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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
องคประกอบ  3  นักศึกษา  
ตัวบงชี้ 3.1   การรับนักศึกษา 
 
3.1.1 การรับนักศึกษา 

เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาแรกเขามีจํานวนเปนไปตามแผนรับโดยในปการศึกษา 2559 

กําหนดแผนการรับนักศึกษา 2 หมูเรียนๆ ละ 30 คน รวมทั้งหมด 60 คน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาแรกเขามีคุณสมบัติครบถวนตาม มคอ.2 กําหนด 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนักศึกษาดังนี้  
1. หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือวางแผนและกําหนดเปาหมายการรับสมัคร

นักศึกษา พิจารณาจากประเด็น ตอไปนี้ คือ ความตองการของตลาดแรงงาน สัดสวนของอาจารยตอ
นักศึกษาและคุณสมบัติของผูสมัครเรียน 

2. หลักสูตรนําเสนอแผนรับ เกณฑการรับสมัคร จํานวนรับสมัคร วิธีการคัดเลือก แผนการรั บ
นักศึกษาตอคณะ เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. หลักสูตรรวมกับคณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการประกาศการรับ
นักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาท่ีไดรับการเห็นชอบ  

4. หลักสูตรรวมกับคณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดําเนินการรับสมัครนักศึกษา
ตามประกาศการรับสมัคร  

5. อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  รวมเปนคณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติและคัดเลือกนักศึกษา  

6. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการแตงต้ัง ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และคณะกรรมการหลักสูตรดําเนินการคัดเลือก  

7. หลักสูตรตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิเขารับการรายงานตัวเปนนักศึกษา 
8. หลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณารายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิไดรับความคัดเลือก และจัดเก็บแบบประเมิน

ความพึงพอใจในข้ันตอนการสมัครสงพรอมกับการงานตัวนักศึกษา  
9. หลักสูตรทบทวนจํานวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวกับแผนการรับนักศึกษา เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุ 

ปจจัยตางๆ 

10. หลักสูตรนําผลการประเมินมาดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นตางๆ 

 

ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไลการรับนักศึกษา 
หลักสูตรไดดําเนินการตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา  โดยหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจํา

หลักสูตร ในการประชุมวันที่ 10 สิงหาคม 2558 กําหนดแผนการรับนักศึกษาประจําป  2559  จํานวน 2 
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หมูเรียนๆละ  30  คน รวม 60 คน จากนั้นหลักสูตรไดนําเสนอแผนการรับ  เกณฑการรับสมัคร  วิธีการ
คัดเลือก  แลวจัดสงใหคณะ มหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  โดยหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติเฉพาะผูเขาศึกษาในหลักสูตร ดังนี้  

     1. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
     2. มีคุณสมบัติอ่ืนๆ  ตามประกาศ  มรภ.กพ. เรื่องการรับนักศึกษา  อาทิเชน  กําหนดการ

คัดเลือกจากโควตาเรียนดี หรือความสามารถพิเศษ และรับสมัครทั่วไป 

ในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาจํานวน 24 คน ซึ่งไมเปนไปตามแผนการรับนักศึกษา  
 

หลักฐานสําหรับตัวบงช้ี 3.1  การรับนักศึกษา 
3.1-1 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรครั้งที่ 4/2558  

3.1-2 แผนการรับนักศึกษา 
3.1-3 จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2559 

3.1-4 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรครั้งที่ 4/2559  
3.1-5 แบบสํารวจชองทางการรับรูขาวสารการประชาสัมพันธหลักสูตร 
 

ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 
     จากการประชุมทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 พบวาในระบบและ
กลไกการรับนักศึกษายังขาดกระบวนการประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก มีเพียงการประชาสัมพันธ การรับ
สมัครจากประกาศการรับสมัครของมหาวิทยาลัย และการสงแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตรไปตามโรงเรียน
ตางๆ ดังนั้นในปการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรตองดําเนินการประชาสัมพันธเชงิรุกไปตามโรงเรียนเปาหมาย 
เพ่ือใหนักศึกษาท่ีรับเขาในปการศึกษา 2560 มีจํานวนสูงขึ้น 

 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรไดดําเนินการสํารวจชองทางการรับรูขาวสารการประชาสัมพันธหลักสูตร จากนักศึกษาท่ี
รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2559 จํานวน 24 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 พบวา รับรูขาวสาร
หลักสูตรจากอินเตอรเน็ตมีจํานวนมากที่สุด 15 คน  รองลงมาคือจากเพ่ือนจํานวน 6 คน  จากคนใน
ครอบครัว จากแผนพับ–โปสเตอร จํานวน 4 คน และจากสื่อวิทยุ–เคเบิลทีวีจํานวน 3 คน จากขอมูลที่ได
จากการสํารวจนี้ทางหลักสูตรจึงไดดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรในปการศึกษา 2559 ดังนี้ 

 รวมกับคณะ ไปประชาสัมพันธตามโรงเรียนกลุมเปาหมายในจังหวัดใกลเคียง โดยมี
นักศึกษาท่ีเปนศิษยเกาของโรงเรียนนั้นไปรวมประชาสัมพันธดวย 

