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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ห ลั ก สู ต รวิ ท ย าศ าสตรบั ณ ฑิ ต  ส าขาวิ ช าวิ ท ย าก ารคอม พิ ว เตอร์  คณ ะวิท ยาศ าสต ร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  (3.68 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 1 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 
4,5,6 ) และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 )  

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 
1. ก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้ได้นิสิตตามแผนการรับนิสิต 
2. พัฒนาหรือปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอัตราการคงอยู่ของ

นิสิต และอัตราผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร (4 ปี) 
3. วางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.40 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ด ี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ด ี (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.68 
 

ด ี (13 ตัวบ่งชี้) 
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บทน า 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer Science) 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Department of Mathematics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University (SWU)  
 

รหัสหลักสูตร  
 20105501 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตโดยใช้คุณธรรมสร้างความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. มีความสามารถในการศึกษาและประยุกต์ ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และปลูกฝังให้มี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
2. มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ

ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 
3. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา

สังคม 
4. คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
5. มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 
6. รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
7. มีความสามารถการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ดี 
8. มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ

คอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการท างาน 



รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 

9. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม รวมทั้ง
ประเด็นทางกฏหมายและจริยธรรม 

10. มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
11. มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร 
12. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพ่ือใช้งานได้ 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 

1. ผศ. นริศา ชตุนิารา 1. ผศ. นริศา ชตุนิารา - 

2. ผศ. รุ่งระพี กรานค ายี 2. ผศ. รุ่งระพี กรานค ายี - 

3. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ 3. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ - 

4. ผศ. ศศิวิมล  สขุพฒัน์ 4. ผศ. ศศิวิมล  สขุพฒัน์ - 

5. อาจารย์เรืองศกัดิ์ ตระกลู
พทุธิรักษ์ 

5. อาจารย์จนัตรี ผลประเสริฐ อาจารย์เรืองศกัดิ์ก าลงัเตรียม
ตวัเพ่ือลาศกึษาตอ่ 

 

 

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
1 นางนริศา  ชตุินารา* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์), 2524  

พบ.ม.(สถิติประยกุต์) สาขาคอมพิวเตอร์
ศาสตร์, 2528 

2 นางรุ่งระพี กรานค าย*ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สต.บ.(การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์), 
2526 
พบ.ม.(สถิติประยกุต์) สาขาคอมพิวเตอร์
ศาสตร์, 2528 

3 นายสาโรช เมาลานนท์* อาจารย์ วท.บ.(ฟิสกิส์), 2521  
วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพวิเตอร์), 
2535 

4 นางศศิวมิล  สขุพฒัน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(วิทยาการคอมพวิเตอร์), 2540 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2547 

5 นายจนัตรี ผลประเสริฐ อาจารย์ วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า), 2542 
M.Eng. (Telecommunications), 2543  
Ph.D. (Electrical Engineering), 2552  

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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จ านวนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2557  
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558) 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

53 คน  42 คน  61 คน  73  คน  3 คน 232 คน 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ

ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคณุภาพหลักสตูรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการ ทุกตัว ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    -  4.40 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

81.88 21 3.90 3.90 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

46 47 97.87 4.89 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต   3.00  3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     4.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  4.00  4.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

    4.00 4.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร  15 3 5.00 5.00 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

    5.00 5.00 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

    5.00 5.00 

     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

    5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.50  3.50 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  4.00  4.00 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      4.00 4.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 47.79/13 = 
3.68          ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - (3.90, 4.89 = 
8.79) 

(2.1,2.2) 

4.40 ดีมาก 

3 3 (3.00, 4.00, 2.00 

= 9.00) 

(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 (4.00, 5.00, 3.00 

= 12.00) 

(4.1,4.2,4.3) 

- - 4.00 ดี 

5 4 3.00 

(5.1) 
(3.00, 3.00, 5.00 

= 11.00) 

(5.2,5.3,5.4) 

- 3.50 ดี 

6 1 - 4.00 

(6.1) 
- 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 47.79  
ผลการประเมิน 3.43 3.75 4.40 3.68 ดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  ประจ ารอบปีการศึกษา 

2557 ในวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม 2558  ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.68 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมี

จ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2  มีจ านวน 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี 

ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4,5,6  มีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3  
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้ได้นิสิตตามแผนการรับนิสิต 
2. พัฒนาหรือปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอัตราการคงอยู่ของนิสิต 

และอัตราผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร (4 ปี) 
3. วางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- การบริหารจัดการของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตาม

