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รายงานการประชุม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  ณ  ห้องพักอาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมือง 

 

เริ่มประชุม เวลา 10.30  น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ทัศนีย์    รอดม่ันคง  ประธานสาขาวิชา 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  เสกขุนทด  อาจารย์ประจ าสาขา 
 3. อาจารย์อดิเรก   เยาว์วงค ์  อาจารย์ประจ าสาขา 
 4. อาจารย์พงศธร   ปาลี   อาจารย์ประจ าสาขา 
 5. อาจารย์ฉัตรชัย    ไตรธรรม  อาจารย์ประจ าสาขา 
 6. อาจารย์ณัฐที     ปิ่นทอง   อาจารย์ประจ าสาขา 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1. อาจารย์ดร.วิชิต     แสงสว่าง    

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้กล่าวเปิดการประชุม  ตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา (ร้อยดวงใจ สานสัมพันธ์ คณาจารย์กับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 
19 มีนาคม 2559 

ประธานสาขา กล่าวขอบคุณอาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าวทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย รวมทั้งขอข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป     
ให้ดีขึ้น  

 

   มติที่ประชุม    รับทราบ ส่วนข้อเสนอแนะในการจัดโครงการดังกล่าวขอให้สาขา            
มีการจัดประชุมอีกครั้ง เมื่อมีการจัดโครงการดังกล่าว                                       
 
วาระท่ี 2          เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้ง 2/2558 
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วาระท่ี 3         เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  การจัดท าเว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ประธานสาขาวิชา แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดท าเว็บไซต์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและท าให้สมบูรณ์ เนื่องจากจะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคคลที่สนใจ และนักเรียนในการเข้าศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา รวมทั้งหากมีค่าใช้จ่ายในกรณีน า
นักศึกษามาช่วยด าเนินการขอให้แจ้งกับทางประธานสาขาเพ่ือจัดหางบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว  

 

 มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

วาระท่ี 4         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ประธานสาขาวิชา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ยอดนักศึกษาที่สมัครในปีการศึกษา 2559 มี
จ านวน 18 คน ซึ่งได้ท าบันทึกปรับเกณฑ์ที่ใช้ส าหรับรับนักศึกษาจากเดิม คือ รับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ เป็นส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือ ส าเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช./ปวส แผนการเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ รวมทั้งขอข้อเสนอแนะในการปรับเกณฑ์การรับนักศึกษา ซึ่งจะน าข้อมูลดังกล่าวไป
ใช้ส าหรับการประกันคุณภาพระดับสาขาต่อไปด้วย 

 

 มติที่ประชุม    รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะว่าการปรับเกณฑ์ดังกล่าวถือเป็นแนวทาง
ในการขยายคุณสมบัติการรับนักศึกษาที่ดีแล้วท าให้นักเรียนที่สนใจ และจบนอกเหนือจากสายวิทย์ – คณิต 
สามารถสมัครได้  

 
4.2 เกณฑ์การสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ประธานสาขาวิชา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้อาจารย์ทุกท่านร่วมกันก าหนดข้อค าถาม 
และเกณฑ์การสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์นักศึกษาให้เหมือนกัน 

 

 มติที่ประชุม    รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะข้อค าถามดังนี้ ในการสัมภาษณ์นักศึกษา
จะมีเกณฑ์การให้คะแนนและสัมภาษณ์มาแล้ว แต่ให้เพ่ิมข้อค าถามดังนี้ 1. เหตุใดจึงเลือกเรียนในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 2. คุณสมบัติของนักศึกษาที่คิดว่าจะเป็นครูคอมพิวเตอร์ที่ดีคืออะไร โดยประธานสาขาจะ
จัดท าข้อค าถามและแจกให้กับอาจารย์ที่มาสัมภาษณ์อีกครั้ง 
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4.3 การจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2559  
   ประธานสาขาวิชา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดส่งข้อมูล

รายวิชานักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 เพ่ือให้สาขาวิชาจัดใส่ ชื่อ-นามสกุล โดยมติที่ประชุมได้จัดลง
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนดังรายละเอียดดังนี้  

 
อาจารย์ทัศนีย์  รอดมั่นคง 
ภาระงานสอนตามเกณฑ์ 16 คาบ   ภาระงานที่รับผิดชอบ 16 คาบ 

ล าดับที่ รหัสวิชา รายวิชาที่รับผิดชอบ กลุ่มเรียน จ านวน
คาบ 

1. ECE404 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์ 1 
(สอนร่วมกับ ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี) 

5600312601 
5600312602 

2 
2 

2. ECE406 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง
การศึกษา 

5600312601 
5600312602 

4 
4 

3. EED301 การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม 5700312601 
5700312602 

2 
2 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด 
ภาระงานสอนตามเกณฑ์ 8 คาบ   ภาระงานที่รับผิดชอบ 8 คาบ 

ล าดับที่ รหัสวิชา รายวิชาที่รับผิดชอบ กลุ่มเรียน จ านวน
คาบ 

1. ECE101 คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 5900312601 4 
2. ECE314 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย      5700312601 4 

 
อาจารย์ ดร.วิชิต แสงสว่าง  
ภาระงานสอนตามเกณฑ์ - คาบ   ภาระงานที่รับผิดชอบ - คาบ 
 
อาจารย์อดิเรก เยาว์วงค ์  
ภาระงานสอนตามเกณฑ์ 8 คาบ   ภาระงานที่รับผิดชอบ 8 คาบ 

ล าดับที่ รหัสวิชา รายวิชาที่รับผิดชอบ กลุ่มเรียน จ านวน
คาบ 

1. ECE302 ระบบการสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต 5700312601 
5700312602 

4 
4 
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อาจารย์พงศธร  ปาลี  
ภาระงานสอนตามเกณฑ์ 16 คาบ   ภาระงานที่รับผิดชอบ 16 คาบ 

