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บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.68 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4,5 และ 6 ) และมี
จ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 ) 
 
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  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง   
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.68 ดี  
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ค าน า 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2557 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ที่เกี่ยวกับการก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์ หลักสูตร  การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประโยชน์ในการเผยแพร่มาตรฐานและคุณภาพของ

หลักสูตร 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ บุคลากร และ

นิสิตในการรวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเตรียมรับการ

ประเมินให้เป็นไปด้วยความพร้อมและสมบูรณ์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของหลักสูตรต่อไปด้วยวงจรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศา ชุตินารา) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

มิถุนายน 2558 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 

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

 ชื่อย่อ B.Sc. (Computer Science) 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รหัสหลักสูตร  
 20105501 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตโดยใช้คุณธรรมสร้างความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  
2. มีความสามารถในการศึกษาและประยุกต์ ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และปลูกฝังให้

มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของหลักสตูร 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

2. มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

3. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 

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

สารสนเทศได้ดี 
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8. มีความสามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อก าหนด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการท างาน 

9. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
รวมทั้งประเด็นทางกฏหมายและจริยธรรม 

10. มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร 
11. มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร 
12. มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพ่ือใช้งานได้ 

 
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. ผศ. นริศา ชุตินารา 1. ผศ. นริศา ชุตินารา - 
2. ผศ. รุ่งระพี กรานค ายี 2. ผศ. รุ่งระพี กรานค ายี - 
3. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ 3. อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ - 
4. ผศ. ศศิวิมล  สุขพัฒน์ 4. ผศ. ศศิวิมล  สุขพัฒน์ - 
5. อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูล

พุทธิรักษ์ 
5. อาจารย์จันตรี ผลประเสริฐ อาจารย์เรืองศักดิ์ก าลังเตรียมตัว

เพ่ือลาศึกษาต่อ 
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คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

  

พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สาขา
คอมพิวเตอร์ศาสตร์, 2528 

2 นางรุ่งระพี กรานค ายี* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สต.บ.(การประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์), 2526 
 

พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สาขา
คอมพิวเตอร์ศาสตร์, 2528 

3 นายสาโรช เมาลานนท์* อาจารย์ วท.บ.(ฟิสิกส์), 2521  
 

วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), 
2535 

4 นางศศิวิมล  สุขพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),พ.ศ. 
2540 
 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ),พ.ศ. 
2547 

5 นายจันตรี ผลประเสริฐ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 2542 

M.Eng. (Telecommunications),  

2543  

Ph.D. (Electrical Engineering),  
2552  

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

จ านวนนสิิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 
2557  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 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 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 9 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิงานและผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. จ า น ว น อ า จ า ร ย์
ประจ าหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์      มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
จ านวน 5  คน ดังนี้ 

1. *ผศ.นริศา ชุตินารา 
2. *ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี 
3. *อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ 
4. ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ 
5. อาจารย์จันตรี ผลประเสริฐ** 

หมายเหตุ: * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
            ** เปลี่ยนช่ือจากอาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ เปน็อาจารย์จันตรี  

ผลประเสริฐ 
 
ระบุในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
(B.Sc.Com_57_1.1_1) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์ที่ 320/2557 (B.Sc.Com_57_1.1_2) 

2 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  1  คน 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน  4  คน  และ 

3. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน 

อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (รายงานคุณวุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ) (B.Sc.Com_57_1.1_3) 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 10 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
11. ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 ได้รับการอนุมัติจากส านักงานกรรมการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2555 และเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 ปัจจุบันนิสิตหลักสูตรนี้ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
- เปิดรับนักศึกษา: ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
- ปรับปรุง: ตลอดปีการศึกษา 2558 
- ครบรอบปรับปรุงและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยและ
ส านักงานการอุดมศึกษา : ภายในปีการศึกษา 2559 
-เปิดรับนักศึกษาหลังปรับปรุง: ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

12. การด าเนินงานให้
เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ตาม กรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ได้ด าเนินการทุกตัวระบุใน มคอ.7  (ดังเอกสารแนบ 
B.Sc.Com_57_1.1_4) 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    

“ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Com_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
B.Sc.Com_57_1.1_2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญา

ตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 320/2557 
B.Sc.Com_57_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร            

(รายงานคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ) 
B.Sc.Com_57_1.1_4 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5    
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.90 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

4.89 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 4.40 ดีมาก 

 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 13 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3.90 มีคุณภาพ ดี 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรการค านวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 
คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

-  มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ที่ส าเร็จ
การศึกษารวม 52 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน  21 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 40.38 
จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เฉลี่ยเท่ากับ  3.90 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
81.88 21 3.90 3.90 คะแนน 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

เฉลี่ย  

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  52 คน  
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
     21 คน  

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 3.90 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.17 
 (2) ด้านความรู้  คะแนน 3.74 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 3.70 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.23 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 3.66 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 40.38 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Com_57_2.1_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.89 มีคุณภาพ ดีมาก 

เกณฑ์การประเมิน    
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
 
สูตรการค านวณ  

1. ค านวณคา่ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
  
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้
เปลี่ยนงานมาพิจารณา  

2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      
 

หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา  
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   จ านวน 52 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 100  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี จ านวน 46 คน จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน 4  คน ผู้ที่เกณฑ์ทหาร จ านวน 1  คน และอยู่ระหว่างรองาน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.87 ซึ่งเท่ากับ 4.89 คะแนน 

    จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

                         จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

100 X 5 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
46 47 97.87% 4.89 คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด คน 52 
2 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า   คน 52 
3 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 46 

4 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา คน  
6 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ า

อยู่แล้ว 
คน  

7 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 4 
8 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท คน  
9 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 1 
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ค่าเฉลี่ย 19,315.22 

11 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท า  
(อย่างน้อยร้อยละ 70) 

ร้อยละ 100 

 
หมายเหตุ: มีบัณฑิตอยู่ในระหว่างรองาน 1 คน 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Com_57_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2556  
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องค์ประกอบที่ 3  นิสิต 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  การรับนิสิต 3 ปานกลาง 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสติ 4 ด ี

ตัวบ่งชีท้ี่  3.3  ผลที่เกิดกับนสิิต 2 น้อย 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน  

แผนผัง 3.1_1  ระบบการรับนิสิต 
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 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับ

ตลาดแรงงาน เช่น นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ผู้เชี่ยวชาญซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

สื่อสารข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล ผู้ เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที วิศวกรซอฟต์แวร์ 

โปรแกรมเมอร์ เว็บมาสเตอร์ ผู้สนับสนุนด้านไอที ( IT support) หรือ วิศวกรฝ่ายขายไอที (IT sale 

engineer) เป็นต้น  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดแผนจ านวนรับนิสิต 5 ปี ไว้ใน มคอ 2 โดยในปี

การศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดจ านวนรับและเกณฑ์การรับนิสิต (การสอบตรง

และสอบ Admission กลาง) โดยเริ่มกระบวนการสอบตรงก่อนการสอบ Admission กลาง  ซึ่งก าหนด

สัดส่วนการรับนิสิต สอบตรง 35 คน และสอบ Admission กลาง 15 คน (B.Sc.Com_57_3.1_1) และมี

การก าหนดเกณฑ์การรับนิสิตสอบตรงปี 2557 ดังต่อไปนี้ (B.Sc.Com_57_3.1_2) 

คุณสมบัติทั่วไปส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสายตรง 

- ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจะ
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ (ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วหรือผู้ที่สอบเทียบได้ไม่มีสิทธิ์สมัคร) 

- มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ ากว่า 2.75 

วิชาที่สอบข้อเขียน 

สอบข้อเขียน 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์ ความสามารถพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ ความถนัด
ทางการเรียน 

เกณฑ์คะแนนที่รับเข้า 

เรียงตามล าดับคะแนนสอบจากมากที่สุด 
 ซึ่ งหลักสูตรได้ก าหนดข้อสอบในการวัดความรู้ของนักเรียนไว้ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ ความถนัดทางการเรียน และ ความสามารถพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ออกและวิพากษ์ข้อสอบความสามารถพ้ืนฐานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและความพร้อมทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ตรง

ตามที่หลักสูตรก าหนด ส่วนข้อสอบทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความถนัดทางการเรียน ได้รับการ

ออกโดยผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ โดยส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว และมีอาจารย์ใน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและวิพากษ์ข้อสอบ หลังจาก

นักเรียนสอบเสร็จ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน หลังจากนั้นนักเรียน

ได้ด าเนินการตามระบบการรับรายงานตัว เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  
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 ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตมารายงานตัวสอบตรง 20 คน เมื่อจ านวนนิสิตไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่รับ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยปรับจ านวนรับการสอบ 

Admission กลาง เพ่ิมขึ้นจากที่วางแผนไว้จาก 15 คนเป็น 30 คน ตามจ านวนที่ขาดในการสอบตรง 

(Com_Minutes_2_57) โดยนักเรียนที่สอบผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นนักเรียนที่ได้

คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์น้ าหนักคะแนนที่หลักสูตรก าหนด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนด

เกณฑ์การรับนิสิตในระบบกลางปี 2557 โดยผ่านการคัดเลือกโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ดังต่อไปนี้ 

คุณสมบัติทั่วไปส าหรับผู้มีสิทธิ์สมัคร 

- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือสอบ
เทียบได้ สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เท่านั้น  

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ Admission กลาง 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ คิดองค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบ ค่าร้อยละ 

1. GPAX 20 

2. O-NET 30 

3. GAT 10 

4. PAT  

4.1 PAT 1 20 

4.2 PAT 2 20 
 

 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการสอบสัมภาษณ์ จากการสอบ Admission กลาง 

นักเรียนด าเนินการตามระบบการรับรายงาน ตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย และเข้าสู่กระบวนการเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาทั้งระดับ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร 

                 - การประเมินผลการรับนิสิตและแนวทางแก้ไขปัญหา  

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมประชุมกันเพ่ือประเมินผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2557 ซึ่ง

ปัญหาคือจ านวนนิสิตที่มารายงานตัวจากการสอบตรงไม่เป็นไปตามเป้า จึงเสนอวิธีการแก้ปัญหาส าหรับปี

การศึกษา 2558 คือให้ปรับเพ่ิมยอดรับสอบสัมภาษณ์ให้เป็น 3 เท่าของจ านวนรับ  เพ่ือให้ได้จ านวนนิสิต
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ที่มารายงานตัวสอดคล้องตามยอดที่ก าหนด และถ้าหากยังได้จ านวนนิสิตมารายงานตัวสอบตรงไม่ครบ

ตามเป้าจึงค่อยพิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนรับในการสอบ Admission กลางให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ 

(Com_Minutes_1_58) 

ทั้งนี้การด าเนินการจริงในปีการศึกษา 2558 ได้ประกาศรับนิสิตสอบตรงจ านวน 35 คนและ

จ านวนรับนิสิตสอบ Admission กลางจ านวน 15 คน  จึงได้เรียกนิสิตสอบตรงเข้าสัมภาษณ์ 3 เท่าของ

จ านวนรับคือ 105 คน แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เนื่องจากนิสิตมารายงานตัวเพียง 10 คนเท่านั้น ยัง

ขาดอีก 20 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ปรับยอดจ านวนรับนิสิตจาก  Admission กลางจาก 