 รวมกับคณะปรับรูปแบบเว็บไซตของคณะ และประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตางๆของ
หลักสูตรผานทางเว็บไซตคณะ 

 จัดกิจกรรม Like&Share ผานทาง Facebook  
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ผลที่เกิดข้ึนจากการเรงประชาสัมพันธเชิงรุก ทําใหจํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวเขาศึกษา ณ 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 มีจํานวน 26 คน และรอรายงานตัวในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 อีกจํานวน 6 คน 
และจากการสํารวจขอมูลการรับรูขาวสารของหลักสูตรจากนักศึกษาท่ีสมัครรอบโควตาเรียนดีจํานวน 7 คน
พบวา รับรูขาวสารจาก Facebook จํานวน  5 คน เว็บไซตคณะ/โปรแกรม/มหาวิทยาลัยจํานวน 5 คน 

วิดีโอแนะนําคณะใน Youtube จํานวน 4 คน ครอบครัว/ญาติพ่ีนองแนะนํา 4 คน และเพ่ือนแนะนํา 2 คน 
แตทางหลักสูตรยังไมไดสํารวจขอมูลจากนักศึกษาที่สมัครในรอบปกติ จึงทําใหยังไมสามารถสรุปไดวาจาก
การเรงประชาสัมพันธตามชองทางตางๆ ที่หลักสูตรดําเนินการสงผลใหจํานวนนักศึกษาสูงขึ้นจริงหรือไม 

นอกจากน้ีในปการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรจะเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธผานทางการจัด
กิจกรรมคายอบรมใหความรูกับนักเรียนมัธยมปลาย  
 

 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาแรกเขาทุกคนที่ไมผานการประเมินความพรอมที่หลักสูตรกําหนด 

ตองไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
เปาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษามีความพรอมที่จะศึกษาไดตลอดจนจบหลักสูตร 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาดังนี้  
1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของหลักสูตร โดย

กิจกรรมที่จัดจะมี 2 รูปแบบคือ  
 กิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปรับตัวเขากับเพ่ือน และรุนพี่ไดซึ่งนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ทุกคนตองเขารวมกิจกรรมนี้ 
 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรจะ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีตองเขารวมกิจกรรมน้ีโดยใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนสอบรายวิชา
พ้ืนฐาน 3 รายวิชาที่จําเปนสําหรับการเรียนในหลักสูตรตามมติที่ประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรไดแก วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ดิจิตอลเบื้องตน และพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม
ถาสอบไมผานจะจัดอบรมใหวิชาละ 3 ชั่วโมงแลวสอบใหม ถายังไมผานการทดสอบจะให
รุนพี่จัดติวใหนองๆทุกวันพุธบายจนกวาทุกคนจะสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. ดําเนินการตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
3. ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาโดยพิจารณาจากอัตรา

การคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 
4. ทบทวนผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม 
5. นําผลที่ไดจากการทบทวนมาปรับปรุงหรือพัฒนาแผนเตรียมความพรอม 
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ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไลการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
  หลักสูตรจัดสอบเพ่ือวัดพ้ืนฐานความรูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดย
วิชาท่ีจัดสอบคือ คณิตศาสตรพ้ืนฐาน ดิจิตอลเบื้องตน และพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม นักศึกษาเขาสอบ
จํานวน 21 คน (นักศึกษาตองไดคะแนน 60% ขึ้นไปจึงจะถือวาสอบผาน) ไดผลดังนี้ 

รายวิชา จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน  จํานวนนักศึกษาที่สอบไมผาน 
คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 5 16 

ดิจิตอลเบื้องตน 3 18 

พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม 17 4 

 

หลังจากท่ีทราบผลการสอบแลว อ.ธนิรัตน ยอดดําเนิน ไดจัดอบรมเนื้อหาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร
ใหนักศึกษาในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. และใหนักศึกษาสอบใหมโดยใชขอสอบเดิม ผล
การสอบคือนักศึกษาสอบผาน 17 คนไมผาน 4 คน สําหรับนักศึกษาท่ีไมผานอาจารยธนิรัตนนัดใหเขามาหา
เพ่ือทบทวนเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตรใหทุกวันพุธบาย   

สําหรับรายวิชา ดิจิตอลเบื้องตน และพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม นักศึกษาท่ีสอบไมผานไดเก็บ
ขอมูลการสอบไวเพ่ือใหอาจารยสอนรายวิชา ดิจิตอลเบื้องตน และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเปน
ขอมูลสําหรับติดตามและดูแลนักศึกษากลุมนี้เปนพิเศษ  
 

หลักฐานสําหรับตัวบงช้ี 3.1  การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
3.1-6 ขอสอบวัดพ้ืนฐานของนักศึกษาชั้นปที่ 1 

3.1-7 ผลการสอบวัดพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปที่ 1 

3.1-8 ขอมูลผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่โดนรีไทล 
3.1-9 รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรครั้งที่ 3/2560 

 

ประเมินระบบและกลไลการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 อาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เพ่ือประเมินและทบทวนระบบ
และกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา พบวาจากนักศึกษาแรกเขาปการศึกษา 2559 จํานวน 24 
เมื่อสิ้นปการศึกษาเหลือนักศึกษาเพียง 13 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 นักศึกษา 3 คนลาออกเพ่ือไปเรียนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรเพราะชอบการเขียนโปรแกรม
มากกวา  

