ทฤษฎี 2 คาบและชั่วโมงปฏิบัติ 2 คาบ รวม 1 รายวิชาประกอบด้วย 4 คาบเรียน หนึ่งคาบเรียนเท่ากับ
1 ชั่วโมง
4. กาหนดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ตามรายวิชาให้เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีห้องปฏิบัติการดังนี้
ห้องปฏิบัติการด้านเครือข่าย ห้องปฏิบัติ การด้านโมบายและสมาร์ทดีไวซ์ ห้องปฏิบัติการด้านการเขียน
โปรแกรม (2 ห้อง) ห้องปฏิบัติการด้านการเขียนโปรแกรมขั้นสูง ห้องปฏิบัติการด้านโปรแกรม Microsoft
(2 ห้อ ง) ห้อ งปฏิ บัติการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ห้อ งปฏิ บัติการด้านระบบอั จฉริ ยะ ห้อ งปฏิบัติการ
ประมวลผลเน็ตเซ็นทริค ห้องปฏิบัติการด้าน IOT รวมทั้งหมด 11 ห้อง
5. แจ้งเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องอุปกรณ์และลงโปรแกรมที่ต้องใช้สอนในแต่ละรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา
6. กากับ ติดตาม ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบดาเนินการกรอกมคอ. 3 และ 4 ในระบบกลางของมหาวิทยาลัยแบบ
ออนไลน์ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานตามระบบและกลไกเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ.2 และมีการ
จัดการเรียนการสอนและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรูต้ าม มคอ. 3 ซึ่งสอดคล้องกับการกระจายผลรับการเรียนรู้
(Curriculum Mapping) มาจาก มคอ.2 ที่ได้มีการจัดทาก่อนเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับผู้สอน
รายวิชา โดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไกรมน มณี ศิ ล ป์ และ ดร.วิ ภ ารั ต น์ บุ ษ ยาตรั ส ที่ ท างานวิ จั ย ด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ด้ า น Mobile Application ด้ า น
Database และ ด้าน Data Science มาสอนในรายวิชา สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (09142313) ที่เปิดสอนให้กับ
กลุ่มนักศึกษาทั้ง Database และ Network เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยและความรู้เทคโนโลยีใหม่ใน
ด้านต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาหาแนวทางในการประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษานั้นเพื่อใช้เป็นแนวคิดสาหรับหัวข้อโครงงาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เพื่อต่อยอดงานวิจัยในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือแบบพกพา (Mobile
Application) เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงและการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบเครือข่า ยคอมพิวเตอร์ การ
พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (Computer Network) ที่ ทั น สมั ย ระบบ Cloud Computing ระบบการ
ประมวลผลแบบกระจาย และระบบความปลอดภัยบนเครือข่าย ส่วนในกลุ่มรายวิชาอื่นมีการจัดผู้สอนเดิมลงสอนตาม
แผนการสอนครบทุกรายวิชา เนื่องจากพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวข้ างต้นแล้วพบว่า อาจารย์ทุกท่านผ่านเกณฑ์ และ
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ประกอบกับ เพื่อให้อาจารย์เกิดความเชี่ยวชาญในรายวิชาเดิม ใช้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ไว้ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ต่อไปด้วย นอกจากนี้หลักสูตรยังได้มีการปรับกระบวนการกาหนดตัวผู้สอนเชิงรุกโดยการส่งอาจารย์ในสาขาวิชาไป
อบรมด้านกระบวนการสอน และหลักสูตรได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร
โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยได้จัดทาสื่อการสอนซึ่ง เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) โดยความร่วมมือของอาจารย์ในสาขาซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส และ ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
จัดทาสื่อการสอนในรายวิชาวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Fundamentals of Data Science) รายวิชาดังกล่าวนี้สามารถ
ส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาการข้อมูล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่หรือศาสตร์ใหม่ที่น่าสนใจที่นักศึกษาควรที่จะได้
เรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม และสามารถน ามาปรั บ ใช้ ใ นรายวิ ช า 09142313 สั ม มนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information
Technology Seminar) เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการศึกษาความรู้ที่ทันสมัยในปัจจุบัน มากกว่านั้นทางหลักสูตรมี
นโยบายในการปรับปรุงหลักสูตร โดยจะเพิ่มรายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic) ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ต่อไป ซึ่งรายวิชาวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นนี้จะสามารถส่งเสริมความรู้ในเรื่องกระบวนการพื้นฐานก่อนเข้าสู่กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจน
ประเมินกระบวนการ
จากการประเมินกระบวนการกาหนดผู้ ส อนของหลั กสู ตร พบว่า ในปีการศึกษา 2561 หลั กสู ตรได้ มีการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการจัดผู้สอน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้แบบ MOOC โดยเพิ่มประเด็นการพิจารณาผู้สอนใน
รายวิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นและให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสบการณ์ความรู้ตามเทคโนโลยีใหม่ใน
ปัจจุบันของอาจารย์ จึงมีการกาหนดตัวผู้สอนใหม่ หลักสูตรได้มีการสารวจความพึงพอใจในรายวิชาดังกล่าวที่มีการ
เปลี่ยนตัวผู้สอนใหม่ มีผลการประเมิน ได้ 3.94 ผ่านเกณฑ์ และสารวจความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร
รวมถึงความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีผลการประเมินสูงขึ้นจากปีก่อน เดิมปี 2560 ได้ระดับความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจาหลั กสูตรต่อการบริ หารหลั กสู ตร 4.61 ส่ ว นปี 2561 ได้ร ะดับคะแนน 4.63 ดังได้ร ายงานไว้ใน
องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ประเด็นที่ 2 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
ระบบและกลไก
หลักสูตรมีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. กาหนดตัว อาจารย์ผู้รับผิดชอบในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทามคอ. 3 และ 4 เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนจัดทาภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาคเรียน และพิจารณามคอ. 3 และ 4 ให้เป็นไปตามแผนการ
เรียนที่ได้แสดงไว้ในมคอ. 2
2. รายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าสาขา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณบดี
เพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการบริ หารคณะฯ ในกรณีมีปัญหาจะดาเนินการแจ้งและกากับติดตาม อย่าง
เร่งด่วนผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทามคอ. 3 และ 4
3. มีการกาหนดหน่ว ยงานดู แลในระดับ คณะ และมหาวิทยาลั ยอย่างชั ดเจน เพื่ อ ให้การกากับ ติดตาม