15 เป็น 40 คน ซึ่งมีนิสิตมารายงานตัวจ านวน 34 คน ยอดรวมนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จึง

เท่ากับ 44 คน     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงยังต้องพิจารณาหามาตรการในการแก้ปัญหาส าหรับ

ปีการศึกษาต่อไป (Com_Minutes_4_58, B.Sc.Com_57_3.1_1)  

 
 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 เนื่องจากนิสิตที่เข้ามาศึกษาอาจมีพร้อมในการเรียนในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการช่วย

ให้นิสิตสามารถปรับตัวในการเรียนได้ง่ายขึ้น จึงมีการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตทั้งใน

ระดับมหาวิทยาลัยลงมาถึงระดับหลักสูตร ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการปฐมนิเทศและอัตลักษณ์นิสิต มศว  ซึ่งเป็นโครงการปฐมนิเทศ

นิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยที่  มศว องครักษ์  (B.Sc.Com_57_3.1_3) เพ่ือให้นิสิตใหม่ทุกคนเข้าสู่

กระบวนการขัดเกลาให้เป็นนิสิตของ มศว เพ่ือให้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็นท าเป็น 

หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และ

พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2557   

                 นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการต่างๆเพ่ือช่วยให้นิสิตได้ทราบถึงข้อมูลที่จ าเป็น

ในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครองคณะวิทยาศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2557 (B.Sc.Com_57_3.1_4) โครงการปฐมนิ เทศนิสิ ตคณะวิทยาศาสตร์ 

(B.Sc.Com_57_3.1_5) และโครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.Com_57_3.1_6) 
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 ส าหรับภาควิชาคณิ ตศาสตร์ยั งได้จัดโครงการปฐมนิ เทศนิสิต  ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ 

(B.Sc.Com_57_3.1_7)  และโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ส าหรับปรับ

พ้ืนความรู้ด้านคณิตศาสตร์ (B.Sc.Com_57_3.1_8) 

 ในส่วนของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการจัดโครงการ

เตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตปี 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและ

รายวิชาที่ต้องเรียน แนะน าอาจารย์ในสาขา และนิสิต 4 ชั้นปี ให้ค าแนะน าในการเรียน การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและบริการอื่นๆ การใช้ชีวิตและระเบียบที่นิสิตควรรู้ (B.Sc.Com_57_3.1_9)    เป็นต้น 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Com_Minutes_2_57 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/2557 

เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระ 4.8  

Com_Minutes_1_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2558  

เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระ 4.2 

B.Sc.Com_57_3.1_1 จ านวนรับนิสิต ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Com_57_3.1_2 ประกาศรับนิสิตปริญญาตรี (สายตรง) ประจ าปีการศึกษา 2557  

B.Sc.Com_57_3.1_3 โครงการค่ายอัตลักษณ์ 

B.Sc.Com_57_3.1_4 โครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 (คณะ) 

B.Sc.Com_57_3.1_5 โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 

B.Sc.Com_57_3.1_6 โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Com_57_3.1_7  โครงการปฐมนิเทศนิสิต  ภาควิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  

B.Sc.Com_57_3.1_8 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิต ชั้นปีที่ 1 (ภาค) 

B.Sc.Com_57_3.1_9 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4 มีคุณภาพดี 

ผลการด าเนินงาน  

แผนผัง 3.2  ระบบการส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
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             -   การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนประชุมหารือเพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโดย

พิจารณาจากภาระงาน จ านวนนิสิต ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม จากนั้นได้เสนอ

ภาควิชาคณิตศาสตร์เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี (B.Sc.Com_57_3.2_1)  เป็นผู้ดูแลให้

ค าปรึกษาด้านวิชาการ  แนะน าแนวทางการเรียน  การลงทะเบียนเรียน ให้ข้อมูลทุนการศึกษา และ

ค าปรึกษาทางด้านการเงิน เช่น การกู้ยืมเงินกองทุน การขอรับทุนการศึกษา รวมทั้งปัญหาส่วนตัว และ

รับทราบความคิดเห็นจากนิสิต โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี ดังนี้ 

ตาราง 3.2_1 อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษา 

1 (SC57) อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ 

2 (SC56) อ. ดร. นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา 

3 (SC55) ผศ. รุ่งระพี กรานค ายี 

อ. ดร. ศุภชัย  ไทยเจริญ 

4 (SC54) ผศ.ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์   

ผศ.ดร. วราภรณ์ วิยานนท์ 

 

โดยภาคการศึกษาที่ 1/2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อม

นิสิต (B.Sc.Com_57_3.1_9) เพ่ือให้นิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันได้รู้จักกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

จากนั้นจึงมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนิสิตในที่ปรึกษา เพ่ือแนะแนวแผนการลงทะเบียนเรียน

ต ามแผน การ เรี ยน ขอ งห ลั กสู ต รวิ ท ย าศ าสตรบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช าวิ ท ย าก ารคอม พิ ว เตอร์ 

(B.Sc.Com_57_3.2_2) วางแผนการติดตามการเรียน ติดตามผลการเรียน ติดตามหลักสูตรกิจกรรม  

แนะน าช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งนิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์

โดยตรงหรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์  โดยเมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ได้สร้างแบบประเมินการดูแลให้ค าปรึกษาให้นิสิตท าการประเมิน และรวบรวมผลการประเมินและแจ้ง
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ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งรายงานผลโดยภาพรวมในที่ประชุมสาขา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยมีผลสรุป

การประเมินดังต่อไปนี้ (B.Sc.Com_57_3.2_3) 

ตาราง 3.2_2 ผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารนิสิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)  

 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

ตอนที่ 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้

ชีวิตแก่นิสิตโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา         

ได้รับความเอาใจใส่และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษา 4.08 4.57 4.20 4.33 

ได้รับข้อมูลและค าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ทุนการศึกษา การศึกษา

ต่อจากอาจารย์ที่ปรึกษา 3.81 3.82 4.14 4.23 

มีการให้ค าปรึกษาในด้านการใช้ชีวิตที่เหมาะสมจนสามารถแก้ไข

ปัญหา(ถ้ามี)ได้ส าเร็จ 3.86 4.25 4.00 4.08 

มีการการจัดเวลาหรือช่องทางในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง

เหมาะสม เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล facebook Line และอ่ืนๆ 3.83 4.44 4.25 4.10 

ตอนที่ 2 การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตโดย

ภาควิชาคณิตศาสตร์         

ได้รับข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการท่ี

ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 3.69 3.93 4.04 3.89 

มีช่องทางให้นิสิตเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การสมัครงาน 

ข่าวสารวิชาการ เช่น เว็บบอร์ด เว็บไซต์ อีเมล และอ่ืนๆ 3.78 4.19 4.12 4.16 
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-  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

คณะกรรมการบริหารได้เห็นความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ความสามารถของ

นิสิตทั้ง 4 ชั้นปี ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  โดยมีการก าหนดรายวิชาและ

สอดแทรกกิจกรรมในชั้นเรียนดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects): รายวิชาในหลักสูตรไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเรียนการสอน
ทางวิชาการในระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อาทิ คพ402 สถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ คพ
431 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ คพ482 อัลกอริทึม เป็นต้น แต่ยังเน้นไป
ให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ รวมถึงให้สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ๆได้ เช่น ในรายวิชา วทศ411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์  

2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills): หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นิสิต
เสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพผ่านวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาการฝึกงาน โดยวิชาศึกษาทั่วไปซึ่ง
บังคับถึง 30 หน่วยกิตนิสิตจะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตหลากหลายด้านทั้งภาษา ศิลปะ สังคม เช่น  
มศว353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม มศว251 มนุษย์กับสังคม มศว252 สุนทรียศาสตร์
เพ่ือชีวิต มศว124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ส าหรับวิชา คพ493 การฝึกงาน ซึ่ง
นิสิตต้องฝึกงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนจ านวนไม่น้อยกว่า 135 
ชั่วโมง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ประสานงานกับแหล่งฝึกงาน รวมทั้งติดตามผลการฝึกงาน
ของนิสิตทุกคน เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างาน และมี
ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องท าเมื่อส าเร็จการศึกษา ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการฝึกงานจะมีการ
ประเมินผลการฝึกงานของนิสิตโดยรวบรวมจากหน่วยงานส่งกลับมา รวมทั้งให้นิสิตทุกคนจัดท า
รายงานผลการฝึกงานของตนเองด้วย นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางแก่นิสิตส าหรับแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกันในความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงาน 
(B.Sc.Com_57_3.2_4) 

3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills): หลักสูตรได้
ส่งเสริมให้นิสิตได้เสริมสร้างทักษะทางด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร โดย
ใน วทศ411 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ ได้เน้นให้นิสิตได้อ่านและวิพากษ์บทความวิจัยเพื่อสกัด
สารสนเทศที่น าเสนอในบทความ รวมถึงน าข้อวิพากษ์และความรู้ที่ได้ มาน าเสนอแก่เพ่ือนร่วมชั้น
เรียนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร นอกจากนี้ในรายวิชา วทศ422 โครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ นิสิตต้องจัดท าโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งในการท าโครงงานนิสิตต้อง
บูรณาการความรู้หลากหลายที่ได้เรียนมา และศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ เพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดท าโครงงานซึ่งหลายโครงงานสามารถจัดเป็นนวัตกรรมที่น าไปใช้แก้ปัญหาใน
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ชีวิตจริงได้ เช่น ระบบ Augmented reality ส าหรับการจ าลองการทาสีผนังในบ้าน การเล่น
บอร์ดเกมด้วยคลื่นสมอง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเพนทาโฮ เป็นต้น 
(B.Sc.Com_57_3.2_5) 

4) กลุ่มทักษะ สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology 
Skills): เนื่องจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงซึ่งนอกจากจะสอดแทรกทักษะเหล่านี้เข้าไปในรายวิชาแล้ว 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือเสริมสร้างทักษะสารสนเทศให้แก่
นิสิต โดยก าหนดทุกให้รายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ATutor เสริมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ ทุกภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลา 
4 ปีการศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาตลอดเวลา 
นอกจากนี้นิสิตยังได้ใช้เทคโนโลยีสารเทศในการสืบข้อมูลเพ่ือการท าโครงงาน การใช้บริการ
คลาวด์ในการแบ่งปันข้อมูล (Google Apps For Education) เป็นต้น 
 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือก าหนดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 (Com_Minutes_2_57)  โดยแบ่งเป็น 

- โครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายใน โดยหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ 
- โครงการที่จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยได้รับความร่วมมือกับบริษัทชั้นน าในการให้

ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิชาชีพในการท างาน  
- โครงการที่ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอื่น 

และได้ก าหนดปฏิทินในการด าเนินโครงการต่างๆ  ดังนี้ 

ตาราง 3.2_3 โครงการกิจกรรม 

เดือน      ปี                                      โครงการ 

สิงหาคม 2557 - โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นิสิตทุกชั้นปี ได้ร่วมมือกันท าความสะอาด 
จัดระเบียบห้องเรียน  

- โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล และบริการอื่นๆ 

พฤศจิกายน 2557 - โครงการคิดสร้างสรรค์จากประสบการณ์จริง สาขาวิชา
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วิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ บริษัท  แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส  
จ ากัด  ( มหาชน ) 