 นักศึกษา 1 คนลงทะเบียนเรียนไวแตไมเคยเขาเรียนเลย 
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 นักศึกษา 1 คนไมลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2559 หลังจากที่ประธานโปรแกรมคุยกับ
ผูปกครองแลวแนะนําไมใหลงทะเบียน เพราะนักศึกษามี GPA ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เทากับ 
0.00 

 นักศึกษาจํานวน 6 คนโดนรีไทลจากการตรวจสอบผลการเรียนพบวาผลการเรียนลดลงในภาค
การศึกษาท่ี 2/2559 และติด E รายวิชาในหมวดการศึกษาท่ัวไป 

 จากการทบทวนพบวาระบบและกลไกท่ีมีอยู ไมไดมีกระบวนการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
ที่ไมผานการประเมินความพรอมที่หลักสูตรกําหนดอยางตอเนื่อง ดังนั้นในปการศึกษา 2560 จะเพ่ิม
กระบวนการติดตามผลการเรียนของนักศึกษากลุมนี้อยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้งเพ่ือหาแนวทางแกไข
รวมกัน 

 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 ดําเนินการโดยการปรับระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาเปนดังนี้ 
1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมวางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของหลักสูตร โดย

กิจกรรมท่ีจัดจะมี 2 รูปแบบคือ  
 กิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ปรับตัวเขากับเพ่ือน และรุนพี่ไดซึ่งนักศึกษาชั้นปที่ 1 

ทุกคนตองเขารวมกิจกรรมนี้ 
 กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรูใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรจะ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีตองเขารวมกิจกรรมน้ีโดยใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกคนสอบรายวิชา
พ้ืนฐาน 3 รายวิชาที่จําเปนสําหรับการเรียนในหลักสูตรตามมติที่ประชุมอาจารยประจํา
หลักสูตรไดแก วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน ดิจิตอลเบื้องตน และพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม
ถาสอบไมผานจะจัดอบรมใหวิชาละ 3 ชั่วโมงแลวสอบใหม ถายังไมผานการทดสอบจะให
รุนพี่จัดติวใหนองๆทุกวันพุธบายจนกวาทุกคนจะสอบผานตามเกณฑท่ีกําหนด 

2. ดําเนินการตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
3. ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ีไมผานการประเมินความพรอมที่หลักสูตรกําหนดอยางนอยภาค

การศึกษาละ 2 ครั้ง   เพ่ือหาแนวทางแกไขรวมกันระหวางนักศึกษาและอาจารยประจําหลักสูตร 
4. ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาโดยพิจารณาจากอัตรา

การคงอยูของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 
5. ทบทวนผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม 
6. นําผลที่ไดจากการทบทวนมาปรับปรุงหรือพัฒนาแผนเตรียมความพรอม 

 
ผลการประเมินองคประกอบที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

0  1  2  3 4 5 
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ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
3.2.1 ดานการควบคุมและการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

เปาหมายเชิงปริมาณ : อัตราการออกกลางคันลดลง  
เปาหมายเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนว

แกนักศึกษา 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกดานการควบคุมและการดแูลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดังนี้  

1. กําหนดอาจารยที่ปรึกษาชั้นปที่ 1 เสนอตอมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา  
2. หาแนวปฏิบัติในการควบคุมและการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ 
3.  ชี้แจงใหนักศึกษาในหลักสูตรทราบกฎระเบียบ ขอบังคับมหาวิทยาลัย และชองทางการให

คําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา 
4.  จัดเก็บขอมูลสวนตัวของนักศึกษา 
5.  ดําเนินการใหคําปรึกษา  พรอมสรุปการใหคําปรึกษา 
6.  แจงผลการเรียนของนักศึกษาใหผูปกครองทราบ 

7.  รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
8.  ทบทวนผลการปฏิบัติหนาที่อาจารยปรึกษามาปรับปรุง และวางแผนในปการศึกษาถัดไป 

 

ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกดานการควบคุมและการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

1. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันกําหนดชื่ออาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน ชั้นปที่ 1 โดยมีมติให 
อ.ธนิรัตน ยอดดําเนิน เปนอาจารยที่ปรึกษาของงนักศึกษาช้ันปที่ 1    

2. อาจารยประจําหลักสูตรกําหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมและการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ โดยใช
คูมือรายงานภารกิจที่ปรึกษาหมูเรียน ท่ีจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษาเปนแนวทางในการดําเนินงาน และใช
ผลการทบทวนการปฏิบัติหนาที่อาจารยปรึกษามาพิจารณาประกอบ   

3. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ทางคณะฯ ไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักศึกษาใหม โดยระหวางการจัดกิจกรรมไดชี้แจงใหนักศึกษาชั้นปที่ 1  ทราบเกี่ยวกับแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีในการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย รวมถึงตอบขอสงสัยตางๆ ที่นักศึกษาตองการทราบ พรอมท้ัง
แนะนําอาจารยภายในคณะฯ ใหนักศึกษาทราบ 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแจงประกาศเร่ืองอาจารยที่ปรึกษาประจําแตละหมูเรียนให
นักศึกษาทราบทุกปการศึกษา ผานทางเว็บไซตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดังนี้  
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อาจารยท่ีปรึกษา หมูเรียน 
อ.ธนิรัตน ยอดดําเนิน 5917202 
อ.เศวต สมนักพงษ 5817202 