สาขาวิชาและมีผลงานวิจัย 

วางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

 เริ่มกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้ปีการศึกษา 

2559 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อัตราการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี สูง และ

ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเดือนของบัณฑิตสูงกว่าบัณฑิตใน

สาขาอ่ืน 

ควรพัฒนาระบบศิษย์เก่าสัมพันธ์เพ่ือรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการมีงานท าและสร้างเครือข่ายให้เป็น

ประโยชน์ต่อสาขาวิชาและนิสิต 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 
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องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตอย่างเป็น

รูปธรรม 

 

พัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้

ตามศตวรรษที่ 21 ให้ชัดเจน 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

การรับนิสิตได้ไม่ตามแผนการรับนิสิต 

 

 

ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้ได้นิสิตตามแผนการรับนิสิต 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา

และมีผลงานวิจัย 

 

วางแผนอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

เพ่ิมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย การ

น าเสนอผลงานวิจัยให้มากขึ้น 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

 

ไม่มี 

สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและการ

ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 



รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ผลการด าเนินงานตามหลักสูตรเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

พัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการ

เรียนรู้ตามศตวรรษท่ี 21  

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

   การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรแยกออกจากการประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ให้ชัดเจน 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาท่ีเพียงพอส าหรับการ

จัดการเรียนการสอน 

 

วางแผนงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรให้มีความ

ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ

วิชาการของสาขาวิชา 

สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือภาคเอกชนเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

 

ไม่มี 

 

ไม่มี 
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ภาคผนวก Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2557 

 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 จ ำนวนบณัฑติทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำ 52.0 คน   

2 จ ำนวนบณัฑติทีไ่ดร้บักำรประเมนิทัง้หมด 21.0 คน   

3 ผลรวมของค่ำคะแนนทีไ่ดจ้ำกำรประเมนิบณัฑติ 81.88 คะแนน   

4 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดร้บักำรประเมนิ 40.38 รอ้ยละ   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ ำนวนบณัฑติทีต่อบแบบส ำรวจทัง้หมด 52 คน   

6 จ ำนวนบณัฑติทีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี 46 คน   

7 จ ำนวนบณัฑติทีศ่กึษำต่อ 5 คน   

8 จ ำนวนบณัฑติทีไ่ม่ไดง้ำนท ำ 1 คน   

9 รอ้ยละของบณัฑติทีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี 97.87 รอ้ยละ   

10 
รอ้ยละของบณัฑติทีต่อบแบบส ำรวจตอ้งไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 70 ของ
จ ำนวนบณัฑติทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำ 

100.00 รอ้ยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

11 จ ำนวนผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำโททัง้หมด  - คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

12 จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหนึ่ง (0.10) - ชิน้   

13 
จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำร
ประชุมวชิำกำรระดบัชำต ิ(0.20) 

- 
ชิน้   

14 
จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำร
ประชุมวชิำกำรระดบันำนำชำต ิ(0.40) 

- 
ชิน้   

15 
จ ำนวนวำรสำรทำงวชิำกำรทีไ่มอ่ยู่ในฐำนขอ้มลูแต่สถำบนัน ำเสนอสภำ
อนุมตัติำมประกำศ ก.พ.อ.   (0.40) 

- 
ชิน้   

16 จ ำนวนผลงำนทีไ่ดร้บักำรจดอนุสทิธบิตัร (0.40) - ชิน้   

17 
จ ำนวนบทควำมวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

- 
ชิน้   

18 
จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบัชำตทิีป่รำกฏใน
ฐำนขอ้มลูระดบัชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.(0.80) 

- 
ชิน้   
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19 
จ ำนวนบทควำมวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

- 
ชิน้   

20 
จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิีป่รำกฏใน
ฐำนขอ้มลูระดบัชำต ิ ตำมประกำศ ก.พ.อ. (1.00) 

- 
ชิน้   

21 จ ำนวนผลงำนทีไ่ดร้บักำรจดสทิธบิตัร (1.00) - ชิน้   

22 ผลรวมค่ำน ้ำหนกัผลงำนวชิำกำร - น ้ำหนกั   
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

23 
งำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
หรอืผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

- 
ชิน้   

24 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั (0.40) - ชิน้   

25 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัชำต ิ(0.60.) - ชิน้   

26 
งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมอืระหว่ำง
ประเทศ (0.80) 

- 
ชิน้   

27 
งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัภมูภิำคอำเซยีน/นำนำชำต ิ
(1.00) 