มกราคม 2558 - โครงการกีฬา network games และ science games 

มิถุนายน 2558 -  โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บวัศรี วันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 เพ่ือให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้
น าเสนอโครงงานวิจัย ซึ่งเป็นผลงานของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์จากรายวิชา วทศ422 โครงงานส าหรับวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์ 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานิสิตของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนานิสิต ซึ่งในระหว่างปีการศึกษา 2557 ได้จัดกิจกรรม
การพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการภายในหน่วยงาน   
- โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   เพ่ือให้นิสิตผู้เข้าร่วม

โครงการได้รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลโดยเชิญวิทยากรจากส านัก
หอสมุดกลาง อีกท้ังนิสิตยังได้รับทราบข้อก าหนดต่างๆของหลักสูตร และได้สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง (B.Sc.Com_57_3.1_9)   

- โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นิสิตทุกชั้นปี ได้
ร่วมมือกันท าความสะอาด จัดระเบียบห้องเรียน สร้างนิสิตให้มีส านึกจิตอาสา ที่ช่วยกัน
เสียสละเพ่ือส่วนรวม (B.Sc.Com_57_3.2_7  )   

- โครงการแสดงผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์  (B.Sc.Com_57_3.2_6 )  โดยนิสิตทุกคนใน
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้น าเสนอโครงงานวิจัยในโครงการนี้ด้วย 

 
2. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับความร่วมมือกับบริษัทชั้นน าในการให้ความรู้และข้อมูล

เกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิชาชีพในการท างาน โดยให้นักศึกษาเข้าฟังเพ่ือเป็นแนวทางในการ
เรียนรู้ในการท างาน มีโครงการดังต่อไปนี้ 

- โครงการคิดสร้างสรรค์จากประสบการณ์จริง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งพานิสิตชั้น
ปีที่ 4 ไปดูงาน ณ บริษัท  แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส  จ ากัด  ( มหาชน )  
(B.Sc.Com_57_3.2_8)  
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3. นิสิตทั้ง 4 ชั้นปียังได้เข้าร่วมโครงการกีฬา science games และ network games เพ่ือ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ และกับสถาบันอ่ืน ฝึกให้นิสิตได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
มีระเบียบวินัย ยอมรับกฏกติกา มารยาทของสังคม (B.Sc.Com_57_3.2_9,   
B.Sc.Com_57_3.2_10) 
 

4. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นิสิต โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท  True Corporation ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของ
นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรปรับปรุง 2552 จ านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  
- โครงการแอปพลิเคชันสร้างการ์ตูนล้อเลียนจากภาพถ่ายบนระบบ iOS 

     - โครงการเล่นบอร์ดเกมด้วยคลื่นสมอง 

-โครงการหาต าแหน่งและทิศทางของเสียงโดยท างานบนหุ่นยนต์เคลื่อนไหว  

(B.Sc.Com_57_3.2_11) 

โดยมีผลการประเมินโครงการ ดังต่อไปนี้ เอกสารแนบหมายเลข  
- B.Sc.Com_57_3.2_12  ผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต   สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
- B.Sc.Com_57_3.2_13  ผลการประเมินโครงการแสดงผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
- B.Sc.Com_57_3.2_8_14  ผลการประเมินโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์  
- B.Sc.Com_57_3.2_8_15  ผลการประเมินโครงการคิดสร้างสรรค์จากประสบการณ์จริง 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
หลังจากนิสิตประเมิน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
รวบรวมผลการประเมิน และแจ้งข้อเสนอแนะ รายงานผลโดยภาพรวม ในที่ประชุม เพื่อปรับปรุง
พัฒนาต่อไป  
ส าหรับโครงการแสดงผลงานนิสิต ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับปรุงแตกต่างจากในปี

การศึกษา 2556 ซึ่งเป็นการแสดงผลงานเฉพาะนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้มีการประเมิน
ร่วมกันในคณะแล้วพบว่าควรเผยแพร่ให้หลายสาขาเพ่ือวัตถุประสงค์เชิงบูรณาการ จึงได้จัดเป็นโครงการ
แสดงผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  ซึ่งเป็นการด าเนินการในระดับคณะ และมีการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างสาขา โดยผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับดี (B.Sc.Com_57_3.2_6, 
B.Sc.Com_57_3.2_13 )  
และจากความเห็นของอาจารย์ นิสิตมีพัฒนาการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารมากข้ึน 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Com_Minutes_2_57 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/2557 

Com_Minutes_6_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6/2558 

B.Sc.Com_57_3.2_1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา                     

B.Sc.Com_57_3.2_2 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

B.Sc.Com_57_3.2_3 
สรุป แบบประเมินการจัดให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล

ข่าวสารแก่นิสิต   

B.Sc.Com_57_3.2_4 
รายชื่อโครงงานนิสิตรายวิชา วทศ422 โครงงานส าหรับ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

B.Sc.Com_57_3.2_5 ผลสรุปรายงานการฝึกงานของนิสิตปี 3  

B.Sc.Com_57_3.2_6 โครงการแสดงผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Com_57_3.2_7 
โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์  

B.Sc.Com_57_3.2_8 
โครงการคิดสร้างสรรค์จากประสบการณ์จริง สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์  

 B.Sc.Com_57_3.2_9 โครงการกีฬา "science games"  

 B.Sc.Com_57_3.2_10 โครงการกีฬา "network games"  

B.Sc.Com_57_3.2_11 

สัญญาจากทรู 3 โครงการ     

-โครงการแอปพลิเคชันสร้างการ์ตูนล้อเลียนจากภาพถ่ายบน

ระบบ iOS 
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-โครงการเล่นบอร์ดเกมด้วยคลื่นสมอง  

-โครงการหาต าแหน่งและทิศทางของเสียงโดยท างานบน

หุ่นยนต์เคลื่อนไหว                                               

B.Sc.Com_57_3.2_12  
ผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อม   ของสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

B.Sc.Com_57_3.2_13 ผลการประเมินโครงการแสดงผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

B.Sc.Com_57_3.2_14 
ผลการประเมินโครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์  

B.Sc.Com_57_3.2_15 
ผลการประเมินโครงการคิดสร้างสรรค์จากประสบการณ์จริง 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ (ตัวเลขนิสิต ; การจัดการข้อร้องเรียน ; ผลลัพธ์) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ น้อย 

ผลการด าเนินงาน 

ตาราง 3.3_1 อัตราการคงอยู่ของนิสิต 

ปีการศึกษาที่

รับเข้า  

 

จ านวน

รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละ 

การคงอยู่ 2553 2554 2555 2556 2557 

2553  59 59 56 53 53 - = 88.14 

(52*100/59) 

2554 90 - 90 79 73 73 = 81.11 

(73*100/90) 

2555 75 - - 75 65 61 = 81.33 

(61*100/75) 

2556 47 - - - 47 42 - 

2557 53 - - - - V’ - 

อัตราการคงอยู่                                                  = จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 3  

                                                                     จ านวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

B.Sc.Com_57_3.3_1 

 

X 100 
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ตาราง 3.3_2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 

จ านวนที่

รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ปี 2550 43 40 

(93.02%) 

    

ปี 2551 36  32 

(88.89%) 

 1 

(2.79%) 

 

ปี 2552 44   41 

(93.18%) 

1 

(2.72%) 

 

ปี 2553 59    50 

(84.74%) 

 

ปี 2554 90     70 

(77.78) 

B.Sc.Com_57_3.3_2 

 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเสียงสะท้อนจากนิสิต จึงได้สร้าง

แบบสอบถามข้อร้องเรียนจากนิสิต โดยเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557 ได้ให้นิสิตทุกคนท าแบบประเมินเพ่ือให้

นิสิตแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ esurvey.swu.ac.th โดยสร้างระบบและกลไกในการจัดการข้อ

ร้องเรียนดังต่อไปนี้ 

1. ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้นิสิตท า
แบบประเมิน ปค 003 และ 004 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอน 
สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการสอนจากข้อมูลดังกล่าวได้  

2. นิสิตสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆผ่านช่องทางอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเข้าพบหรือส่งอีเมลมาที่ 
อาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
เพ่ือหาทางแก้ไขข้อร้องเรียนของนิสิต (Com_Minutes_4_58) 
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3. นิสิตและผู้ปกครองสามารถร้องเรียนปัญหาและเรื่องต่างๆผ่าน ผู้บริหาร เช่น คณบดี หรือ 
อธิการบดี โดยเขียนจดหมาย หรืออีเมล หรือ เฟซบุ๊ค แล้วผู้บริหารประสานเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป (Com_Minutes_4_58) 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างแบบส ารวจออนไลน์ เพ่ือส ารวจข้อร้องเรียนจาก
นิสิตในประเด็นต่างๆ โดยน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไข ต่อไป 
(Com_Minutes_4_58) 

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สรุปประเด็นส าคัญในเรื่องร้องเรียนและหารือแนวทางแก้ปัญหา ดัง

ตารางต่อไปนี้  

ตาราง 3.3_3 ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน  

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

1. ห้องน้ าช ารุด 
 
 

2. อากาศภายนอกห้องเรียนร้อน
มากเนื่องจากเลื่อนเปิดภาค
การศึกษา 
 

3. ครุภัณฑ์ส าหรับการท า
โครงงานชั้นสูงไม่เพียงพอ 

 

 

1. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดินประจ าปี 2559 และ
ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ าและห้องเรียนชั้น 
18 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 

2. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2559 และ
ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อพัดลมไอเย็น 2 ตัว บริเวณโถง
ชั้น 18 
 

3. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2559 และ
ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ในการท าโครงงาน
ชั้นสูงดังนี้  
- คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ส าหรับประมวลผลทางวิทยาศาสตร์   

  1 เครื่อง  

- คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2* 1 เครื่อง  

- เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ืองานประมวลภาพขั้นสูง 4 เครื่อง 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2*  

  12 เครื่อง 

*หมายเหตุ แบบที่ 2 อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์  

หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบข้อร้องเรียนต่างๆแล้ว คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรได้สรุปข้อร้องเรียนต่างๆในภาพรวมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญ
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ของข้อเสนอแนะและความต้องการของนิสิตเพ่ือคัดเลือกสิ่งที่เป็นประเด็นเร่งด่วนเสนอผ่านภาควิชาก่อน

เป็นล าดับต้น หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการดังกล่าวโดยจัดท า

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนให้นิสิตประเมิน   และได้ผลการประเมิน 

3.76 อยู่ในระดับด ี(B.Sc.Com_57_3.3_3) 

 

ตาราง 3.3_4 ผลสรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

ระดับ  5 4 3 2 1 0 ค่าเฉลี่ย 

จ านวน 15 42 26 5 0 10 3.76 

ร้อยละ 15.31 42.8 26.53 5.10 0.0 10.20  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Com_Minutes_4_58   รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4/2558 

B.Sc.Com_57_3.3_1 สรุปจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552-2556 

B.Sc.Com_57_3.3_2  สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553-2555 

B.Sc.Com_57_3.3_3 ข้อมูลความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน ดีมาก 
    ประเด็นที่  4 .2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 4 ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ   