อ.เศวต สมนักพงษ 5817203 

ผศ.นรุตม บุตรพลอย 5817302 

อ.กนกวรรณ เขียววัน 5717202 

อ.จตุรงค  ธงชัย 5717203 

ผศ.นรุตม บุตรพลอย 5617203 

อ.พรนรินทร  สายกลิ่น 5617204 

อ.กนกวรรณ เขียววัน 5617208 

นอกจากนี้ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปที่ผานมาคือ ควรเพ่ิมชองทางการรองเรียน
ใหนักศึกษาทราบ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไดดําเนินการประชาสัมพันธชองทางการรองเรียนใหนักศึกษาทุก
ชั้นปทราบในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน ซึ่งมีชองทางการรองเรียน ดังนี้  

1. แจงผานอาจารยที่ปรึกษา 
2. แจงผานอาจารยผูสอนในโปรแกรมวิชา 
3. แจงผานประธานโปรแกรมวิชา  
และไดใหอาจารยที่ปรึกษาแตละหมูเรียนดําเนินการจัดเก็บขอมูลนักศึกษา  รวมถึงแจงชอง

ทางการเขาพบอาจารยที่ปรึกษาผานทางกลุม Line หรือกลุม Facebook รวมถึงชี้แจงตารางการเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษาทราบ  ดังนี้ 

ตารางนัดพบอาจารยท่ีปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 
     เวลา 
วัน  8.30-12.05 น. 

พัก
กล
าง
วัน

 

13. 05 - 16.40 

จันทร อ.พรนรินทร, ผศ.นรุตม , อ.กนกวรรณ , อ.เศวต อ.พรนรินทร, ผศ.นรุตม , อ.ธนิรัตน 

อังคาร อ.จตุรงค, อ.ธนิรัตน , อ.กนกวรรณ , อ.เศวต อ.จตุรงค, อ.กนกวรรณ , อ.เศวต 

พุธ อ.กนกวรรณ , อ.เศวต 
อ.จตุรงค, อ.ธนิรัตน , อ.กนกวรรณ , อ.เศวต ,ผศ.นรุตม , อ.

พรนรินทร 

พฤหัสบด ี ผศ.นรุตม , อ.ธนิรัตน อ.เศวต, ผศ.นรุตม , อ.ธนิรัตน 

ศุกร อ.จตุรงค, ผศ.นรุตม , อ.พรนรินทร อ.พรนรินทร, ผศ.นรุตม , อ.ธนิรัตน , อ.จตุรงค 

หมายเหต ุ :ขอมูลในตาราง เปนชวงเวลาที่อาจารยไมมีคาบสอน  
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ตารางนัดพบอาจารยทีป่รึกษา ภาคเรยีนที่ 2/2559 
     เวลา 
วัน  8.30-12.05 น. 

พัก
กล
าง
วัน

 

13. 05 - 16.40 

จันทร อ.กนกวรรณ อ.พรนรินทร, ผศ.นรุตม , อ.ธนิรัตน , อ.จตุรงค 

อังคาร อ.จตุรงค, อ.กนกวรรณ, อ.พรนรินทร อ.จตุรงค, อ.ธนิรัตน , อ.กนกวรรณ , อ.เศวต  

พุธ อ.จตุรงค, อ.เศวต ,ผศ.นรุตม  
อ.จตุรงค, อ.ธนิรัตน , อ.กนกวรรณ , อ.เศวต ,ผศ.นรุตม , อ.

พรนรินทร 

พฤหัสบด ี ผศ.นรุตม อ.จตุรงค, อ.ธนิรัตน ,ผศ.นรุตม , อ.พรนรินทร 

ศุกร อ.จตุรงค, อ.กนกวรรณ , อ.เศวต ,ผศ.นรุตม , อ.พร
นรินทร 

อ.จตุรงค, อ.ธนิรัตน ,ผศ.นรุตม , อ.พรนรินทร 

หมายเหต ุ :ขอมูลในตาราง เปนชวงเวลาที่อาจารยไมมีคาบสอน 

 

4. อาจารยที่ปรึกษาในหลักสูตรดําเนินการจัดเก็บขอมูลสวนตัวของนักศึกษา ผานทาง Google  

Form 

5. อาจารยที่ปรึกษาในหลักสูตรดําเนินการใหคําปรึกษา ทั้งเปนรายบุคคล หรือรายกลุมไดโดย
ตรงที่หองพักอาจารย หรือชองทางอ่ืนๆ เชน ทางโทรศัพท Facebook Line เปนตน โดยจะกําหนดให
อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง (กิจกรรม Home Room)  

6. เนื่องจากในป 2558 ไดเสนอแนะใหมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรพบผูปกครอง เพ่ือชี้แจงและ
สรางความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการดําเนินงานตางๆ ของหลักสูตรใหผูปกครองทราบ  ดังนั้นทาง
หลักสูตรจึงไดดําเนินการจัดสงจดหมายใหผูปกครอง โดยแจงขอมูล  ชื่อ – เบอรโทรติดตออาจารยที่ปรึกษา
และประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  โครงสรางหลักสูตร เกณฑการรีไทล คาธรรมเนียมในการ
ลงทะเบียน และผลการเรียนท้ังหมดของนักศึกษา แตละภาคเรียน ดังนี้ 

 ภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้นปที่ 1-3 สงขอมูลเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 (หลังปดระบบ
กรอกผลการเรียน  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559) จํานวน 112 ฉบับ และชั้นปที่ 4 สงขอมูลเมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ  2560 (หลังปดระบบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560) จํานวน 63 ฉบับ  

 ภาคเรียนที่ 2/59 ชั้นปที่ 1-3 สงขอมูลเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (หลังปดระบบ
กรอกผลการเรียน  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560) จํานวน 95 ฉบับ และ ชั้นปที่ 4 สงขอมูลผลการเรียน
จํานวน 63 ฉบับใหนักศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม (ปดระบบการสงผลการเรียนวันที่ 11 มิถุนายน 2560) 

7. อาจารยที่ปรึกษารายงานผลการปฏิบัติหนาที่ทุกภาคเรียน ใหกับประธานโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาใหกับประธานโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทราบ   

8. อาจารยประจําหลักสูตร นําผลการประเมินอาจารยที่ปรึกษามาประชุม เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2560     เพ่ือวางแผนพัฒนานโยบาย แผนงานการแนะแนวใหคําปรึกษาวิชาการ ในปการศึกษา
ตอไป ซึ่งจากการปรับปรุงกระบวนการท่ีผานมา พบวา 
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 ในการแจงผลการเรียนใหผูปกครองทราบ ทําใหผูปกครองเขาถึงหลักสูตรไดมากขึ้น และ
ทําใหหลักสูตรรับทราบขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาไดมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีผูปกครองบางคนเขาใจผิดคิดวานักศึกษา
ถูกรีไทล เพราะปกติจะไมมีหนังสือสงมาถึงที่บาน นอกจากหนังสือถูกรีไทล  ทางผูปกครองก็ไดโทรมา
สอบถามอาจารยภายในหลักสูตรโดยตรง เนื่องจากทางหลักสูตรไดใหขอมูลเบอรโทรอาจารยที่ปรึกษา และ
เพจ Facebook ไปพรอมกับจดหมาย  

 ในการชี้แจงชองทางการรองเรียนใหนักศึกษาทราบในสัปดาหแรกของการเรียน ทํา ให
นักศึกษาเขามาขอคําปรึกษาปญหาตางๆ เชน คาครองชีพ กยศ .ไมออก การเก็บเงินคาเสื้อในหอง การ
ลงทะเบียนเรียน การคํานวณผลการเรียน ผานอาจารยที่ปรึกษา และผานอาจารยผูสอนโดยตรง 

 จากการรายงานผลตามภารกิจอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษารหัส 58 สวนใหญไมผานเสริม
ทักษะ 2 และ 4  สวนมาตรฐานคอมพิวเตอรนักศึกษารหัส 57 ผานทุกคน ดังนั้นจึงไมมีปญหาเร่ืองการออก
ฝกประสบการณ และอัตราการคงอยูของนักศึกษารหัส 59 มีจํานวนลดลงมากเมื่อเทียบกับการรับเขา
นักศึกษาปที่แลว เนื่องจากนักศึกษาถูกรีไทล และลาออกเพ่ือยายไปเรียนคณะอ่ืน ดังนั้นอาจจะมีการปรับ
ความรูพื้นฐานของนักศึกษา และเนนการสอบสัมภาษณใหมากขึ้น เพ่ือคัดกรองนักศึกษาท่ีจะเขามาเรียนใน
หลักสูตร 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา 
จํานวน 71 คน ซึ่งผลเปนดังนี้  

รายการคําถาม คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ( ) S.D. 

นักศึกษามีชองทาง/ความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 3.85 (ระดับมาก) 0.68 

นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการ
เรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษา 

3.86 (ระดับมาก) 0.81 

อาจารยที่ปรึกษาใหเวลาในการใหคําปรึกษา 3.77 (ระดับมาก) 0.75 

อาจารยที่ปรึกษาใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 
เพ่ือชวยใหนักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.86 (ระดับมาก) 0.76 

อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือหรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ 
แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

3.83 (ระดับมาก) 0.75 

รวมเฉลี่ย 3.83 (ระดับมาก) 0.75 

 

 จากตารางโดยเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก (     = 3.83)   โดยการประเมินเรื่อง 

นักศึกษาไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษา 
และเรื่องอาจารยที่ปรึกษาใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือชวยใหนักศึกษาเรียนจบตาม
เวลาของหลักสูตร ไดคาเฉลี่ยมากที่สุด (     = 3.86) ซึ่งแสดงใหเห็นวาการปรับปรุงกระบวนการ ในแจงผล
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การดําเนินงานของหลักสูตรใหผูปกครองทราบมีประสิทธิผล สวนเรื่อง อาจารยที่ปรึกษาใหเวลาในการให
คําปรึกษา ไดคาเฉลี่ยนอยที่สุด (     = 3.77) ดังนั้นอาจจะตองใหอาจารยที่ปรึกษากําหนดชวงเวลาในการ
ติดตอใหนักศึกษาทราบใหชัดเจน 
 
ประเมินกระบวนการควบคุมและการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดังน้ี  
 จากการทบทวนระบบและกลไกการควบคุมและการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก
นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 1/2559  พบปญหาในการจัดเรียง
เอกสารการสงผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อแจงใหผูปกครองทราบ ซึ่งมีการจัดเรียงเอกสารตามลําดับ ดังนี้ 
บันทึกขอความสงเอกสาร 1.หนังสือนํา 2.ชองทางการติดตอโปรแกรมวิชา เบอรโทรอาจารยที่ปรึกษาและ
เงื่อนไขการพนสภาพ 3.เงื่อนไขการจบหลักสูตร และคาธรรมการศึกษา 4.ผลการเรียนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 
1 ถึงภาคการศึกษาปจจุบัน ทําใหผูปกครองหลายทานเขาใจผิดคิดวานักศึกษาโดนรี ไทลจึงโทรเขามา
สอบถามอาจารยในหลักสูตรเปนจํานวนมาก ดังนั้นในภาคการศึกษา 2/2559 ทางหลักสูตรไดดําเนินการ
ปรับกระบวนการแจงผลการเรียน โดยปรับขอความในบันทึกขอความสงเอกสาร ปรับลําดับการจัดเรียง
เอกสารใหมดังน้ี 1.หนังสือนํา 2.ผลการเรียนนักศึกษา 3.ชองทางการติดตอโปรแกรมวิชา เบอรโทรอาจารย
ที่ปรึกษาและเง่ือนไขการพนสภาพ 4.เงื่อนไขการจบหลักสูตร และคาธรรมการศึกษา  เพ่ือใหผูปกครองเห็น
ผลการเรียนของนักศึกษากอน 

 นอกจากน้ีจากการทบทวนพบวายังไมมีการกํากับดูแลนักศึกษาท่ีตกคาง ทําใหมีนักศึกษาบางคนออก
กอนสําเร็จการศึกษา ดงัน้ันทางหลักสูตรจะเพ่ิมกระบวนการโดยมีคําสั่งแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาสําหรับดูแล
นักศึกษาท่ีตกคางโดยเฉพาะอยางนอย 2 ทาน  
 
หลกัฐานสําหรับตัวบงช้ี 3.2  ดานการควบคุมและการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดังนี้ 
3.2-1  รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรครั้งท่ี 4/2559   
3.2-2  คูมือรายงานภารกิจที่ปรึกษาหมูเรียน 
3.2-3  จดหมายขาวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับที่ 34 ปที่ 4 เดือน มิถุนายน 2559 

3.2-4  เว็บไซตโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3.2-5  สรุปผลการตอบกลับของนักศึกษาแตละหมูเรียนใน Google Form 
3.2-6  สรุปการใหคําปรึกษา 
3.2-7  ใบเสร็จการสงจดหมาย 

3.2-8  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน ปการศึกษา 2559 

3.2-9  รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรครั้งที่ 3/2560  
 



35 
 

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากขอเสนอแนะในปการศึกษา 2558 ไดเสนอใหมีการปรับปรุงเรื่อง การแจงชองทางการรองเรียน 
และการจัดกิจกรรมหลักสูตรพบผูปกครอง ซึ่งผลจากการปรับปรุง พบวา นักศึกษาไดเขามาขอคําปรึกษา
ปญหาตางๆ เชน คาครองชีพ กยศ.ไมออก การเก็บเงินคาเสื้อในหอง การลงทะเบียนเรียน การคํานวณผล
การเรียน ผานทางอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนโดยตรงเปนสวนใหญ สวนการจัดกิจกรรมหลักสูตร
พบผูปกครอง หลักสูตรไดดําเนินการสงจดหมายแจงใหผูปกครองทราบ ทําใหผูปกครองเขาถึงหลักสูตร
ไดมากข้ึน และทําใหหลักสูตรรับทราบขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาไดมากข้ึน 
 

หลักสูตรมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม  

การดูแลและใหคําปรึกษากับนักศึกษาสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี
ความรวมมือกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง และตัวนักศึกษา เชน  

หลังจากมีการสงผลการเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ของนพดล รุงจันทร นักศึกษาชั้นปที่ 1 ให
ผูปกครองทราบ กอนชําระเงินคาลงทะเบียนภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ผูปกครองไดเขามาปรึกษารวมกับ
อาจารยในหลักสูตรวาควรจะตองชําระเงินคาลงทะเบียนหรือไม เน่ืองจากนักศึกษามี GPA เทากับ 0.00 ซ่ึง
ทางอาจารยไดใหคําแนะนําวาไมควรชําระเงิน และใหนักศึกษาพักการเรียนไว    

กรณีของปรเมศวร สุรกิจ ผูปกครองไดพานักศึกษาเขามาปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเรื่องผลการ
เรียน และไดวางแผนการเรียนสวนที่เหลือรวมกันเพื่อใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาได 
 

 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคนท่ีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เปาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ครบท้ัง 4 กลุม
หลัก 

  

หลักสูตรมีระบบและกลไกดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 ดังนี้ 

1. กําหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

2. อาจารยผูสอนรวมกับนักศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตาม
ความตองการการเรียนรูของนักศึกษา 

3. ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ตามแผนที่วางไว 

4. อาจารยผูสอนหรืออาจารยผูรับผิดชอบกิจกรรม ประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ
จัดทํารายงานเสนอตอหลักสูตร 
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5. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอนประชุม เพ่ือนําผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง
โครงการ และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ในปการศึกษาถัดไป 

  

ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือกําหนดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกิจกรรมสงเสริม
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559  ซึ่งมีดังตอไปนี้ 

 กิจกรรมอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่ (Mobile Application) 

 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาเทคโนเลยีคอมพิวเตอร 
 กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที่ 3 

 กิจกรรมพานักศึกษาชั้นปที่ 2 เขารวมงานวันนักประดิษฐ 
 วิชา 5723903  วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2 

 วิชา 5704701  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

 จากนั้นจึงแจงใหอาจารยผูสอน และผูรับชอบกิจกรรม ทราบในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559   

2. ทางหลักสูตรไดสํารวจความตองการของนักศึกษากอนวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

 จากสอบถามนักศกึษาชั้นปที่ 4 ซึ่งกําลังทําวิจัย โดยหัวขอสวนใหญเปนการรายงานผลผาน
ทางมือถือ ดังน้ันทางหลักสูตรจึงจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่ 
(Mobile Application) ใหกับนักศึกษาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัย (วิชา 5723903 วิจัยและ
พัฒนาดานเทคโนโลยี 2) 

 เนื่องจากนักศึกษา คอนขางออนภาษาอังกฤษ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียม
ความพรอมทางดานภาษาใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 1  โดยใหนักศึกษาเลือกหัวขอภาษาอังกฤษในการจัดอบรม
ผานทางแบบสอบถาม Google form ซึ่งผลสรุปหัวขอคือ “ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน”  

 ในรายวิชา 5723903  วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2 ทางหลักสูตรไดใหนักศึกษาเลือก
หัวขอที่นักศึกษาสนใจเก่ียวกับทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในการทดลองและพัฒนางานวิจัย 

 วิชา 5704701 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ทางหลักสูตรไดสํารวจความตองการในการ
รับนักศึกษาเตรียมฝกจากหนวยงานภายใน จากนั้นจึงแจงและใหนักศึกษาเลือกหนวยงานที่จะทําการเตรียม
ฝกดวยตนเอง  

3. หลักสูตรไดดําเนินจัดกิจกรรม/ โครงการ ดังนี้ 
 กิจกรรมอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) 

จัดเมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 ณ หองปฏิบัติการชั้น 8 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร 
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 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาเทคโนเลยีคอมพิวเตอร จัด
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ หองศูนยพัฒนาทักษะทางภาษา (18202) ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 วิชา 5723903  วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2 นักศึกษาไดดําเนินการทดลองและ
พัฒนาเครื่องมือ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ในภาคเรียนที่ 1/2559  

 วิชา 5704701  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาไดเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ภายในหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 จํานวน 90 ชั่วโมง 

 กิจกรรมพานักศึกษาชั้นปที่ 2 เขารวมงานวันนักประดิษฐ ไมไดดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 
เนื่องจากความลาชาในการติดตามขาวการจัดงาน 

 กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ยังไมไดดําเนินการ คาดวาจะจัดกิจกรรมในชวง
ปลายเดือนมิถุนายน 

4. อาจารยผูสอนหรืออาจารยผูรับผิดชอบกิจกรรม ไดประเมินทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ
จัดทํารายงานเสนอตอหลักสูตร ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 กิจกรรมอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) 

มีผูเขารวมอบรมจํานวน 62 คน จากกลุมเปาหมายท่ีตั้งไวคือ 63 คน และคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขา
อบรมโดยรวมอยูในระดับมาก (x=4.13) โดยกิจกรรมดังกลาว จัดอยูในกลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (Information, Media and Technology  Skills) เนื่องจากนักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับใช
เครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณสื่อสารเคล่ือนท่ี (Mobile Application) 

 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาเทคโนเลยีคอมพิวเตอร  มี
ผูเขารวมอบรมจํานวน 16 คน จากกลุมเปาหมายที่ตั้งไวคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนจํานวน 24 คน  โดย
มีผูทําแบบทดสอบท้ังหมด 15 คน และมีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมด 10 คน ซึ่งผลพบวา 
จํานวนคนที่คะแนนหลังอบรมเพ่ิมข้ึนจากกอนการอบรม จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 80 และคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผูเขาอบรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x=4.67) โดยกิจกรรมดังกลาว จัดอยูในกกลุม
ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีจําเปนในการ
ติดตอส่ือสารระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน  

 วิชา 5723903  วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน จํานวน 62 

คน ไมผานจํานวน 6 คน  และผานจํานวน 56 คน ดังนี้ 
  

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 9 14.52 

B+ 5 8.06 

B 7 11.29 
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ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

C+ 6 9.68 

C 6 9.68 

D+ 8 12.90 

D 15 24.19 

E 6 9.68 

ไมสมบูรณ ( I ) - - 

ผาน (P,S) - - 

ถอน (W) - - 

  