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการกรอกมคอ.ของหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์ (Real
time) การลงวันที่จัดทามคอ. จะเป็นวันเวลาจริงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้ทันเวลาเมื่อเกิดปัญหา จึงต้องมีการ
กาหนดตัวบุคคลอย่างชัดเจนตั้งแต่ระดับหลักสูตรจนถึงระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดูแลระบบกลาง
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ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีการดาเนินงานกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทามคอ.3 และ 4 ตามระบบและกลไก ส่งผลให้
ปีการศึกษา 2561 ดาเนินการกากับ ติดตาม การจัดทามคอ.3 ในรายวิชาที่มีการเปิดสอนได้ครบ 100% โดยมีการนา
ผลการประเมินที่อยู่ในมคอ.5 ของรายวิชานั้น ๆ ที่ผ่านการสอนในภาคเรียนที่แล้ว มาพิจารณาประกอบการจัดทา ซึ่ง
ภาคเรี ยนที่ 1/2561 มี มคอ.3 ตามจานวนรายวิชาที่ขอเปิดสอน จานวน 21 รายวิช า ภาคเรี ยนที่ 2/2561 มี 29
รายวิชา ที่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาของนักศึกษาทุกชั้นปี หลักสูตรดาเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลา (ดาเนินการ
จัดทามคอ. 3 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันก่อนเปิดภาคเรียน) ผ่านกระบวนการเชิงรุก ในการติดตาม การจัดทามคอ. 3
เป็นระยะ ผ่านการรายงานมาจากทางมหาวิทยาลัย ผ่านฝ่ายวิชาการฯ ของคณะ โดยมีการจัดประชุมร่วมกันถึงแนวทาง
ในการกากับติดตาม จากปีที่ผ่านมา ที่เห็นปัญหาเกี่ยวกับการติ ดตามแบบทันท่วงที เนื่องจากระบบกรอกมคอ. 3 เป็น
ระบบออนไลน์ (Real time) จึงทาให้สามารถจัดทาได้ทุกทีทุกเวลา (ไม่ติดวันหยุดราชการ) ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการ
จัดตั้งกลุ่ ม Line เพื่ อ ให้ส ามารถรายงานผลการดาเนินงานได้ทุกเวลา ส่ ว นการตรวจสอบมคอ. 3 อาจารย์ประจา
หลักสูตร จะมาพิจารณามคอ.3 ที่อาจารย์แต่ละคนส่งมาเพื่อมาพิจารณาร่วมกันดูความสอดคล้องตรงตามคาอธิบาย
รายวิชาที่มีอยู่ในมคอ.2 หรือตัวหลักสูตรหรือไม่ และเมื่อสอนจบภาคเรียนนักศึกษาจะต้องประเมินการสอนของ
อาจารย์แต่ละรายวิชา ซึ่งข้อคาถามจะถามเกี่ยวกับทักษะการสอน เนื้อหารายวิชาและการให้คาปรึกษาของอาจารย์
ผู้สอน โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจะนามาพิจารณาเข้าที่ประชุมร่วมกัน เพื่อดูผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอน
รายบุคคล และพิจารณาข้อสอบของอาจารย์ประกอบเพื่อดูความครอบคลุมของเนื้อหากับตัวข้อสอบ เพื่อนาผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงรายวิ ชาและหลักสูตร นอกจากนั้นข้อคาถามยังมีการสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือใน
การเรียนการสอน เพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายท่านจะมีการวางแผนการเรียนการ
สอนและออกข้อสอบ รวมถึงการตัดเกรดร่วมกันด้วย เช่น วิชาสัมมนา วิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี เป็นต้น การ
จัดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียนมีการจัดร่วมกันเพื่อใช้ผู้คุมสอบร่วมกัน โดยการคละรายวิชาในห้องสอบจัดเรียง
แบบสลับแถว ส่งผลให้การจัดการสอบมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาขาดคนคุมสอบได้
ประเมินกระบวนการ
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการย่อยในการกากับ ติดตาม การจัดทามคอ. 3 ให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การกากับ ติดตาม คือการจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการกากับ
ติดตาม ดาเนินการได้ทันเวลา จนส่งผลให้มีการดาเนินงานกากับ ติดตาม ได้ครบ 100% และรายงานได้ทันภายใน 30
วันก่อนเปิดภาคเรียน
ประเด็นที่ 3 การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไก
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอนดังนี้
1. หลักสูตรมีการกาหนดแผนการดาเนินงานประจาปี เพื่อเสนอโครงการและกิจกรรมที่จะดาเนินงานตลอด
ทั้งปี
2. เสนอโครงการและกิจกรรมเพื่อของบประมาณสนับสนุนหรือขออนุมัติเพื่อบรรจุไว้ในแผนของคณะ
3. ประกาศจัดสรรงบประมาณสนับสนุนประจาปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม
รับทราบ และดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมได้ตามแผนที่เสนอไว้
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4. จัดทาเสนอขออนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ผ่านหัวหน้าสาขา หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี และคณบดี
5. ดาเนินตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
6. ประเมินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อจัดทารายงานส่งคณะ
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรได้มีการจัดทาแผนตามเป้าและนโยบายให้มีผลงานที่ เกิดจากการบูรณาการพันธกิ จกับการสอนใน
ระดับปริญญาตรี อย่างน้อยปีละ 1 เรื่ อ ง ให้เ ห็นเป็นรูปธรรม มีผ ลงานการันตี ในปีการศึกษา 2561 หลั กสูตรได้
ดาเนินการบูรณาการพันธกิจด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทานุบารุง ศิลปะวัฒนธรรมให้เข้ากับการ
จัดทาในรายวิชาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะช่วยแนะนาหัวข้อโครงงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
งานวิจัยที่อาจารย์ดาเนินการอยู่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนามาประยุกต์เป็นหัวข้องานในระดับปริญญาตรีได้ และ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐานหรือการสอนที่ใช้ปั ญหาเป็นฐานใน
รายวิชาการเขียนโปรแกรม ส่วนการบูรณาการด้านบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้มีการกาหนด
หัวข้องานให้นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับรูปในสานักงานที่มีการปรับหัวข้อไปตามความ
เหมาะสมในแต่ละปีเพื่อทางานบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งจะได้นามาบูรณาการกับการเรียนการสอนด้วย ทาให้ 1 งาน
สามารถบูรณาการตอบตามพันธกิจได้ครบ เช่น รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ที่ได้ทางานวิจัยหุ่นนวดเพื่อผู้พิการทาง
สายตา หรืองานวิจัยสมุดเสียงสัตว์ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ที่ทางานวิจัยบริการวิชาการแก่สังคมกับการไฟฟ้ า ที่ทาชุด
ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก เป็นจานวนเงิน 5,000,000 บาท และผลงานดังกล่าวยัง
ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษามีทักษะการทางานแบบบูรณาการอย่าง
เป็นรูปธรรม เมื่อประเมินกระบวนการที่หลักสู ตรได้ดาเนินการด้านบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี พร้อมผลงานเชิงประจักษ์ แสดงว่ากระบวนการดาเนินการได้เป็นอย่างดี ประสบความสาเร็จจากผลงานของ
อาจารย์และนักศึกษาได้ทางานร่วมกันผ่านกระบวนการบูรณางานวิจัยกับการเรียนการสอน รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
อันดับ 1 จากงาน Seoul International Invention Fair SIIF 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 ณ กรุง
โซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ผลงานในประเทศ แข่งขันโครงการ TOT Hackathon 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 12
กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย
ประเมินกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการย่อย โดยการวางแผนเชิงรุก เพื่อให้สามารถบูรณา
การงานได้ครบ 3 ด้านคือ งานวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2561 ได้
มีการดาเนินการตามกระบวนการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่เพิ่มการทางานอย่างเป็นระบบบนความร่วมมือของ
อาจารย์ในสาขาวิชา โดยพิจารณาจากรางวัลที่อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับจากการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยจน
ได้รับการยอมรับ รวมถึงจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรย้อนหลัง 5 ปี ที่มีจานวน 24
ชิ้นงานทั้งที่เป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของหลักสูตรทาได้อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม สืบเนื่องจากการวางแผนของหลักสูตรที่เริ่มจากส่งอาจารย์ไปอบรมตามนโยบายของทางคณะที่เอื้อ
ต่อการบูรณาการ คือได้มีการฝึกอบรมการสอนแบบ STEM ที่เอื้อต่อการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ศาสตร์ทางด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์ มาผสมผสานกันในกระบวนการสอน โดยมี
การจัดอบรมและกิจกรรมให้บุคลากรของคณะเป็น 4 ระยะ คือช่วงแรกมีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สอนแบบ STEM ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหลักการสอนแบบ STEM ทั้งในและต่างประเทศ ระยะ
ที่ 3 จัดให้มีการสอนแบบ STEM เป็นแบบทดลองนากลุ่มนักศึกษามาสอนแบบ STEM และระยะสุดท้ายมีการจัด
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ประกวดเพื่อให้บุคคลที่มีการจัดการเรียนสอนแบบ STEM เพื่อคัดเลือกเป็นทูต STEM ไปอบรมให้ความรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกที่สนใจ ประกอบกับการจัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนแบบ STEM กับอาจารย์ที่ถูกคัดเลือก
เป็นทูต STEM นอกจากนี้ยังนาเอา Finland Model มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ลักษณะของโมเดลจะเน้นให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบบรรยายแล้วนามารวมกับการหาข้อมูลที่นักศึกษาค้นหา เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของรายงาน
หรือชิ้นงานที่นามาคิดและออกแบบเอง ได้มีการนาโมเดลนี้มาใช้กับวิชาการจัดการโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ นศ ชั้นปีที่ 1 หลังจากที่ได้พบว่านักศึกษาไม่ค่อยให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีที่กาลังเติบโต มีความสนใจในโนวโน้ม
ของเทคโนโลยีด้าน Hardware, Software, Data และ Security น้อยมาก จึงได้ลองนาโมเดลของฟินแลนด์มาใช้ใน
เรื่องการทารายงานด้านเทคโนโลยีใหม่ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะแรกจะแบ่งกลุ่มเพื่อให้หารายงานตามหัว
เรื่องที่กาหนด ให้เวลาค้นหาข้อมูล 2 สัปดาห์ ในวันนาเสนอจะมีนักศึกษาปีสอง และปีสาม มานั่งฟังและมีส่วนร่วมใน
การซักถามข้อมูลในรายงาน มีการแชร์ในเรื่องของประสบการณ์ที่เคยอ่านเจอ ทาให้นักศึกษารู้สึกตื่นเต้น แล้วให้ความ
สนใจมากขึ้ น ส่ ว นใหญ่จะขอนาเสนอใหม่เพื่อหาข้อ มูลจากงานวิจัย หรื อ บริ ษัทต่างประเทศที่กาลั งพัฒนาเอามา
นาเสนอใหม่อีกครั้ง พบว่าการนาสเนอรอบใหม่นี้ นักศึกษารุ่นพี่ให้ความสนใจมากขึ้น และบางคนนาข้อมูลไปใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการทาโครงงานวิจัยระดับปริญญา เช่นนาเทคโนโลยีที่ได้เข้าร่วมฟังมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชิ้นงาน
หลังจากนั้นระยะที่ 2 เป็นการวิจารณ์รายงาน โดยจะมีการแบ่งกลุ่มใหม่ แล้วให้สมาชิในกลุ่มวิจารณ์ส่วนตัว
ก่อน แล้วถึงจะนามาคุยใหม่ในทีมแล้วทาการสรุปเป็นวิจารณ์ของกลุ่ม แล้วนามานาเสนอ พบว่า รายงานในระยะที่ 2 นี้
นักศึกษาให้ความสาคัญมากขึ้น และแต่ละคนไปค้นหาเพิ่มเติมว่า รายงานที่ต้องฟังก่อนหน้าที่ส่วนสาคัญในองค์ประกอบ
ด้าน Hardware Software Data และ Security อย่างไรบ้าง เพื่อดึงคะแนนการนาเสนอที่ขาดไป ระยะที่ 3 จะเป็นการ
วิเคราะห์ โดยจะวิเคราะห์จากรายงาน และการวิจารณ์ว่า ขาดส่วนไหน เมื่อนามานาเสนอทุกคนก็จะมีมุมมองและรู้จัก
แนวโน้มเทรนด์ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น เมื่อให้ลองทากรณีศึกษาในการจัดโครงสร้างจึงได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและใช้ได้
จริงมากขึ้น การสอนแบบนี้ส่งผลให้นักศึกษาสามารถคิดและสร้างสรรค์งานที่มีการบูรณาการงานด้านวิจัย งานบริการ
วิชาการ หรืองานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมได้
หลักฐาน SCI-IT-5-07 ผังระบบการกาหนดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
SCI-IT-5-08 ผลงานที่เกิดจากการบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน
SCI-IT-5-09 รางวัลผลงานวิจัย
SCI-IT-5-10 การจดสิทธิบัตรและการจดอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
SCI-IT-5-11 ผลงานวิจัยที่เผยแพร่
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
(การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5, 6 และ 7)
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. หลักสูตรมีผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสูงขึ้น
2. หลักสูตรสามารถกากับ ติดตามการจัดทามคอ.5 6 และ 7 ได้ครบ 100 % ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
3. หลักสูตรขั้นตอนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกการกาหนดผู้สอนและการ
จัดการเรี ยนการสอนของหลั กสู ตร โดยการดาเนิน งานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ หลั กสู ตรวางแผนงานไว้ ภายใต้
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กฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย /คณะกาหนดและสอดคล้องกับโครงการและกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ประเมินผู้เรียนได้ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ประเด็นที่ 1 การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระบบและกลไก
หลักสูตรมีการกาหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่กาหนดตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)/มาตรฐานคุณวุฒิวชิ าชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2552 โดยมีวิธีการสอน/จัดการเรียนรู้ และ
วิธวี ัดผลและประเมินผลจากที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2 ดังนี้
Domain
วิธีการสอน/จัดการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม -ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่ง
งานภายในเวลาที่กาหนด
-เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
-สอดแทรกความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเอง และสังคม
-จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
-เน้นเรือ่ งการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