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ  4 ดี 

ผลการด าเนินงาน  

 - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ในกระบวนการการรับอาจารย์ใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ได้ก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
และหลักสูตร กระบวนการจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์อัตราก าลัง และความเสี่ ยงในกรณีที่ขาดแคลน
อัตราก าลัง ระหว่างปี 2558-2562 แล้วด าเนินการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(B.Sc.Com_57_4.1_1)  แล้วด าเนินการเสนอขออัตราก าลัง ผ่านคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ตามล าดับ เมื่อได้รับการอนุมัติอัตราก าลังตามที่เสนอไว้ คณะวิทยาศาสตร์จะด าเนินการเปิดรับต าแหน่ง
อาจารย์ใหม่ ทั้งนี้คณะกรรมการจะก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของ
หลักสูตร โดยวิเคราะห์จากวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญที่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องการ พร้อม
กับชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ดังปรากฎในเอกสาร TOR (Term of Reference) ของต าแหน่ง
อาจารย์ใหม่ (B.Sc.Com_57_4.1_2) และมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใส ซึ่งสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยผ่านการแต่งตั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.Com_57_4.1_3) ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่นั้นจะผ่าน
การปฐมนิเทศบุคลากรซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ด าเนินการในส่วนนี้ ในส่วนการประเมินกระบวนการ
รับอาจารย์ใหม่นั้น ยังพบปัญหาในกระบวนประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ ที่ยังล่าช้า
และไม่ค่อยไปถึงกลุ่มเป้าหมายนัก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมอบหมายให้ทางคณาจารย์ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมเตอร์ช่วยด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปตามสื่อต่างๆ และตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่งด้วย 

ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ  ดังปรากฎในเอกสารข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Sc.Com_1.1_3) 
จากนั้นท าการน าเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ด าเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(B.Sc.Com_57_4.1_4) อธิบายการท างานโดยแผนผังงานที่ 4.1_1 
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แผนผังที่ 4.1_1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีกลไกการก ากับดูแลและบริการอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือ

รักษาอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพตามที่หลักสูตรต้องการให้คงอยู่กับหลักสูตรจนถึงวาระการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการหลักสูตร หรือ เกษียณอายุราชการออกไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หารือ และได้
ข้อสรุปแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังสรุปในแผนผังที่ 4.1_2 

แผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผนการย่อย ดังนี้ 
1) แผนอัตราก าลัง: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมหารือวางแผนอัตราก าลังของ

อาจารย์ประจ าในหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ได้มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาวเพ่ือการ
สรรหาอัตราก าลังทดแทนในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อันมีสาเหตุมาจาก
หลายประการ เช่น ความเจ็บป่วย การไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งบริหารระดับสูงขึ้นไปหรือเกษียณอายุ
ราชการในอนาคต และเตรียมรับการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นภายในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ในการ
วางแผนดังกล่าวจ าเป็นต้องท าทั้งภายในหลักสูตร และเสนอต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การขออัตราก าลังของภาควิชาคณิตศาสตร์ด้วย 

2) แผนบริหารอัตราความเสี่ยงด้านบริหาร: ในปัจจุบันหลักสูตรไม่มีความเสี่ยงในเรื่องจ านวน
อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่อาจมีความเสี่ยงที่อาจเป็นปัญหาในอนาคตในได้ เนื่องจาก
ภายใน 5 ปีข้างหน้า อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเกษียณอายุถึง 3 ท่าน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรบางท่านด ารงต าแหน่งบริหารด้วย 

เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนรับรองความ
เสี่ยงในด้านภาระงานด้วยการกระจายงานการสอน และการดูแลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ และ
มอบหมายงานด้านการสอนและการจัดการหลักสูตรตามความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละ
ท่าน โดยก าหนดให้กรรมการบริหารหลักสูตร 2 ท่าน เป็นกรรมการพิจารณาภาระงานเพ่ือพิจารณาใน
ส่วนนี้ (B.Sc.Com_57_4.1_5) โดยก าหนดภาระงานตามมติของที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ใน
การประชุมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2/2557 (Com_Minutes_2_57)  และมีการปรับปรุงและ
วางแผนปฏิบัติการก าหนดภาระงานงานส าหรับปีการศึกษา 2558 (Com_Minutes_7_58) นอกจากนี้ยัง
มีการวางแผนสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยให้อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการมาก่อนเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ที่ประสงค์ขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป รวมทั้งสนับสนุนให้
เข้าร่วมการเขียนขอต าแหน่งทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย/คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น  
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แผนผังที่ 4.1_2 สรุประบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีมาตรฐานทางวิชาการ ดังสรุป
ในแผนผังที่ 4.1_3  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมครั้งที่ 4/2556 เพ่ือพิจารณา 
ส ารวจ และจัดท าแผนงบประมาณเสนอต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ในด้านต่างๆ (Com_Minutes_4_56)  เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ/วิชาการ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัย ใน
ส่วนของงบประมาณส าหรับการท าวิจัยนั้น ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ทั้งนีใ้นส่วนการน าเสนอผลงาน
ในต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาใน
ต่างประเทศนั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ทั้งนี้พบว่ายังมีอาจารย์บางท่านที่ยังมีปัญหาในการท าวิจัยเนื่องจากขาด
ประสบการณ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้เสนอแนวทางให้อาจารย์ที่ประสบปัญหาดังกล่าวท า
การวิจัยในลักษณะโครงการชุดที่ด าเนินการร่วมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัย เพ่ือจะได้
ถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ในการท าวิจัยซึ่งกันและกันต่อไป   

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมครั้งที่ 4/2558 (Com_Minutes_4_58) เพ่ือรวบรวม
ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส าหรับก ากับ ดูแล และสรุป
ภาพรวมของการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ รวมทั้งข้อเสนอแนะและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมส าหรับการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าอุปสรรคในการไปน าเสนอผลงาน/เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกิดจาก
งบประมาณท่ีจัดสรรให้อาจารย์นั้นไม่เพียงพอ ทางสาขาจึงได้น าเสนอปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ
ดังกล่าวไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ท าให้ในปีงบประมาณ 2559 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงได้รับอนุมัติ
วงเงินในการพัฒนาคณาจารย์เพ่ิมข้ึนประมาณ 5 เท่า ท าให้สาขาฯ สามารถปรับวงเงินเพ่ิมเพ่ือให้อาจารย์
ทุกท่านสามารถไปน าเสนอผลงาน/เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ทุกท่าน 
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แผนผังที่ 4.1_3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Com_57_4.1_1 แผนกรอบอัตราก าลัง 
B.Sc.Com_57_4.1_2 TOR (Term of Reference) อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
B.Sc.Com_57_4.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
B.Sc.Com_57_4.1_4 ค าสั่งแต่งตั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ประจ าประจ า

หลักสูตรที่ 225/2555, 200/2556 และ 320/2557  
B.Sc.Com_57_4.1_5 ค าสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของกรรมการภาระ

งานที่ 27/2557 และ ที่ 39/2557 

 Com_Minutes_4_56 รายงานการประชุม (ครั้งที่ 4/2556 – วันที่ 15 ต.ค. 56) 
 Com_Minutes_2_57 รายงานการประชุม (ครั้งที่ 2/2557 – วันที่ 26 มี.ค. 57) 

 Com_Minutes_4_58 รายงานการประชุม (ครั้งที่ 4/2558 – วันที่ 30 เม.ย. 58) 

 Com_Minutes_7_58 รายงานการประชุม (ครั้งที่ 7/2558 – วันที่ 22 มิ.ย. 58) 

B.Sc.Com_57_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร            

(รายงานคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทาง

วิชาการ) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5  คุณภาพดีมาก  

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

วิธีการค านวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
          จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
 
ผลการด าเนินการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คะแนน 
 5 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

 

 

สูตรการค านวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
   

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 1 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 20 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Com_57_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร            

(รายงานคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ) 
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ประเด็นที่ 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 

 

สูตรการค านวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  

  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการด าเนินการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทัง้หมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Com_57_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร            

(รายงานคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ) 
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ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

   
สูตรการค านวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 
 
ผลการด าเนินการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1.2 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 24 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5  
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40 3 1.20 

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบตัร     -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1.00   
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ล าดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 

    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

1.00   

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.20 
 

 

 

 

ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี

จัด หรือชื่อวารสาร วันเดือน

ปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1. A Development of 

Activity Recognition 

on Android Platform 

for Interactive Game 

Console. 

S. Sukaphat, T. 

Sirieak, C. 

Niyomthum, S. 

Chanopakun 

The 20th International 

Conference on Soft 

Computing. Brno, Czech 

Republic, June 25-26, 

2014. 

B.Sc.Com_57_4.2.3_1 
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ล าดับ

ที ่

ชื่อบทความวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 

และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวชิาการ 

วัน-เดือน-ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศท่ี

จัด หรือชื่อวารสาร วันเดือน

ปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

2. Augmenting for 

Purchasing with 

Mobile: Usage and 

Design Scenario for 

Ice Dessert. 

N. Wiwatwattana, 

S. Sukaphat, T. 

Putwanpen, S. 

Thongnuch and P. 

Kanokudonsin 

The 5th International 

Conference on 

Information, Intelligence, 

Systems and 

Applications, Chania, 

Crete, Greece, July 7-9, 

2014. IEEE2014. 

B.Sc.Com_57_4.2.3_2 

3 Managing mobile 

device security in 

critical infrastructure 

sectors. 

C. Vorakulpipta, C. 

Polprasert, 

Siwaruk     

Siwamogsatham 

The 7th International 

Conference on Security 

of Information and 

Networks (SIN2014),  

Glasglow/UK, September 

9-11, 2014 

B.Sc.Com_57_4.2.3_3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 คุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 5 5 3 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - - 4.35 
 

หมายเหตุ : อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าอยู่ครบ 5 ท่านทั้ง 3 ปีการศึกษา แสดงให้เห็นแนวโน้ม

อัตราการคงอยู่ในระดับที่ดี  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Com_57_4.3_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับ

คุณภาพ 
1 2 3 4 5 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

3 คะแนน ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 คะแนน ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 3 คะแนน ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหง่ชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 3.5 ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน   

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้วางระบบในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาแสดงดังแผนผังที่ 5.1_1 โดยเริ่มจากศึกษา มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ แล้วน ามาร่าง มคอ.2 โดยพิจารณาจากมาตรฐานหลักสูตรระดับชาติและระดับสากล ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM หลังจากนั้น
ได้ก าหนดสาระรายวิชาให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน และผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แนะน าดังนี้ 

• ควรเปิดรับนิสิต จากนักเรียนที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ต้องผ่านการเรียน
วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีเนื้อหาวิชาเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
• ควรเพิ่มวิชา Pre-Project ส าหรับเตรียมการท าโครงงาน 
• ปรับแผนการสอนโดยให้เรียนวิชา คพ 241 โครงสร้างข้อมูล ก่อนการเรียน คพ 342 ระบบ
ฐานข้อมูล 

จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและเสนอ มคอ.2 ไปยังมหาวิทยาลัย 
และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก สกอ. เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2555 หลังจากเปิดใช้หลักสูตรแล้ว ได้ให้นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่
มีต่อรายวิชา ตามสรุปผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของนิสิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (B.Sc.Com_57_5.1_1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือน าไปปรับ
สาระรายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป  
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แผนผังที ่5.1_1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 ก่อนเปิดภาคการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 แล้วจัดการเรียนการสอน  
และในระหว่างภาคการศึกษา 2/2557 ได้ให้นิสิตประเมินผลทวนสอบสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อ
รายวิชาและหลักสูตรรวมทั้งแบบประเมิน ปค .003 และ ปค.004  (บทสรุปแบบประเมินผลทวนสอบ
สัมฤทธิ์ B.Sc.Com_57_5.1_1) เมื่อจบภาคการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาได้รายงานผลการจัดการเรียน
การสอนผ่าน มคอ.5 และ มคอ.6 (Com_Minutes_6_58) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลของ 
มคอ.5 และ มคอ.6 มาจัดท า มคอ.7 และรวบรวมข้อเสนอแนะการปรับปรุงจาก มคอ.5 จากนั้นน าเสนอ
ให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาตามข้อเสนอแนะ (Com_Minutes_7_58) ดังแสดงในแผนผัง
ที่ 5.1_2.1    

 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิต คณาจารย์และผู้ใช้
บัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตรโดยสร้างแบบประเมินหลักสูตรและรายวิชาส าหรับนิสิตผ่านทางเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย (B.Sc.Com_57_5.1_2) จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าบทสรุปข้อเสนอแนะ
จากนิสิต (B.Sc.Com_57_5.1_3)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Sc.Com_57_4.3_1) และผลการประเมิน
ผู้ใช้บัณฑิต (B.Sc.Com_57_2.1_1) มาประเมินเพ่ือใช้ปรับปรุงเนื้อหาตามรอบในศาสตร์สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ดังแสดงในแผนผังที่ 5.1_2.2 
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แผนผังที่ 5.1_2.1 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
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แผนผังที่ 5.1_2.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบในศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_6_58 รายงานการประชุมติดตาม มคอ. 5 (ครั้งที่ 6/58 - วันที่ 15 มิย. 58) 
Com_Minutes_7_58 รายงานการประชุมการจัดท า มคอ. 7 ประจ าปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 7/58 

- วันที่ 22 มิย. 58) 
B.Sc.Com_57_5.1_1 สรุปผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของนิสิตสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
B.Sc.Com_57_5.1_2 รายชื่อแบบสอบถามผ่าน esurvey.swu.ac.th   
B.Sc.Com_57_5.1_3 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
B.Sc.Com_57_4.3_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Com_57_2.1_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน   
- การก าหนดผู้สอน    

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าข้อมูลคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของผู้สอน  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาภาระงานด้านอ่ืนๆ (วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและบริหาร)  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดเงื่อนไขในการก าหนดผู้สอนดังต่อไปนี้ 

3.1 อาจารย์ผู้สอนทุกคน สอนวิชาเอกบังคับหรือวิชาแกนอย่างน้อย 1 วิชาต่อปีการศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับ 

3.2 ส าหรับวิชาที่มีผู้สอนร่วม มีการใช้เอกสารประกอบการสอน ออกข้อสอบ พิจารณาตัดเกรด
ร่วมกัน 

3.3 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิจารณาจากความถนัดและเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานกับความสนใจของนิสิต 

3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาฝึกงาน 
3.5 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาโครงงาน 

 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการประเมินการสอนรายวิชา

(B.Sc.Com_57_5.2_4, B.Sc.Com_57_5.2_5) ซึ่งจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก 
(เกณฑ์ 3.26 ถึง 4.25) ถึงดีมากที่สุด (เกณฑ์ 4.26 ถึง 5.00) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงในการก าหนดผู้สอนในรอบต่อไป (Com_Minutes_1_58, Com_Minutes_5_58) 

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบจัดท า มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 มายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน ซึ่ง มคอ. 3 จะ
ผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนน าขึ้นสู่ เว็บไซต์ (website) ของคณะ
วิทยาศาสตร์ต่อไป อธิบายดังแผนผังที่ 5.1_2.1 
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
ทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอการบูรณาการรายวิชากับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แก่อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน (Com_Minutes_3_57) และ
อาจารย์ผู้สอนได้น าเสนอแต่ละวิชากับการบูรณาการในด้านต่างๆ    หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้เลือกวิชากับการบูรณาการโดยพิจารณาจากงานที่อาจารย์มอบหมายให้นิสิตท า เช่น 

1. ให้นิสิตไปศึกษาหัวข้อโครงงานแล้วน ามาประยุกต์หรือต่อยอดเมื่อได้ผลลัพธ์ ท าการสรุป แล้ว
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

2. ให้นิสิตเป็นผู้ช่วยสอนในการบริการวิชาการให้กับบุคลากรภายนอก  
3. ให้นิสิตพัฒนาโปรแกรมเก่ียวกับการละเล่นแบบไทย 
4. ให้นิสิตสามารถจินตนาการความคิดโดยไม่จ ากัด 

 
โดยเลือกวิชา คพ 402 สถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่มีการบูรณาการการวิจัยและ

การบริการวิชาการทางสังคม (B.Sc.Com_57_5.2_3) และ คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นวิชาที่มี
การบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 เมื่อเปิดท าการสอนอาจารย์ผู้สอนให้นิสิตประเมินโครงงาน ดังในวิชา คพ 212 อาจารย์ผู้สอนได้ท า
สอบถามนิสิตก่อนและหลังท าโครงงาน พบว่านิสิตมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุม ากขึ้น จาก 
2.86 เป็น 3.63 คะแนน ยังท าให้นิสิตมีความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมที่นิสิตท าเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย จาก 
3.42 เป็น 4.11 คะแนน  (B.Sc.Com_57_5.2_1) และอาจารย์ผู้สอนเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

นอกจากนี้วิชา คพ 402 ยังน านิสิตปีที่ 3 และ 4 ไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรไปอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ 
เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI 
Suite, Weka & R” รุ่นที่ 8 ใน วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2557  ณ โรงแรมจัสมินซิตี้ (ดังเอกสารแนบ 
B.Sc.Com_57_5.2_2) 
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แผนผังที่ 5.2_1 การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_3_57 รายงานการประชุมวางแผนบริการวิชาบูรณาการ (ครั้งที่ 3/57 - วันที่ 

15 สค. 57 ) 
B.Sc.Com_57_5.2_1 ผลการส ารวจวิชา คพ 212 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  
B.Sc.Com_57_5.2_2 ภาพกิจกรรมการน านิสิตในรายวิชา คพ402 ไปบริการวิชาการการใน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
อัจฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI 
Suite, Weka & R” 

B.Sc.Com_57_5.2_3 มคอ.3 วิชา คพ402 
B.Sc.Com_57_5.2_4 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 1/2557 
B.Sc.Com_57_5.2_5 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 2/2557 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการด าเนินงาน  

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละ
รายวิชาใน มคอ. 2  และเมื่อท าการเปิดสอนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้แจ้งเกณฑ์การประเมินให้
นิสิตทราบ หลังจากปลายภาคการศึกษาได้ให้นิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  5 ด้านผ่านระบบ esurvey.swu.ac.th th (B.Sc.Com_57_5.1_1) ผู้ประสานงานรายวิชา
รวบรวมผลการประเมินเข้าที่ประชุมเพ่ือเสนอการพิจารณาผลการเรียนรู้ (Com_Minutes_5_58)    
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประเมินผลที่ได้และเสนอแนะแนวทางให้
อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อธิบายในแผนผังที่ 5.3_1 
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แผนผังที่ 5.3_1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

                                             
                  . 2

                                                   
                      

                                         esurvey.swu.ac.th
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 เนื่องจากมีวิชาที่เปิดสอนมีหลายกลุ่ม อาจารย์ที่สอนวิชาเดียวกันแต่คนละกลุ่มจึงได้จัดท าเอกสาร
ร่วมกัน ท าการออกข้อสอบร่วมกัน และท าการวิพากษ์ข้อสอบร่วมกัน และเมื่อสอบเสร็จปลายภาค
อาจารย์ผู้สอนได้ท าการตัดเกรดโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน (B.Sc.Com_57_5.3_2)  หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอน
ทุ กท่ านน า เสน อผลการตั ด เกรดแก่ ก รรมการบริห ารห ลั กสู ต ร  ทั้ งภ าคการศึ กษ าที่  1/57 
(Com_Minutes_2_57)  และ ภาคการศึกษาที่2/57 (ดังเอกสารแนบ Com_Minutes_5_58) สรุปผล
การตั ด เก รดทุ ก ราย วิ ช าขอ งส าข าวิ ท ย าก ารคอม พิ ว เตอร์ ป ระจ าภ าคการศึ กษ าที่  1/57  
(B.Sc.Com_57_5.3_3)  และประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/57  (B.Sc.Com_57_5.3_4) 
 
 เนื่องจากในการสอบกลางภาคหรือปลายภาค มีบางครั้งที่นิสิตไม่เข้าใจค าถามหรือไม่แน่ใจว่าควร
จะตอบค าถามในรูปแบบใด เพ่ือลดความคลุมเครือของค าถาม ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ ส าหรับวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ให้ทางกลุ่มอาจารย์ผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกัน
ก่อนจะน าข้อสอบไปใช้ในการสอบ ส าหรับวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนเพียงคนเดียว ทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเสนอแนะให้มีการวิพากษ์ข้อสอบทุกรายวิชาในปีการศึกษาหน้าต่อไป อธิบายการท างานดัง
แผนผังที่ 5.3_2 
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แผนผังที ่5.3_2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
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- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   

หลังจากสอบเสร็จปลายภาค 1/2557 (Com_Minutes_1_58) และ 2/2557 
(Com_Minutes_6_58) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก ากับให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน
เป็นรายวิชาโดยผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของทุกรายวิชาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด แล้วรวบรวมผลส่งคณะวิทยาศาสตร์น าเสนอขึ้นเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งรวบรวม
ผลจาก มคอ. 5 และ มคอ. 6 มาจัดท า มคอ. 7  ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือน าเสนอต่อคณะ
วิทยาศาสตร์ต่อไป ดังเสนอในแผนผังที่ 5.1_2.1)  

 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Com_57_5.1_1 สรุปผลนิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 5 ด้าน 
Com_Minutes_1_58 รายงานการประชุมติดตาม มคอ.5 และ มคอ.6 (ครั้งที่ 1/58 - วันที่ 6 มค. 