- 
ชิน้   

28 ผลรวมค่ำน ้ำหนกังำนสรำ้งสรรค ์ - น ้ำหนกั   

29 ผลรวมค่ำน ้ำหนกัผลงำนวชิำกำรและงำนสรำ้งสรรค ์ - น ้ำหนกั   
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

30 จ ำนวนผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำเอกทัง้หมด  - คน   
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

31 
บทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุม
วชิำกำรระดบัชำต ิ(0.20) 

- 
ชิน้ 

  

32 
บทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุม
วชิำกำรระดบันำนำชำต ิ(0.40) 

- 
ชิน้ 

  

33 
บทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวรสำรวชิำกำรทีไ่มม่อียูใ่น
ฐำนขอ้มลู แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนัเพื่ออนุมตัวิำรสำรเหล่ำนี้ 
ตำมประกำศ ก.พ.อ. (0.40) 

- 
ชิน้ 

  

34 ผลงำนทีไ่ดร้บักำรจดอนุสทิธบิตัร (0.40) - ชิน้   

35 
บทควำมวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่2 (0.60) 

- 
ชิน้ 

  

36 
บทควำมวจิยัทีต่พีมิพิใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิีอ่ยู่ใน
ฐำนขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัระดบัสำกลนอกเหนือจำกฐำนขอ้มลูระดบั
นำนำชำต ิตำมประกำศ ก.พ.อ.(0.80) 

- 
ชิน้ 

  

37 
บทควำมวจิยัทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู TCI 
กลุ่มที ่1 (0.80) 

- 
ชิน้ 
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38 
บทควำมวจิยัทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิีป่รำกฏใน
ฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำต ิตำมประกำศ ก.พ.อ. (1.00) 

- 
ชิน้ 

  

39 ผลงำนทีไ่ดร้บักำรจดสทิธบิตัร (1.00) - ชิน้   

40 ผลรวมค่ำน ้ำหนกัผลงำนวชิำกำร - น ้ำหนกั   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

41 
งำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
หรอืผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 

- 
ชิน้   

42 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั (0.40) - ชิน้   

43 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ระดบัชำต ิ(0.60) - ชิน้   

44 
งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมอืระหว่ำง
ประเทศ (0.80) 

- 
ชิน้   

45 
งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัภมูภิำคอำเซยีน / 
นำนำชำต(ิ1.00) 

- 
ชิน้   

46 ผลรวมค่ำน ้ำหนกัผลงำนวชิำกำร - น ้ำหนกั   

47 ผลรวมค่ำน ้ำหนกัผลงำนวชิำกำรและงำนสรำ้งสรรค ์ - น ้ำหนกั   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

48 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่วีฒุปิรญิญำเอก 1.0 คน   
49 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทัง้หมด 5.0 คน   
50 รอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่คีุณวุฒปิรญิญำเอก 20.00 รอ้ยละ   
51 ค่ำรอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่คีุณวฒุปิรญิญำเอกเทีย่บ 

คะแนนเตม็ 5 คะแนน 5.00 คะแนน 
  

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

52 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 3.0 คน   
53 รอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 60.00 รอ้ยละ   
54 ค่ำรอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

คะแนนเตม็ 5 คะแนน 5.00 คะแนน 
  

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

55 จ ำนวนบทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำร
ประชุมวชิำกำรระดบัชำต ิ(0.20) 

- 
ชิน้ 

  

56 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำก
กำรประชุมวชิำกำรระดบัชำต ิ(0.20) 

- 
ชิน้ 

  

57 จ ำนวนบทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำร
ประชุมวชิำกำรระดบันำนำชำต ิ  (0.40) 

3 
ชิน้ 
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58 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำก
กำรประชุมวชิำกำรระดบันำนำชำต ิ  (0.40) 

- 
ชิน้ 

  

59 จ ำนวนบทควำมวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีไ่ม่อยู่ใน
ฐำนขอ้มลู แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนัเพื่ออนุมตัวิำรสำรเหล่ำนี้ 
ตำมประกำศ ก.พ.อ. (0.40) 

- 
ชิน้ 

  

60 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีไ่ม่
อยู่ในฐำนขอ้มลู แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนัเพื่ออนุมตัวิำรสำร
เหล่ำน้ี ตำมประกำศ ก.พ.อ. (0.40) 

- 
ชิน้ 

  