ดังนั้นในรายวิชานี้ จัดอยูในกลุมวิชาหลัก (Core Subjects) กลุมทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และกลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology  Skills) เนื่องจากวิชานี้จัดเปนวิชาเอกบังคับ และเปนรายวิชาท่ี
นักศึกษาไดรวมกันในกลุมเพ่ือคิดวิเคราะหปญหา โดยใชสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีตางๆ เขามาเปน
องคประกอบในการพัฒนาเครื่องมือข้ึนมาในการแกปญหาเหลานั้น   

 วิชา 5704701  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จํานวน 63 คน 
  

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 37 58.73 

B+ 12 19.05 

B 1 1.59 

C+ 3 4.76 

C 8 12.70 

D+ 2 3.17 

D - - 

E - - 
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ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

ไมสมบูรณ ( I ) - - 

ผาน (P,S) - - 

ถอน (W) - - 

  

ดังน้ันในรายวิชานี้ จัดอยูในกลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) เนื่องจาก
นักศึกษาไดเรียนรูในการทํางานจากหนวยงานภายในจริงๆ เปนการฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ 
สามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได 

สรุปการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ได
ดังนี้ 
โครงการ/กิจกรรม/รายวิชา ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

กลุมวิชาหลัก กลุ มทักษะชีวิต
และอาชีพ 

กลุมทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม 

กลุมทักษะสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี 

กิจกรรมอบรมการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile 

Application) 

    

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ
ใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 

โปรแกรมวิชาเทคโนเลยี
คอมพิวเตอร 

    

วิชา 5723903  วิจัยและ
พัฒนาดานเทคโนโลยี 2 

    

วิชา 5704701เตรียมฝก 

ประสบการณ 
วิชาชีพ 

    

 

5. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยผูสอน จัดประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยใชผล
การประเมินความพึงพอใจดานการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 มาพิจารณาประกอบ พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาโดยรวมอยูในระดับ
มาก  (x=3.79) โดยคาเฉลี่ยที่ไดมากที่สุด (x=3.85) มี 3 ประเด็น คือ กิจกรรมของหลักสูตรทั้งในและนอก
หองเรียนเสริมสรางความรูและทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคตได  กิจกรรมของหลักสูตรทั้งในและ
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นอกหองเรียนเสริมสรางการมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนทั้งวัฒนธรรมเดียวกันหรือตางวัฒนธรรม และกิจกรรม
ของหลักสูตรทั้งในและนอกหองเรียนเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคม สวนการประเมินที่ไดคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด (x=3.70) คือ กิจกรรมของหลักสูตรทั้งในและนอกหองเรียนเสริมสรางการรวมมือกันทํางาน และการ
สื่อสารท่ีดีระหวางกันของนักศึกษา จากขอมูลดังกลาวแสดงวา มีความสอดคลองกับกิจกรรมที่หลักสูตรได
จัดขึ้น แตควรเนนกิจกรรมที่นักศึกษาไดรวมมือกันในการจัดกิจกรรม เชน การจัดอบรมพ่ีสอนนอง การ
ละลายพฤติกรรมนักศึกษาปที่ 1 ที่จัดขึ้นโดยรุนพ่ี เปนตน เพ่ือเสริมสรางการรวมมือกันทํางาน และการ
สื่อสารที่ดีระหวางกันของนักศึกษาในปถัดไป 

 

หลักฐานสําหรับตัวบงช้ี 3.2. ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ดังนี้   
3.2-10  รายงานการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอรครั้งท่ี 4/2559   

3.2-11  รายงานสรุปกิจกรรมกิจกรรมอบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณสื่อสารเคล่ือนที่ (Mobile 

Application) 

3.2-12 รายงานสรุปกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาเทคโนเลยีคอมพิวเตอร 
3.2-13 มคอ. 3 และ 5 วิชา 5723903  วิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยี 2 

3.2-14 มคอ. 3 และ 5 วิชา 5704701  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 

  
ประเมินกระบวนการดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

จากการทบทวนระบบและกลไก พบวา ขาดกระบวนการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรมให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว สงผลใหกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปที่ 3 ตองเล่ือนการจัดกิจกรรม  
และกิจกรรมพานักศึกษาชั้นปที่ 2 เขารวมงานวันนักประดิษฐไมสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 ดังน้ันในปการศึกษา 2560 หลังจากวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 แลว ตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบ และเพ่ิม
กระบวนการติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  

การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

เนื่องจากในปที่แลว เสนอใหมีการวางแผนหรือสอบถามความตองการของนักศึกษากอนจัดกิจกรรม
ทุกครั้ง และควรวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสรางการปรับตัวและความยืดหยุนในการอยูในสังคม ซึ่งทาง
หลักสูตรไดดําเนินการสอบถามความตองการของนักศึกษาเปนหลักกอนที่จะจัดกิจกรรม และไดวางแผน
กิจกรรมที่เสริมสรางการปรับตัวและความยืดหยุนในการอยูในสังคม ไดแก กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษให
นักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิชาเทคโนเลยีคอมพิวเตอร เพ่ือใหนักศึกษาพรอมรับเขาเศรษฐกิจอาเซียน 
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