58) 
Com_Minutes_5_58 รายงานการประชุมประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และรายงานการประชุมผลการตัดเกรดภาคการศึกษาที่ 
2/57  (ครั้งที่ 5/58 - วันที่ 9 มิย. 58) 

Com_Minutes_6_58 รายงานการประชุมติดตาม มคอ.5 และ มคอ.6 (ครั้งที่ 6/58 - วันที่ 15 มิย. 
58) 

B.Sc.Com_57_5.3_2 ตัวอย่างการตัดเกรดของวิชา CP 431  
Com_Minutes_2_57 รายงานการประชุมผลการตัดเกรดภาคการศึกษาที่ 1/57 (ครั้งที่ 2/57 – 

วันที่ 26/3/57) 
B.Sc.Com_57_5.3_3 สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวชิาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาค

การศึกษาที่ 1/57 
B.Sc.Com_57_5.3_4  สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวชิาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาค

การศึกษาที่ 2/57 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมจ านวน 10 ครั้งในปี
การศึกษา 2557 เพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงาน 

Com_Munutes_2_57, 
Com_Munutes_3_57, 
Com_Munutes_4_57, 
Com_Munutes_1_58, 
Com_Munutes_2_58, 
Com_Munutes_3_58, 
Com_Munutes_4_58, 
Com_Munutes_5_58, 
Com_Munutes_6_58, 
Com_Munutes_7_58 

2 มีรายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 
2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับการรับทราบจาก สกอ. 
เมื่อวันท่ี 22กพ. 55 โดยมี
รายละเอียดของหลักสตูร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

B.Sc.Com_57_5.1_1 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนใน แต่
ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสตูรมรีายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 ในภาคเรยีนที่ 1/2557 
จ านวน 15 วิชาและภาคเรียนท่ี 
2/2557 จ านวน 16 วิชา ก่อน
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา 
 

B.Sc.Com_57_5.4_1 

4 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 

หลักสตูรได้จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ตาม

B.Sc.Com_57_5.4_2 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

และรายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ใน
ภาคเรยีนที่ 1/2557 จ านวน 15 
วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2557 
จ านวน 16 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 
2557 ครบทุกรายวิชา 

5 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูรได้จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557  

B.Sc.Com_57_1.1_3 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 

หลักสตูรได้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิแยกตามรายวิชา 

B.Sc.Com_57_5.1_1 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสตูรได้รวบรวมแผน
ปรับปรุงการสอนจาก มคอ. 5 
ทุกรายวิชา  

B.Sc.Com_57_5.4_3 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนเิทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่  

9 อาจารย์ประจ าทุกคน อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ B.Sc.Com_57_5.4_5 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

พัฒนาอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรยีนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ ร้อยละ 100 

B.Sc.Com_57_5.4_6 

11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ไม่ประเมิน  

12 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ไม่ประเมิน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 9  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่

ด าเนินการผ่าน 
9  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ดี 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 4 ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4 มีคุณภาพดี 
ผลการด าเนินงาน   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยการด าเนินงานจะอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บางส่วน เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน 
สามารถใช้ร่วมกันระหว่าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ในเวลา
ราชการ) และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นอกเวลาราชการ) ดัง
รายละเอียดการด าเนินงานต่อไปนี้ 
 - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน ด้านกายภาพ ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ด้านอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อการท าโครงงาน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ได้แก่ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) เป็นต้น โดยได้ด าเนินการตามระบบการด าเนินงานของ
หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ ส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังรูปที่ 6-1 
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แผนผังที ่6.1_1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
  
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 26 มีนาคม 
2557 วาระที่ 4.4 เพ่ือพิจารณาก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนการรู้ที่เหมาะสมในภาคการศึกษา 1/2557 
(Com_Minutes_2_57) ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค.004) ในปี
การศึกษา 2556 (B.Sc.Com_57_6.1_1) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 6.1_1 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากแบบสอบถาม ปค004 ของแต่ละรายวิชา
ในปีการศึกษา 2556 (คะแนนเต็ม 5) 
 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มี

สภาพแวดล้อม(เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
เครื่องมือ)/ โสตทัศนูปกรณ์ ที่มีความ
เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอน 

สื่อ (เอกสาร/คู่มือ
ปฏิบัติการ) สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์รายวิชา 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมี
เอกสารส าหรับการ
ค้นคว้าในรายวิชานี้อย่าง
เพียงพอ 

คะแนนเฉลี่ย
ภาคการศึกษา 
1/2556 
(31 ตอนเรียน) 

4.17 4.19 4.06 

คะแนนเฉลี่ย
ภาคการศึกษา 
2/2556 
(32 ตอนเรียน) 

4.23 4.27 4.13 

คะแนนเฉลี่ย 
ทั้ง 2 ภาค
การศึกษา 
(63 ตอนเรียน) 4.20 4.23 4.10 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านไวไฟที่ห้องสมุดท าได้ค่อนข้างยาก 
2. ต้องการให้มีการปรับปรุงห้องน้ า ให้มีความสะอาดมากยิ่งข้ึน ห้องน้ าในบางอาคารอาจยังมี

จุดรั่วซึม 
3. อยากให้มีการใช้ป้ายติดข้อความรณรงค์ส่งเสริมการคิดในด้านบวก สร้างสรรค์ เช่น การใช้

ชีวิตร่วมกัน ข้อควรรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
4. อุปกรณ์ด้านการสอนควรทันสมัยมากกว่านี้  
5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการสอนห้องปฏิบัติการ 1803 เก่าและช ารุด 

 
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าภาคการศึกษา 1/2557 

และด้วยงบประมาณที่มีจ ากัด จึงจัดล าดับความส าคัญการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด 
โดยมีกรรมการบริหารหลักสูตรบางท่านเป็นกรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณของภาควิชาและคณะ
วิทยาศาสตร์ เข้าไปมีบทบาทในการก าหนดแผนงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 
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งบลงทุน 
ภาคการศึกษา 1/2557 หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 2557 (ต.ค.56 – ก.ย. 57) 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เครื่อง ไว้ที่ห้อง 1804 ส าหรับรองรับการท าโครงงานของนิสิต  
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประสานไปยังคณะเพ่ือแก้ไขโครงสร้างพ้ืนฐานใน

เรื่องการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่าน wifi โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะปี 2558 เพ่ือเพ่ิมจุด
เชื่อมต่อ WiFi ครอบคลุมพ้ืนที่ชั้น 18 
งบด าเนินงาน 
 กรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอภาควิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดเตรียม
งบประมาณส าหรับการซ่อมแซมห้องเรียนต่างๆให้พร้อมใช้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2557 
โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801  
- แก้ไขน้ ารั่วซึม จากด้านนอกเข้ามาในห้องเรียน 
- แก้ไขระบบไฟฟ้าที่เป็นอันตรายภายในห้องเรียนหากเกิดน้ าฝนรั่วซึม 
- เพิ่มเติมระบบแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นิสิตมองจอภาพได้ชัดเจนมากขึ้น 

2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1802 
- ปรับปรุงเครื่อง Projector  

3) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1803 
- ปรับปรุงระบบไฟและระบบ LAN ใหม่ 
- ปรับทิศทางการนั่งเรียนให้เป็นแนวนอน 

4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 19-1804  และห้อง Server 
- จัดซื้อเก้าอี้เพิ่มเติม 
- ติดต้ังอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าและส ารองไฟฟ้า 

5) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1815 
- แก้ไขระบบท าความเย็น 
- ติดต้ังสวิทซ์กระตุกอิตาลีแบบเชือกบริเวณหน้าห้องเพื่อประหยักพลังงาน 

6) งานปรับโถง ชั้น 18  
- ติดต้ังจุดไฟฟ้าและจุด Lan   
- ติดต้ังพัดลมบริเวณโถงชั้น 18 
- เปลี่ยนสายฉีดน้ าห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิงใหม่ 
- ติดต้ังชุดควบคุมปลั๊กไฟตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 

ในด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการจัดการ

เรียนการสอนและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดซอฟต์แวร์ที่

จ าเป็นในการเรียนการสอน และค านึงถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพ่นซอรซ์สในล าดับต้น รวมทั้งความสามารถ
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ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการ 1802 และ 1803  โดยมอบหมายให้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ติดตั้งเครื่องต้นแบบตามรายการที่สรุปดังนี้ 
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ตารางที ่6.1_2 การติดตั้งซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการ 1802 และ 1803  

OS/Software 
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microsoft 
windows 8 64 

/ 
  

/ / / / / / / / / 
        

microsoft 
windows xp 

  
/ 

  
/ / 

  
/ / 

  
            

Virtual Box /         /     /           / 
Office 2013 en /   / /         /   /         
DeepFeeze 7.0 /                             
FireFox / /   /                       
chrome / /   /         /             
Office 2007 en / /                           
Visio / /                           
Visual Studio 
2013 

/ 
  

/             / / 
        

XAMPP / /   /         /             
FireBug / /   /                       
Notepad++ / /   /                       
WS-FTP / /   /                       
Putty / /   /                       
MATLAB / /     /               / /   
Oracle  /         /                   
LC3 / /         /                 

Eclipse / /           /       /       
Editplus2 / /   /       /       /       
JAVA / /           /       /       
R  / /             /             
Weka 3.7 / /             /             
SPSS 17 
Multilenguaje 

/ /             / 
            

Pentaho /               /             
JDK Java SE 
7u45  

/ 
  

              / 
          

Android SDK   /                 /           
Eclipse 4.3.1 /                 /           
Windows Phone 
SDK 7.1 

/ 
  

              / / 
        

 
 ส าหรับสิ่งสนับสนุนที่ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ เอกสารส าหรับการ
ค้นคว้าในรายวิชา ซึ่งต้องได้รับความอนุเคราะห์จากส านักหอสมุดกลาง กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้
เสนอต าราหลักและได้ส่งรายการต าราหลักกลับไปยังส านักหอสมุดกลางเพ่ือด าเนินการตรวจสอบรายชื่อ
หนังสือและจัดซื้อตามสัดส่วนของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 79 

ตารางที ่6.1_3 แบบส ารวจรายช่ือต าราหลักท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2557 
แบบส ารวจรายช่ือต าราหลักท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2557       

                

คณะ  วิทยาศาสตร์       

ภาควิชา/สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)       

หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์       

ระดับ ปริญญาตรี       

ประธาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ. นริศา ชุตินารา       
                

รายช่ือต าราหลักท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน           
 

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวน
นิสิต 

ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ ISBN (ถ้า
ทราบ) 

1 CP 121 Computer Science Principle 100 Introduction to Computing Systems: From Bits and Gates to 
C and Beyond 

Yale N. Patt, Sajay J. 
Patel 

2004 007-124501-4 

2 CP 323 Operating System 60 Operating Systems:Internals and Design Principles William Stallings 2011   

3 CP 431 Data Communication and 
Computer Network 

70  Computer Networking a Top-Down Approach Jim F. Kurose & Keith 
W. Ross 

2013   

4 CP 482 Algorithms 70 Algorithm Design Jon Kleinberg and Eva 
Tardos 

2005   

5 MA 221   Elementary Linear Algebra 60 Linear Algebra John B. Fraleigh and 
Raymond A. 
Beauregard 

1994   

6 CP 201 Mathematics for Computer Science 60 1. Discrete Mathematics and Its Applications 
2. Mathematical Structures for Computer Science A Modern 
Approach to Discrete Mathematics 

1. Kenneth . Rosen 
2. Judith L. Gersting 

1988 
2006 

  

7 CP 402    Statistics for Computer Science 70         

8 CP 352 System Analysis and Design 60 1. Modern Systems Analysis and Design 
2. Introduction to Systems Analysis and Design 

1. Jeffrey A. Hoffer, 
Joey F. George, Joseph 
S. Valacich 
2. Jeffrey L. Whitten, 
Lonnie D. Bentley 

2006 
2008 

  

9 CP 251 Web Programming                   80 PHP & MySQL: Novice to Ninja Kevin Yank 2012   

10 CP 342 Database System 60 Database Systems:A Practical Approach to Design, 
Implementation and Management 

Thomas Connolly and 
Carolyn Begg 

   0-321-60110-6 

11 CP 111 Computer  Programming   140 The C Programming Language Ritchie & kernighan 1978   

12 CP 212 Object Oriented Programming 120 An Introduction to Object-Oriented Programming with Java C. Thomas Wu. 2009   

13 CP 214    Visual Basic Programming 70 Beginning Visual Basic 2012 Bryan Newsome 2012   

14 CP 241 Data Structure 80 Data Structures and Algorithms in Java 5th edition  Michael T.Goodrich & 
Roberto Tamassia 

2010   

15 CP 322 Computer Architecture 60 Computer Organization and Architecture principles of 
Structure and Function 

William Stallings  2010   

16 CP 316   Mobile Programming 80 1. Essential Windows Phone 7 
2. Professional Android 4 application development 

1. Wildermuth, S 
2. Meier, R.  

2011 
2012 

 
978-1-118-
10227-5 

17 CP 443 Management Information Systems 70 Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Kenneth C. Laudon, 
Jane P. Laudon 

2013   

18 CP 444  Information Retrieval System 50 Introduction to Information Retrieval Christopher D. 
Manning, Prabhakar 
Raghavan and Hinrich 
Schütze 

2008   
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ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวน
นิสิต 

ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ ISBN (ถ้า
ทราบ) 

19 CP 445 DATA WAREHOUSE SYSTEM AND 
DATA MINING 

50 1.  Data Mining: Concepts and Techniques 
2. Data Mining : Practical Machine Learning Tools and 
Techniques 
3. Decision Support and Business Intelligence Systems. 