วิธวี ัดและประเมินผล
-การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงานตรงเวลา
-พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
-สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

2. ความรู้

-ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นหลักทางทฤษฎี -ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี
และการปฏิบัติ
สาหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงาน
-เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
และการปฏิบัติการ
-มอบหมายให้ทารายงาน
-พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
-จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
-ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู
การศึกษาดูงาน
งาน

3. ทักษะทางปัญญา

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

-ประเมินจากการรายงานผลการ
ดาเนินงานและการแก้ปัญหา
-ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
-ประเมินจากการทดสอบ
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Domain
วิธีการสอน/จัดการเรียนรู้
4.ทักษะความ
-กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็น
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้นาและผู้รายงาน
และความรับผิดชอบ -ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
- ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
และการให้ความร่วมมือ
-มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ

วิธวี ัดและประเมินผล
-ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
โดยอาจารย์และนักศึกษา
-พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา
-ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง
และกิจกรรมกลุ่ม
-ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึกให้มีการ
-ประเมินจากผลงานและการนาเสนอ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
ผลงาน
-มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูล -สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ และให้นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น
-การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย
-ฝึกการนาเสนอผลงานโดยเน้นความสาคัญของ
การใช้ภาษาและบุคลิกภาพ

6. ทักษะพิสัย

-จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝกึ ฝนทักษะและ
ปฏิบัติการจริงตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ฝึกฝนให้นักศึกษาได้นาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ตลอดจนสามารถถ่ายทอดทักษะและพัฒนาทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ได้ โดย
การยกตัวอย่างกรณีศึกษา

-ประเมินผลจากการทดสอบทักษะการ
ใช้อุปกรณ์และเครือ่ งมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษา
-ประเมินจากผลงานที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมายจากตัวอย่างกรณีศึกษา
-ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือ
รายวิชาฝีกงาน