ล าดับที่ รหัสวิชา รายวิชาที่รับผิดชอบ กลุ่มเรียน จ านวน
คาบ 

1. ECE204 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 5800312601 4 
2. ECE301 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 5700312601 

5700312602 
4 
4 

3. ECE314 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย      5700312601 4 
4. EED501 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 5500312601 

5500312602 
 

 

อาจารย์ณัฐที  ปิ่นทอง 
ภาระงานสอนตามเกณฑ์ 12 คาบ   ภาระงานที่รับผิดชอบ 12 คาบ 

ล าดับที่ รหัสวิชา รายวิชาที่รับผิดชอบ กลุ่มเรียน จ านวน
คาบ 

1. ECE203 การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 5800312601 4 

2. ECE401 การออกแบบการสอนบนเว็บ 5600312601 
5600312602 

4 
4 

 

อาจารย์ฉัตรชัย ไตรธรรม 
ภาระงานสอนตามเกณฑ์ 16 คาบ   ภาระงานที่รับผิดชอบ 16 คาบ 

ล าดับที่ รหัสวิชา รายวิชาที่รับผิดชอบ กลุ่มเรียน จ านวน
คาบ 

1. ECE201 โครงสร้างข้อมูล 5800312601 4 
2. ECE303 การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ 5700312601 

5700312602 
4 
4 

3. ECE202 โครงสร้างคณิตศาสตร์และดีสครีต 5800312601 4 
 

อาจารย์พิเศษ จ านวน 2 ท่าน คือ อ.ชญาณ์นันท์ นวพรอนันท์ และอ.ณัฐวัฒน์ ฐิวัฒนา 
ภาระงานสอนที่ต้องจ้างอาจารย์พิเศษ จ านวน 16 คาบ    

ล าดับที่ รหัสวิชา รายวิชาที่รับผิดชอบ กลุ่มเรียน จ านวน
คาบ 

1. ECE316 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์   8 
2. ECE309 การประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและการ

บ ารุงรักษา 
 8 
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 มติที่ประชุม    รับทราบ และจัดภาระงานสอนให้กับอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ส่วน
ภาระงานสอนของ ดร.วิชิต แสงสว่าง เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1/2558 ได้จัดภาระงานสอนให้แล้วแต่เกิด         
ข้อร้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยบุคคลอ่ืน  
   

4.4  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ประธานสาขาวิชา แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการน าเสนอผลงานและรูปเล่มของนักศึกษา

ที่เรียนรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษาไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 แล้วนั้น เพ่ือให้การ
จัดท ารูปเล่มในรายวิชาดังกล่าวมีความสมบูรณ์ เป็นมาตรฐานเดียวกันควรก าหนดรูปแบบและแจ้งให้นักศึกษา
ท าการปรับปรุงพร้อมทั้งส่งเล่มรายงานใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จึงขอหารือเรื่องรูปเล่ม และวันที่ส่ง
เล่มรายงาน 

 

 มติที่ประชุม    รับทราบ และมอบให้อาจารย์พงศธร ปาลี แจ้งรายละเอียดการจัดท า
รูปเล่มแก่นักศึกษาและส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ให้อาจารย์ทุกท่านส่ง
คะแนนและเกรดให้กับอาจารย์ณัฐที ปิ่นทอง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยประธานสาขาจะท าบันทึก         
ขอส่งเกรดล่าช้า เพ่ือให้อาจารย์ฉัตรชัย ไตรธรรม น าไปเป็นหลักฐานคีย์เกรดที่ฝ่ายทะเบียน ส่วนการจัดท า มคอ. 
3 และมคอ. 5 นั้น ผศ.ดร. สายฝน เสกขุนทด รับเป็นผู้ด าเนินการจัดท า 

 

4.5 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี
การศึกษา 2558 

ประธานสาขาวิชา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรนั้น ต้องมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งในรายวิชาการพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
ศึกษาถือเป็นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วยวิชาหนึ่ง เนื่องจากในรายวิชา
ดังกล่าวต้องมีการบูรณาการความรู้ที่เคยเรียนมาใช้ และในการสอบนักศึกษาแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มต้อง
ตอบค าถามจากผู้สอน และจะมีการก าหนดรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบนี้เช่นกัน 

 

 มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

4.6 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประธานสาขาวิชา แจ้งต่อท่ีประชุมว่า มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมชี้แจงการประกัน

คุณภาพภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพตั้งแต่ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ 
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 จะมีการประชุม
อาจารย์ประจ าสาขาอีกครั้งเพื่อท าความเข้าใจและร่วมกันจัดท ารายงานการประกันคุณภาพดังกล่าว 

 

 มติที่ประชุม    รับทราบ  
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4.7 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบ E-Learning ของ

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2559 
ประธานสาขาวิชา แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีการก าหนดจัดโครงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบ E-Learning ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ให้กับนักศึกษา
กลุ่ม 5500312601 และกลุ่ม 5500312602  ณ บ้านเพวิลล์ จังหวัดระยอง จึงขอความร่วมมืออาจารย์ที่ไม่ติด
ภารกิจร่วมโครงการดังกล่าวและช่วยควบคุมนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 

 

 มติที่ประชุม    รับทราบ  
 

วาระท่ี 5     เรื่องอ่ืนๆ 

                          - 

 

       ลงชื่อ ..................................................          
                                       (อาจารย์ทัศนีย์  รอดมั่นคง) 
                   ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
              ผู้รายงานการประชุม 