Han, J., and Kamber, 
M. 
Witten, I. H., and Frank, 
E. 
Turban, E, Sharda, R, 
and Delen, D 

2011 
2011 
2011 

  

20 CP 458 Object-Oriented Systems Analysis 
and Design 

50 Systems Analysis and Design with UML David Tegarden, Alan 
Dennis and Barbara 
Haley Wixom 

2013   

21 CP 461  Introduction to Computer Vision 50 Computer Vision: Algorithms and Applications Richard Szeliski 2010   

22 CP463 Artificial Intelligence 
50 Artificial Intelligence. A Modern Approach. 3rd Edition. 

Stuart Russell, Peter 
Norving 

2010 
  

 
แบบส ารวจรายช่ือต าราหลักท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2557       

                

คณะ  วิทยาศาสตร์       

ภาควิชา/สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)       

หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ       

ระดับ ปริญญาโท       

ประธาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.วราภรณ์  วิยานนท์       
                

รายช่ือต าราหลักท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน           
 

ล าดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา จ านวน
นิสิต 

ช่ือหนังสอื ผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ ISBN (ถ้า
ทราบ) 

1 IT513 RESEARCH METHODOLOGY IN 
INFORMATION TECHNOLOGY 

4 Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners Ranjit Kumar 2014 1446269973 

2 IT514 SEMINAR IN INFORMATION 
TECHNOLOGY 

4         

3 IT520 BUSINESS ANALYTICS 4 Business Analytics James R. Evans 2013 97812920397
32 

4 IT530 WEB APPLICATION TECHNOLOGY 4 Web Technologies: A Computer Science Perspective Jeffrey C. Jackson 2007 97801318560
35 

 

 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตทุกคนเข้าท า

แบบประเมิน ปค004 เพ่ือรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และได้น า

ข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมสาขา เพ่ือก าหนดแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถด าเนินการ

ได้เอง ในการประชุมสาขาครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 วาระ 4.7 การพิจารณาก าหนดสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับภาคการศึกษา 2/2557   ดังต่อไปนี้ (Com_Minutes_4_57) 

ผลการด าเนินงานแก้ไขปรับปรุงห้องเรียนในภาคการศึกษา 1/2557 

งบด าเนินงาน 
1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801  
- แก้ไขน้ ารั่งซึมบริเวณหน้าห้องและในห้องโดยกาท าเขื่อนปิดบริเวณทางหนีไฟ 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 81 

- ตัดระบบไฟบางจุดท่ีเป็นอันตรายภายในห้องเรียนหากเกิดน้ าฝนรั่วซึม 
- ติดต้ังระบบสื่อแสดงภาพ ( TV ขนาด 50 นิ้ว 2 ตัว ) 

2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1802 
- เปลี่ยน Projector ทดแทนของเดิม เพื่อการมองเป็นท่ีดียิ่งขึ้น 

3) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1803 
- ปรับปรุงระบบไฟและระบบ LAN ใหม่ 
- ปรับทิศทางการนั่งเรียนให้เป็นแนวนอน 

4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 19-1804  และห้อง Server 
- จัดซื้อเก้าอี้เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
- ติดต้ังอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าและส ารองไฟฟ้าใหม่ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง และ 

ห้อง Serverใหม่ 
5) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1815 
- แก้ไขระบบท าความเย็นภายในห้องเรียน 
- ติดต้ังสวิทซ์กระตุกอิตาลีแบบเชือกบริเวณหน้าห้อง 

6) งานปรับโถง ชั้น 18  
- ติดต้ังจุดไฟฟ้าและจุด Lan  10/100/1000 ให้นิสิตสี่ชั้น ปีไว้ใช้งาน 
- ติดต้ังพัดลมบริเวณโถงชั้น 18 
- เปลี่ยนสายฉีดน้ าห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิงใหม่ 
- ติดต้ังชุดควบคุมปลั๊กไฟตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 

 

ในปีการศึกษา 2/2557 กรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ์ และการ
ปรับปรุงห้องเรียนให้พร้อมใช้งานดังนี้ 
แผนการแก้ไขปรับปรุงห้องเรียนในภาคการศึกษา 2/2557 
งบลงทุน 

ปีการศึกษา 2/2557 หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน 2558 
(ต.ค.57 – ก.ย. 58) เพ่ือจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  

งบประมาณเงินรายได้ปี 2558 (ต.ค. 57 – ก.ย. 58) จัดซื้อ 

 คอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง ห้อง 1803  

 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง 

 โต๊ะไม้ 10 ตัว และเก้าอ้ี 60 ตัว  ณ โถงชั้น 18   

 พัดลมตั้งพ้ืน จ านวน 10 เครื่อง  
งบประมาณแผ่นดินปี 2558 จัดซื้อ 

 ติดเครื่องปรับอากาศห้อง 1815 เพ่ิมเติม 1 เครื่อง 
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งบด าเนินงาน 
1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801  
- แก้ไขระบบท าความเย็นภายในห้องเรียน 
- เปลี่ยน Projector เพื่อรองรับการใช้งาน Presentation ไร้สายบนระบบ ios  , android , 

windows 
- อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานรวดเร็วย่ิงขึ้น 
- เปลี่ยนเก้าอี้ในห้องเรียนใหม่ 

2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1802 
- เปลี่ยน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ท่ีเป็น 10/100/1000 

3) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1803 
- เปลี่ยน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ท่ีเป็น 10/100/1000 
- เปลี่ยน Projector ทดแทนของเดิม เพื่อการมองเป็นท่ีดียิ่งขึ้น 
- เพิ่ม Projector 1 ตัว 

4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 19-1804  และห้อง Server 
- เปลี่ยน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ท่ีเป็น 10/100/1000  
- ติดต้ังชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาน WiFi ส าหรับ นิสิต 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  โดย คุณ ศิรภพ  ประสิทธิ์  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) และคุณ นรงค์ วงษ์งาม 

(ช่างไฟฟ้า ช.2) 
- ปรับปรุงชุดตัดกระแสไฟฟ้า  ( Thermal Magnetic Circuit Breaker ) 
- วางระบบไฟฟ้าภายในห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง และ ห้อง Serverใหม่ 
- เดินสายไฟจากชุดตัดกระแสไฟฟ้าหลักของห้องลงไปท่ีระบบจ่ายไฟส ารอง (Generator)  บริเวณชั้น 

1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
5) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1815 
- ติดต้ังระบบสื่อแสดงภาพ ( TV ขนาด 50 นิ้ว 2 ตัว ) 
- เปลี่ยน Projector ทดแทนของเดิม เพื่อรองรับการใช้งาน Presentation ไร้สายบนระบบ ios  , 

android , windows 
- อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานรวดเร็วย่ิงขึ้น 
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศใหม่ 1 ตัว 

6) งานปรับโถง ชั้น 18  
- จัดหาตู้เก็บของส าหรับนิสิต 
- ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาน WiFi เพิ่มเติม 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตทุกคนเข้าท า
แบบประเมิน ปค004 เพ่ือรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และได้น า
ข้อเสนอแนะเข้าท่ีประชุม ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 วาระท่ี 4.3 การปรับปรุงอาคารสถานที่
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และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 ชั้น 18 เพ่ือก าหนดแผนการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษาถัดไป (Com_Minutes_3_58) 
ผลการด าเนินงานแก้ไขปรับปรุงห้องเรียนในภาคการศึกษา 2/2557 

1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801  
- แก้ไขระบบท าความเย็นภายในห้องเรียน 
- เปลี่ยน Projector ทดแทนของเดิม เพื่อรองรับการใช้งาน Presentation ไร้สายบนระบบ ios  , 

android , windows 
- อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานรวดเร็วย่ิงขึ้น 
- เปลี่ยนเก้าอี้ในห้องเรียนใหม่ 

2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1802 
- เปลี่ยน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ท่ีเป็น 10/100/1000 

3) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1803 
- เปลี่ยน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ท่ีเป็น 10/100/1000 
- เปลี่ยน Projector ทดแทนของเดิม เพื่อการมองเป็นท่ีดียิ่งขึ้น 
- เพิ่ม Projector 1 ตัว 

4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 19-1804  และห้อง Server 
- เปลี่ยน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ท่ีเป็น 10/100/1000  
- ติดต้ังชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาน WiFi ส าหรับ นิสิต ปี4 โดย คุณ ศิรภพ  ประสิทธิ์  (นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์) 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  โดย คุณ ศิรภพ  ประสิทธิ์  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) และคุณ นรงค์ วงษ์งาม 

(ช่างไฟฟ้า ช.2) 
- ปรับปรุงชุดตัดกระแสไฟฟ้า  ( Thermal Magnetic Circuit Breaker ) 
- วางระบบไฟฟ้าภายในห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง และ ห้อง Serverใหม่ 
- เดินสายไฟจากชุดตัดกระแสไฟฟ้าหลักของห้องลงไปท่ีระบบจ่ายไฟส ารอง (Generator)  บริเวณชั้น 

1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
5) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1815 
- ติดต้ังระบบสื่อแสดงภาพ ( TV ขนาด 50 นิ้ว 2 ตัว ) 
- เปลี่ยน Projector ทดแทนของเดิม เพื่อรองรับการใช้งาน Presentation ไร้สายบนระบบ ios  , 

android , windows 
- อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานรวดเร็วย่ิงขึ้น 
- ติดต้ังเครื่องปรับอากาศใหม่ 1 ตัว 

6) งานปรับโถง ชั้น 18  
- น าตูเ้ก็บของที่ใช้แล้วมาซ่อมแซมทาสีใหม่ให้นิสิตสี่ชั้นปีไว้ใช้เก็บของที่จ าเป็น 
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- ติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาน WiFi เพิ่มเติม 
7) อื่นๆ 
- ซอฟต์แวร์ในห้อง 1802 และ 1803 ท างานช้ามากโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในรายวิชา CP316 