หลั กสู ตรดาเนินการประเมินผลการเรี ยนรู้ ต ามผั งระบบการประเมิ นผู้ เ รี ยนโดยมี การประชุ มร่ ว มกัน เพื่ อ
พิจารณาดู มคอ. 1 2 3 หรือ 4 และ 5 ให้สอดคล้องกัน เพื่อส่งผลให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะประเมินผู้เรียนมีทั้งการทดสอบที่เป็นอัตนั ยและปรนัย ที่เป็นข้อสอบ
ทฤษฎี อีกส่วนก็มีการสอบแบบปฏิบัติ สุดท้ายมีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติเพื่อดูทักษะของผู้เรียนรายบุคคลและ
การทางานเป็นกลุ่ม โดยมีการประเมินตามมคอ. ใน 5 ประเด็น คือ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความขยันหมั่นเพียร และมีความตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยระดับเบือ้ งต้นหรือเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ทันการพัฒนาการของความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
5. สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กล่าวไว้
ด้านบน โดยกาหนดให้มีการดาเนินงานในทุกภาคการศึกษาที่มีการเปิดสอนในรายวิชาให้กับนักศึกษาของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ในมคอ.2 โดยกาหนดหน้าที่การดาเนินการนี้ให้กับอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ต้องดาเนินการ ปีการศึกษา 2561 ได้มีการประเมินผู้เรียนแบบสุ่มนักศึกษามาตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวรายวิชาแล้วนาผลมาพิจารณา ซึ่งพบว่า อาจารย์ผู้สอนสามารถดาเนินการสอนได้ตรงตามมคอ. 3 ที่กาหนดไว้ แล้ว
มคอ. 3 ยังมีความสอดคล้องกับ มคอ. 1 2 และมคอ. 5 มีการรายงานได้ตรงกับการจัดการเรียนการสอนจริง ที่ส่งผลให้
นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งเกิดจากหลักสูตรได้มีการดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบ และมีการมอบหมายหน้าที่ให้กับอาจารย์ในหลักสูตรอย่างชัดเจน เพื่อไม่ ให้เกิดปัญหาการทางานทับซ้อน
และท างานไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ผ ลการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของปีการศึกษา 2560 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 4.12 ส่วนในปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย
รวม 4.18 ส่งผลให้คะแนนผลการเรียนรู้สูงขึ้นจากปีก่อน
ประเมินกระบวนการ
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จากเดิมที่มีการเก็บข้อมูลการประเมินด้วยกระดาษ โดยการแจกแบบสอบถาม สาหรับปีการศึกษา 2561 ได้มีการจัดทา
แบบประเมินผล google drive เป็นแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ตอบแบบประเมินสะดวก และผู้ประเมินสามารถประมวลผล
ได้รวดเร็ว เพราะระบบจะส่งข้อมูลเข้าระบบ excel เพื่อประเมินผลในหลายมิติได้หรือประเมินผลแบบอัตโนมัติก็ได้ ทา
ให้สามารถนาผลมาวิเคราะห์วางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนได้รายภาคการเรียน ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ใช้ประเมินเป็นรายปี
ประเด็นที่ 2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระบบและกลไก
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. กาหนดประชุมวางแผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา
4. วิเคราะห์และรายงานผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาต่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ผ่านประธานหลักสูตร

รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรวท.บ.(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปีการศึกษา 2561