61 จ ำนวนผลงำนทีไ่ดร้บักำรจดอนุสทิธบิตัร (0.40) - ชิน้   

62 จ ำนวนบทควำมวจิยัทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

- 
ชิน้ 

  

63 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏใน
ฐำนขอ้มลู TCI กลุ่มที ่2 (0.60) 

- 
ชิน้ 

  

64 จ ำนวนบทควำมวจิยัทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำต ิทีอ่ยู่
ในฐำนขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกลนอกเหนือจำกฐำนขอ้มลู
ระดบันำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- 
ชิน้ 

  

65 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำต ิที่
อยู่ในฐำนขอ้มลูทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกลนอกเหนือจำกฐำนขอ้มลู
ระดบันำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- 
ชิน้ 

  

66 จ ำนวนบทควำมวจิยั ทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู 
TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

- 
ชิน้ 

  

67 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏใน
ฐำนขอ้มลู TCI กลุ่มที ่1 (0.80) 

- 
ชิน้ 

  

68 จ ำนวนบทควำมวจิยัทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำต ิที่
ปรำกฏในฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. (1.00) 

- 
ชิน้ 

  

69 จ ำนวนบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำต ิที่
ปรำกฏในฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. (1.00) 

- 
ชิน้ 

  

70 จ ำนวนผลงำนทีไ่ดร้บักำรจดสทิธบิตัร (1.00) - ชิน้   

71 จ ำนวนผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคมทีผ่่ำนกำรประเมนิต ำแหน่งทำง
วชิำกำรแลว้ (1.00) 

- 
ชิน้ 

  

72 จ ำนวนผลงำนวจิยัทีห่น่วยงำนหรอืองคก์รระดบัชำตวิ่ำจำ้งให้
ด ำเนินกำร (1.00) 

- 
ชิน้ 

  

73 จ ำนวนผลงำนคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บักำรจด
ทะเบยีน (1.00) 

- 
ชิน้ 

  

74 จ ำนวนต ำรำทีผ่่ำนกำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ (1.00) - ชิน้   

75 จ ำนวนหนงัสอืทีผ่่ำนกำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ (1.00) - ชิน้   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

76 จ ำนวนต ำรำทีผ่่ำนกำรพจิำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมนิต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำรแต่ไม่ไดน้ ำมำขอรบักำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
(1.00) 

- 
ชิน้ 

  

77 จ ำนวนหนงัสอืทีผ่่ำนกำรพจิำรณำตำมหลกัเกณฑก์ำรประเมนิต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำรแต่ไม่ไดน้ ำมำขอรบักำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
(1.00) 

- 
ชิน้ 

  

78 ผลรวมค่ำน ้ำหนกัผลงำนวชิำกำร 1.20 น ้ำหนกั   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

79 
งำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
หรอืผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

- 
ชิน้   

80 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั (0.40) - ชิน้   

81 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัชำต ิ(0.60.) - ชิน้   

82 
งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมอืระหว่ำง
ประเทศ (0.80) 

- 
ชิน้   

83 
งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัภมูภิำคอำเซยีน/นำนำชำต ิ
(1.00) 

- 
ชิน้   

84 ผลรวมค่ำน ้ำหนกังำนสรำ้งสรรค ์ - น ้ำหนกั   

85 ผลรวมค่ำน ้ำหนกัผลงำนวชิำกำรและงำนสรำ้งสรรค ์ 1.20 น ้ำหนกั   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

86 
จ ำนวนบทควำมของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรปรญิญำเอกทีไ่ดร้บักำร
อำ้งองิในวำรสำรระดบัชำตหิรอืนำนำชำต ิ

- 
ชิน้   

87 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร - คน   

88 จ ำนวนบทควำมทีไ่ดร้บักำรอำ้งองิต่ออำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร - ชิน้/คน   
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2557 

 
วันที่ประเมิน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 
ห้องประชุมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (19-1814) ชั้น 18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ก าหนดการ กิจกรรม 

9.00 – 9.30 น. หลักสูตรกล่าวต้อนรับและแนะน าหลักสูตร 

9.30 – 12.00 น. ผู้ประเมินตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

สัมภาษณ์ตัวแทนจากกลุ่ม นิสิต คณาจารย์ และศิษย์เก่า 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. ผู้ประเมินตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

15.00 – 16.00 น. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ 

16.00 – 16.30 น. น าเสนอผลการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
หมายเหต ุ

 อาหารว่างและเครื่องดืม่ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบ่าย 14.45 – 15.00 น. 

 ก าหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 