58

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรและสาขาวิชาฯ มีการประชุมวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนของนักศึกษาแต่ละรายวิชาทุกครั้งที่จบภาคเรียน โดยพิจารณาตาม มคอ.3 ที่อาจารย์ผู้สอนจัดทาไว้ ดังนั้น
มคอ.3 และ มคอ.5 ต้องสอดคล้องกัน จากนั้นนาผลการเรียนแต่ละรายวิชาของผู้เรียนเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ
และคณะกรรมการประจาคณะที่มีผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกเชี่ ยวชาญทางสาขาคอมพิ วเตอร์ เมื่อ ได้รั บการอนุมัติจึง
ประกาศให้ผู้เรียน ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาต้องทราบผลการเรียนของ
นักศึกษาที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาเนื่องจากต้องใช้ในการวางแผนการเรียนร่วมกับนักศึกษาในการลงทะเบียนในภาคเรียน
ถัดไป โดยในปีการศึกษา 2561 ได้มีการรายงานผลการดาเนินการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 21 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 จานวน 29 รายวิชาครบ และไม่พบการรายงานที่ผิดปกติ ส่งผลให้
สามารถประกาศผลการเรียนของนักศึกษาได้ทันกับรอบการขึ้นทะเบียนและทันรอบการอนุมัติผู้สาเร็จการศึกษาผ่าน
สภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อประเมินกระบวนการและทบทวนขั้นตอนย่อย พบว่า การจัดตารางสอบมีผลต่อการส่งระดับ
คะแนนของรายวิชาในหลักสูตร เพราะถ้าจัดรายวิชาที่มีจานวนกลุ่มผู้เรียนจานวนมากและเป็นรายวิชาของนักศึกษาชั้น
ปี 4 ควรต้อ งจัดตารางสอบไว้ช่วงต้นสัปดาห์การสอบ เพื่ อ ให้อาจารย์ผู้ส อนดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเสร็จได้ทันตามกรอบระยะที่กาหนด และไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับการรายงานผล โดยการดาเนินการ
ดังกล่าวได้มีการนามาใช้เป็นเงื่อนไขในการจัดตารางสอบมาแล้ว ในปีการศึกษา 2561 และมีการปรับปรุงกระบวนการ
ย่อยในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาด้วยการกาหนดให้อาจารย์ในสาขาวิชาที่เป็นกลุ่มงานเดี่ยว
กันช่วยกันตรวจสอบแบบสลับวน เช่น อาจารย์ในกลุ่มระบบเครือข่าย มีอาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
ดร.สันติ พัฒนะวิชัย อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ สลับวน คือ อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท ตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ในรายวิชาของดร.อนุชา ตุงคัษฐาน ส่วนดร.อนุชา ตุงคัษฐานตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา
ของดร.สันติ พัฒนะวิชัย ส่วนดร.สันติ พัฒนะวิชัย ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิช าของอาจารย์ปริญญา
จันทร์แสงรัตน์ ส่วนอาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิช าของอาจารย์สุเทพ
เชาว์สนิท เป็นต้น
ประเมินกระบวนการ
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการจากปีก่อน ส่งผลให้มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาใหม่ ดังได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่งผลให้กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษามีประสิทธิภาพ ผลที่ได้สะท้อนสภาพความจริงออกมา เพื่อนาผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ มา
พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ดีขึ้น
ประเด็นที่ 3 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ระบบและกลไก
1. หลักสูตรมีการกาหนดวางแผนการจัดทาระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละภาคการเรียน
2. แต่งตั้งกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
3. คณะกรรมการดาเนินงานประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรตามแผนที่กาหนด
4. วิเคราะห์ สรุป รายงานผล ผ่านประธานหลักสูตร
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อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ตามกลไกการตรวจประเมินผลการจัดการเรี ยนการ
สอนและประเมินหลักสูตร โดยพิจารณาความสอดคล้องกันของ มคอ.1, มคอ 2 3 4 5 6 และ 7 กากับให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
แต่ละภาคการเรียน โดยมีการประชุมกาหนดร่วมกัน ว่าหลังปิดคอร์สรายวิชาภายใน 10 วันจะมีการทวนสอบด้วยการ
สุ่มรายวิชาของแต่ละภาคเรียนประมาณร้อยละ 25 ทวนสอบโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่
มีผลการเรียนดี ผลการเรียนปานกลาง และผลการเรียนต่าของกลุ่มวิชานั้นมาสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม หลังจาก
นั้นมาวิเคราะห์ผล ซึ่งในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทวนสอบการจัดการเรียนการสอนโดยการสุ่ม
จากอาจารย์ทุกคนที่ทาการสอนอย่างน้ อย 1 รายวิชา ตรวจเกี่ยวกับการดาเนินการเรียนการสอนว่าตรงตามมคอ.3 ที่
เขียนไว้หรือไม่ และนักศึกษาได้ความรู้ตามที่อาจารย์สอนไว้หรือไม่เหมาะสมกับระดับคะแนนได้หรือไม่ พิจารณาผล
จากเอกสาร แบบสอบถามและการสัมภาษณ์พูดคุยกับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ได้มีการทวนสอบ
จานวน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นสูง (09-142-310) สอนโดยผศ.ไกรมน มณีศิลป์ วิชามิติ
ทางสังคมและจริยธรรมสาหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (09-142-415) สอนโดยผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว วิชา
ปฏิบัติการเครือข่ายในสานักงาน (09-143-311) สอนโดยอาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท วิชาการศึกษาหัวข้ออิสระ (09-143492) สอนโดยอาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ และปฏิบัติการออกแบบฐานข้อมูล (09-143-321) สอนโดยผศ.จตุรพิธ
เกราะแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ได้ทวนสอบจานวน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย (09-143-313)
สอนโดยดร.สันติ พัฒนะวิชัย วิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (09-143-331) สอนโดยผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ วิชาระบบ
ควบคุมเครือข่ายใยแมงมุม (09-143-435) สอนโดยดร.อนุชา ตุงคัษฐาน และวิชาปฏิบัติการออกแบบบนเว็บ (09-143333) สอนโดยอาจารย์จริญญา ทะหลวย พบว่าทุกรายวิชาสามารถประเมินผลได้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินสามารถสะท้อนได้ตรงกับความสามารถของผู้เรี ยน และการทวนสอบรายวิชา หลักสูตรสามารถ
ดาเนินการได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน จากผลการดาเนินการและการประเมินกระบวนการกากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในกระบวนการประเมินนั้นยังขาดการลงไปดูในรายละเอียดเรื่องวิธีการ
สอนและการออกข้อสอบว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการ
เพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวในกระบวนการทวนสอบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตรมีความคาดหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยอาจารย์ประจาหลักสูต รขอสรุปผลการ
ดาเนินการกากับและการประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรดัง ตารางที่ 5.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
การเสนอการปรับปรุงกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรเชิงรุก เพื่อให้
หลักสูตรได้ข้อมูลมาพั ฒนาหลักสู ตรในรอบปีถัดไปมากขึ้น ซึ่งจากเดิมในมคอ. 7 จะไม่มีการพิจารณาข้อมูลที่ ควร
ปรับปรุงกล่าวไว้เลย ส่งผลให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร ไม่มีข้อมูลที่จะปรับปรุง ดังนั้น
อาจารย์ประจาหลักสูตร จึงประชุมหารือปรับปรุงกระบวนการ โดยเพิ่มให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอความคิดเห็นมา
ทุกคนอย่างน้อย คนละ 1 ประเด็น แล้วจึงนามาเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและสรุปประเด็น
ออกมาเพื่อการพัฒนาหลักสู ตร จึงส่ งผลให้ในมคอ. 7 ของหลั กสู ตรในปีการศึกษา 2561 มีประเด็นให้ปรับปรุง 2
ประเด็นคือ การเพิ่มเนื้อหาด้านเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับ IOT ให้หลากหลายมากขึ้น และให้เพิ่มเทคนิคการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่
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ประเมินกระบวนการ
หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร ในการ
ดาเนินงานตามระบบและกลไกที่มีความชัดเจน และมีการกากับติดตาม ตามวงรอบรายไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรได้ทันเวลาและมี
ประเด็นในการพัฒนาหลักสูตรรอบปีถัดไป เพื่อนาผลประเมินไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเดิมทีมีปัญหาคือหลักสูตรไม่สามารถดาเนินงานได้ครบสมบูรณ์ตลอดหลักสูตร แต่เมื่อมีการปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าวทางานได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนาหลักสูตรได้เป็นอย่างดี และยังมีประเด็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น
ปรากฏอยู่ในมคอ. 7
ตารางที่ 5.1 แสดงผลการกากับและประเมินมคอ. ด้วยกระบวนการ ช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบ
การกากับและ
ผู้ตรวจสอบ/กากับ
วิธีการ
การประเมิน
ติดตาม
มคอ.2
-สวท.(ระดับ
-กาหนดเป็นผังการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ ใช้
มหาวิทยาลัย)
กากับดาเนินการให้เป็นระบบเดียวกัน
-หัวหน้างานหลักสูตร
-กากับด้วยกระบวนการประกันคุณภาพหลักสูตร
(ระดับคณะ)
-ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นลาดับดังนี้ 1)
-อาจารย์ประจา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 2)คณะกรรมการ
หลักสูตร(ระดับ
บริหารคณะ 3)คณะกรรมการประจาคณะ(ที่มี
หลักสูตร)
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก) 4)คณะกรรมการสภาวิชาการฯ
5)คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ 6)สกอ.
มคอ.3/มคอ.4
-หัวหน้างานหลักสูตร
โดยพิจารณาดังนี้ 1)จานวนมคอ.3ครบตามรายวิชาที่
(ระดับคณะ)
ขอเปิดหรือไม่ 2)รายวิชาตรงกับมคอ. 2 ในแผนการ
-อาจารย์ประจา
เรียนหรือไม่อย่างไร 3)มีการจัดทามคอ.3ก่อนเปิดภาค
หลักสูตร
เรียนหรือไม่ และ 4)มีการสอนตรงกับ Curriculum
Mapping หรือไม่
มคอ.5/มคอ.6
-หัวหน้างานหลักสูตร
โดยพิจารณาดังนี้ 1)จานวนมคอ.5ครบตามมคอ.3
(ระดับคณะ)
หรือไม่ 2) มีการจัดทามคอ.5ภายใน 30 วันหลังปิด
-อาจารย์ประจา
ภาคเรียนหรือไม่ และ 4)มีการประเมินตรงกับการสอน
หลักสูตร
หรือไม่
มคอ.7
-สวท.(ระดับ
-ดาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบ
มหาวิทยาลัย)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
-หัวหน้างานหลักสูตร
-กากับด้วยกระบวนการประกันคุณภาพหลักสูตร
(ระดับคณะ)
-อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทามคอ.7 ให้แล้วเสร็จ
-อาจารย์ประจา
ภายใน 60 วันหลังปิดภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตร(ระดับ
-หัวหน้างานหลักสูตรตรวจเช็คและรวบรวมส่งสวท.
หลักสูตร)
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน(Key Performance Indicators) เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน

การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
10
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
100.00
จานวนตัวบ่งชีใ้ นปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
10
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
100.00
-
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ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
คะแนนประเมินตนเอง คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและ
4
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเ้ รียน
4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
5
กรอบมาตรฐาน
เฉลี่ย
4.25
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสว่ นร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพือ่ ให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้)
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 1 ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามขั้นตอนโดยเริ่มจาก
หลักสูตรสารวจความต้องการจากผู้ เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมความ
ต้องการสรุปออกมาเป็นสิ่งที่ต้องการขออนุมัติงบประมาณ เสนอผ่านสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ให้จัดสรรวัสดุ
ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มายังระดับคณะ เพื่อให้กระจายและใช้งานร่ว มกันในระดับหลั กสูตร โดยให้
หลักสูตรทาบันทึกความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ได้มาจากการสารวจความต้องการของ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จากนั้นประชุมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามคาร้องขอ ตามมา
ด้วยการจัดซื้อ ตรวจรับและส่งมอบ จากนั้นประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปริมาณ
เพียงพอ และมีความทันสมัย
ปีการศึกษา 2561 ได้มีการจัดทาแผนการขอวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ได้จากการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 2 ประเด็นเร่งด่วน
1) จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ฝึกให้กับนักศึกษาในหลักสูตรเพิ่มขึ้นให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
2) ต้องปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีคุณสมบัติสูงขึ้นเพื่อรองรับโปรแกรมที่มีความทันสมัย
หลักสูตรได้เสนอผ่านสาขาวิชาฯ เพื่อของบประมาณตามแผนที่วางไว้ผ่านคณะเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป โดย
หลักสูตรและสาขาวิชาฯ ได้รับการอนุมัติงบจากมหาวิทยาลัยผ่านคณะให้มีการอนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ
เพิ่มขึ้นจากเดิม หลักสูตรได้รับอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์โดยเปลี่ยนชุดทดสอบ
ระบบเครือข่ายและเครื่องเชื่อมไฟเบอร์ออฟติกระดับสูง จากการประเมินกระบวนได้ทบทวนแล้วพบว่ า หลักสูตร
สามารถจัดการเกี่ยวกับสิ่ งสนับสนุนได้ครอบคลุ มทุกประเด็นที่ได้กล่ าวมาแล้ว แสดงว่าหลั กสู ตรและสาขาวิชาฯ
สามารถดาเนินการจัดการให้หลักสูตรมีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้ทั้งด้านกายภาพ ด้านอุปกรณ์
เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยเพียงพอและพร้อมใช้งานได้
เป็นอย่างดี ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรยังคงใช้กระบวนการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ
จนส่งผลให้ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณดังนี้
1) ได้รับจัดสรรงบประมาณซือ้ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโมบายและสมาร์ทดีไวซ์ 1 ชุด รวมเงิน 1,373,131 บาท
2) ได้รับจัดสรรงบประมาณซือ้ “ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครือข่าย” จานวน 1 ชุด รวมเงิน 1,373,131 บาท
3) ได้รับการจัดสรร งบประมาณสาหรับจัดซื้อวัสดุสาหรับการเรียนการสอน จานวน 100,000 บาท ใช้ร่วมกัน
2 หลักสูตร คือหลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับ หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทีอ่ ยู่
ภายใต้สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
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ประเด็นที่ 2 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีระบบการดาเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยเริ่มจากการสารวจจานวนผู้เรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสู ตร
สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัยว่ามีจานวนเท่าไร เพื่อมาวางแผนจัดระบบการกระจายวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีจานวนเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนสอนให้ได้คุณภาพ
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ดาเนินการตามแผนคือ ขอวัสดุ/ครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อทดแทนของเดิม ซึ่งเกิดการ
ชารุดเสียหายไปเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาที่เปิดสอนตามรายวิชาในหลักสูตร โดยได้รับอนุมัติให้
จัดซื้อตามคาขอวัสดุและครุภัณฑ์ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการเขียนโปรแกรมขั้นสูงที่จะนามาใช้ให้นักศึกษาฝึกทักษะทาง
วิชาชีพขั้นสูง เพื่อ ทดแทนของเดิมที่เกิดความเสียหายจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา จากการประเมินกระบวนการ
พบว่า การได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นล่าช้าเพราะกลไกการจัดซื้อที่มีขั้นตอนผ่านระบบ E-option กลาง มี
กระบวนการหลายขั้นตอน ทาให้ต้องประกาศขายซองเพื่อให้บริษัทมาซื้อเพื่อประมูลราคาแข่งกันเพื่อมารับงาน ต้อง
ประกาศหลายรอบ ที่ผ่านมาประกาศถึง 3 รอบ ทาให้บางครั้งราคาของที่เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีปรับราคาเร็ว เมื่อ
ขายซองทาให้บริษัทที่จะมายื่นซองประมูลมาน้อยบางรอบไม่สามารถเลือกบริษัทได้เนื่องจากราคาของกับ spec ไม่
สอดคล้องกับช่วงเวลาในโอกาสต่อไป จึงพิจารณากันในระดับสาขาวิชาฯ ว่าให้บวกราคาของเพิ่มไว้ด้วยประมาณ 20%
เผื่อการดาเนินการล่าช้าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องดังกล่าวอีก ในภาพรวมกระบวนการยังคงต้องดาเนินการตามระบบ
เนื่อ งจากมีกฎระเบียบมารองรั บเป็นกฎหมายบังคับใช้ ที่ต้อ งดาเนินการตามระบบ แต่ ในรายละเอี ยดย่อ ยที่เป็น
กระบวนการย่อยได้มีการปรับให้มีความคล่องตัวเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ทันช่วงเวลา ทาให้การดาเนินการด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรด้านเทคโนโลยีได้ทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และหลักสูตรได้มีการประสานงานขอบริจาคอุปกรณ์ จากบริษัทหลักทรัพย์ภัทร จากัด
(มหาชน) เพื่อนาอุปกรณ์มาให้นักศึกษาได้ฝึกในการเรียนการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางบริษัท เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2561 มีรายการดังนี้
FireEye 3400EX
1 ตัว
FireEye 4400NX
1 ตัว
Switch Dell AS–PC3448
1 ตัว
Dell Power Edge 750
1 ตัว
Server HP DL380G7
5 ตัว
Server IBM 3650
12 ตัว
Server IBM P710
12 ตัว
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ประเด็นที่ 3 กระบวนการ ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
หลักสูตรได้มีการดาเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผ่านสาขาวิชา/
ภาควิชา ในการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีการสารวจใน
หลายมิติ ได้แก่ สารวจผ่านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแต่ ละภาคเรียน สารวจจากการสอบถามพูดคุยของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ สารวจผ่านแบบประเมินความพึ งพอใจในการให้บริ การของ
สาขาวิช า/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลั ย ส ารวจผ่านช่ องทางต่าง ๆ เช่ น กล่ อ งรั บฟังความคิดเห็น Facebookของ
สาขาวิชา/ภาควิชา หรือFacebookกลุ่มเฉพาะ เป็นต้น นามาประมวลผลรวบรวมสรุปความต้องการ มาจัดทาเป็นแผน
ขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละปี โดยในปีการศึกษา 2561 ได้จัดทาแผนแล้วดาเนินการได้ตามแผนดังได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ซึ่งการดาเนินการสามารถบรรลุตามแผนได้เนื่องจากการขอสิ่งสนับสนุนมีข้อมูลสนับ สนุนเพียงพอที่ทาให้เห็น
ถึงความจาเป็นของการขอสิ่งสนับสนุนนั้นที่ได้จากการสารวจความพึ งพอใจจากผู้ใช้จริงและประกอบกับ ตรงกับ
ประเด็นที่คณบดีได้ข้อมูลเมื่อครั้งที่ได้พบนักศึกษาของสาขาวิชา ดังนั้นจากการประเมินกระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นหลักสูตรและสาขาวิชาดาเนินการได้ดี
ทาให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้นเพียงพอและเหมาะสม ในปีถัดไปหลักสูตรและสาขาวิชา/ภาควิชาจะดาเนินการสารวจ
ให้เร็วขึ้นและจัดทาแผนเป็นระยะกลางและระยะยาว ให้สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตของหลั กสูตรต่อไป 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 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ประเมิ นฯ โดย
นักศึกษาที่เรียนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนผ่านห้องปฏิบัติการด้านเครือข่ายของสาขาวิชาฯ ได้คะแนนเฉลี่ยต่า ดังนั้น
หลักสูตรจึงได้มีการเสนอของบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านเครือข่ายให้มีจานวนที่เพียงพอและทันสมัยต่อเนือ่ ง
อย่างเป็นชัดเจนปี 2558, 2559, 2560 จนถึงปีปัจจุบัน
ในทุกปีการศึกษาหลักสูตรได้มีการนาผลการประเมินจากการประกันคุณภาพฯ มาพิจารณา หลักสูตรและ
สาขาวิชาฯ จึงมีการปรับปรุงกระบวนการให้เป็นระบบเพือ่ ให้หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ
โดยมีวิธีการดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการกาหนดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น วัสดุฝึก และ
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์
- มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับครุภณ
ั ฑ์
- สาขาวิชาฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อรายวิชาของ
หลักสูตร
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- สาขาวิชาฯ ได้นาข้อเสนอแนะของนักศึกษามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้สาขาวิชาฯ ได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาฯ
ดาเนินการได้บรรลุเกินเป้าหมายที่มีรายละเอียดของรายการที่ได้รับการอนุมัติ 3 รายการดังกล่าวข้างต้น และมีผลการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลักฐาน SCI-IT-6-01 ขั้นตอนการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
SCI-IT-6-02 แผนขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร
SCI-IT-6-03 รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติซื้อของสาขาวิชาฯ
SCI-IT-6-04 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ผลความพึงพอใจในเว็บของมหาวิทยาลัย)
SCI-IT-6-05 ภาพแสดงสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
SCI-IT-6-06 ภาพแสดงการรับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนจากภาคเอกชน
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 : 31 พฤษภาคม 2562
รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2562
ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2562
อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2562
ผศ.ไกรมน มณีศิลป์
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ : * ประธานหลักสูตร
เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์)
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2562
เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ลงนาม : ______________________________________ วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2562
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