Mobile Programming พบว่าการใช้งานของ Android Studioในวิชา CP316 Mobile 
Programming รัน Emulator ได้ช้ามาก ซึ่งได้มีการจัดประชุมเพื่อตรวจสอบปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไข จากการตรวจสอบพบว่ามีโปรแกรมจ านวนมากติดตั้งอยู่บนเครื่อง จึงลดจ านวนโปรแกรม
ท่ีไม่ใช้ในภาคการศึกษา 2/2557 ออกไป และติดตั้ง Intel® Hardware Accelerated Execution 
Manager โดยโหลดมาจาก http://software.intel.com/en-us/articles/intel-hardware-
accelerated-execution-manager/ เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับ Android Emulator 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
- ห้องบรรยาย จ านวน 2 ห้อง (1801 จุได้ 80 ที่นั่ง และ 1815 จุได้ 120 ที่นั่ง) 
- ห้องประชุมสัมนนากลุ่มย่อย จ านวน 1 ห้อง (ห้อง 1814) ประกอบด้วยเครื่องฉาย โทรทัศน์ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง (1802 จุได้ 49 ที่นั่ง และ 1803 จุได้ 49 ที่นั่ง) 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 1 ห้อง (1804) 
- เครื่อง Server และระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi ครอบคลุม ชั้น 18 
- ที่ส าหรับนั่งท างาน พร้อมจุดเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริเวณโถงชั้น 18 จ านวน 

10 จุด (ส าหรับนิสิตใช้ท างานนอกเวลาราชการ และท างานร่วมกัน) 
- ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (http://course.swu.ac.th) ควบคู่กับการเรียนในชั้น

เรียนปกต ิ
- มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานข้อมูล ACM Digital Library, 

Computers & Applied Sciences Complete, IEEE/IET Electronic Library (IEL)   ผ่าน
เว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง http://lib.swu.ac.th 

 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมีนิสิตจ านวน 227 คน แบ่งเป็น  
ชั้นปี จ านวน (คน) 

4 (รหัส 54) 73 
3 (รหัส 55) 61 
2 (รหัส 56) 41 
1 (รหัส 57) 52 

 ซึ่งนิสิตทุกคนสามารถเข้าใช้ห้องและสิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอ 
กรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) ส าหรับการท า
โครงงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 4   
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยายามจัดให้นิสิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ซึ่ง
ในบางรายวิชาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่มีนิสิตลงทะเบียนเกินกว่า 50 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้จัดตารางสอนให้เพ่ิมจ านวนตอนเรียนที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือแบ่งผู้เรียนไม่ให้เกินตอนเรียนละ 50 คน ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 ได้ เกิดความเสี่ยงในกรณีที่ เครื่องบางเครื่องช ารุด ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองไว้ในห้องปฏิบัติการ
อีกห้องละ 5 เครื่อง 
 
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 เนื่องจากกรอบระยะเวลาในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณจะต้องด าเนินการก่อนการปิดภาค
การศึกษาที่ 2/2557 กรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากการ
ประเมิน ปค 004 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 เข้าที่ประชุมสาขา ครั้งที่ 4/2558 วาระท่ี 4.5 การปรับปรุง
ต าม ผ ล ก า รป ระ เมิ น ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งนิ สิ ต แ ล ะอ าจ า รย์ ต่ อ สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก าร เรี ย น รู้ 
(Com_Minutes_4_58) โดยได้เสนอแนะในการด าเนินการจัดท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
ปีการศึกษาถัดไปดังนี ้

งบประมาณเงินรายได้ปี 2559 (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) จัดซื้อ 

 เครื่องมัลติมีเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 1 
เครื่อง (1814) 

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง 
(1815) 

 พัดลมไอเย็น 2 เครื่อง (โถงชั้น 18) 

 เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานประมวลภาพขั้นสูง 4 เครื่อง (1804) 

 ชุดเครื่องท าน้ าเย็นแบบ 3 หัวก๊อก 2 ชุด (โถงชั้น 18) 

 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 1 เครื่อง (1815) 

 เครื่อง Digital Oscilloscope  1 เครื่อง 

 เครื่อง wifi modem router 5 เครื่อง 

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คหน้าจอสัมผัส 2 เครื่อง (1804) 

 คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ส าหรับประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ 1 เครื่อง (1804) 

 คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่2 1 เครื่อง (1804) 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่2 14 เครื่อง (1804) 
งบประมาณแผ่นดินปี 2559  
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 ปรับปรุง ห้องเรียน 1801 1802 1803 1804 1815และห้องน้ านิสิตชั้น 18  
- ติดต้ังประตู key card ที่ห้องปฏิบัติการ ทุกห้อง- แก้ไขปัญหาน้ ารั่วซึม 
- เปลี่ยนฝ้าเพดานห้องเรียน 
- เปลี่ยนสุขภัณฑ์ในห้องน้ านิสิต 
- ปรับปรุงห้องประชุม 1814 ส าหรับใช้ในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลังจากสิ้นภาคการศึกษา 2/2557 หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้แบบสอบถาม ปค 004 ในปีการศึกษา 2557 (B.Sc.Com_57_6.1_2) ผ่านระบบ 
SUPREME และแบบสอบถามผ่านระบบ e-survey ของมหาวิทยาลัยในประเด็นความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (B.Sc.Com_57_6.1_3) ในที่ประชุมสาขา ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 มิถุนายน 2558 
วาระที่ 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2557เพ่ือสรุปผลคะแนนความพึงพอใจ และเป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งได้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 6.1_4 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากแบบสอบถาม ปค004 ของแต่ละรายวิชา
ในปีการศึกษา 2557 (คะแนนเต็ม 5) 
 ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ มี

สภาพแวดล้อม(เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี เครื่องมือ)/ 
โสตทัศนูปกรณ์ ที่มีความ
เหมาะสมส าหรับการเรียน
การสอน 

สื่อ (เอกสาร/คู่มือ
ปฏิบัติการ) 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
รายวิชา 

ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมี
เอกสารส าหรับ
การค้นคว้าใน
รายวิชานี้อย่าง
เพียงพอ 

คะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษา 1/2557 
(31 ตอนเรียน) 

4.31 4.30 4.21 

คะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษา 2/2557 
(46 ตอนเรียน) 4.41 4.28 4.37 
คะแนนเฉลี่ย ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
(77 ตอนเรียน) 4.37 4.35 4.25 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. ต้องการให้มีการปรับปรุงห้องน้ า ให้เป็นระบบชักโครก 
2. เพ่ิมคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการอีก 3-5 เครื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหากรณีเครื่องเสีย 

3. แก้ไขปัญหาอากาศร้อน ขณะพักรอเรียนวิชาต่อไป เนื่องจากการเลื่อนเปิดเทอม 
4. อยากได้เครื่องกรองน้ าดื่มที่ชั้น 18 

 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นิสิตและคณาจารย์ได้มีส่วนในการให้

ข้อมูลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งได้ผลการประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 6.1_5 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากแบบสอบถาม e-survey ในปีการศึกษา 
2557 (คะแนนเต็ม 5) 
    

  

ค าถาม  

5(5) 4(4) 3(3) 2(2) 1(1) 0(0) 

ค่าเฉลี่ย  จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

1.1 ห้องเรียน
มีความสะอาด 

7 77.78 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.78 
 

1.2 ห้องเรียน
มีจ านวนโต๊ะ
เก้าอี้เพียงพอ
กับนิสิต 

7 77.78 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.78 
 

1.3 ห้องเรียน
มีสื่ออุปกรณ์ที่
สะดวกต่อการ
เรียนการสอน 

7 77.78 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.78 
 

1.4 
ห้องปฏิบัติการ
มีเครื่องมือ
อุปกรณ์
เพียงพอกับ
นิสิต 

6 66.67 3 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.67 
 

1.5 
ห้องปฏิบัติการ
มีความสะอาด
เป็นระเบียบ 

8 88.89 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.89 
 

1.6 เครื่องมือ
และอุปกรณ์
ใน
ห้องปฏิบัติการ
มี
ประสิทธิภาพ
พร้อมใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

6 66.67 3 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.67 
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รวม   75.93   24.07   0.00   0.00   0.00   0.00 4.76 
 

 

    

  

ค าถาม  

5(5) 4(4) 3(3) 2(2) 1(1) 0(0) 

ค่าเฉลี่ย  จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

2.1 ความ
เพียงพอของ
สื่อ/อุปกรณ์ 
กับจ านวน
นิสิต 

6 66.67 3 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.67 
 

2.2 
ประสิทธิภาพ
ของสื่อ/
อุปกรณ์ 

6 66.67 3 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.67 
 

รวม   66.67   33.33   0.00   0.00   0.00   0.00 4.67 
 

 

  
 

  
 

    

  

ค าถาม  

5(5) 4(4) 3(3) 2(2) 1(1) 0(0) 

ค่าเฉลี่ย  จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

3.1 จุด
เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต
ครอบคลุม
ทั่วถึง 

9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5.00 
 

3.2 ความ
สะดวกใน
การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต
ภายในคณะ 

8 88.89 1 11.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.89 
 

รวม   94.45   5.56   0.00   0.00   0.00   0.00 4.95 
 

 

    

  

ค าถาม  

5(5) 4(4) 3(3) 2(2) 1(1) 0(0) 

ค่าเฉลี่ย  จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

4.1 การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ 

7 77.78 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.78 
 

4.2 การให้
ค าแนะน าด้าน
วิชาการ 

5 55.56 4 44.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.56 
 

4.3 การให้
ค าแนะน าด้าน
การใช้ชีวิตแก่
นิสิต 

7 77.78 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.78 
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รวม   70.37   29.63   0.00   0.00   0.00   0.00 4.71 
 

 

    

  

ค าถาม  

5(5) 4(4) 3(3) 2(2) 1(1) 0(0) 

ค่าเฉลี่ย  จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

จ านวนผู้ตอบ
(คน)  

% 
จ านวนผู้ตอบ

(คน)  
% 

5.1 บริการ
ของ
ส านักหอสมุด 

7 77.78 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.78 
 

5.2 บริการ
ของส านัก
คอมพิวเตอร์ 

7 77.78 2 22.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.78 
 

5.3 ความ
สะดวก/
สะอาด
บริเวณโรง
อาหาร 

5 55.56 4 44.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.56 
 

รวม   70.37   29.63   0.00   0.00   0.00   0.00 4.71 
 

 

  
 

 

ในการแปรับปรุงกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสาขา เพ่ือชี้แจงเหตุผล เป็นแนวทางการจัดหาครุภัณฑ์ ซึ่ง 
งบประมาณเงินรายได้ 2559 เป็นปีงบประมาณแรก ที่สาขาได้เงินสนับสนุนมาจัดทรัพยากรครุภัณฑ์
ส าหรับการเรียนการสอน เพ่ิมข้ึนตามค่าลงทะเบียนที่นิสิตจ่ายจริง จึงมีการก าหนดล าดับความส าคัญของ
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้เร่งด่วน อาทิ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ได้แก่ เครื่องมัลติมีเดียวโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง (1814) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง (1815)  เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ืองานประมวลภาพขั้น
สูง 4 เครื่อง (1804) เครื่อง Digital Oscilloscope  1 เครื่อง คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต ส าหรับประมวลผล
ทางวิทยาศาสตร์ 1 เครื่อง (1804) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่2 14 เครื่อง (1804) 
เป็นต้น และมีครุภัณฑ์บางอย่างที่ยังไม่สามารถตั้งค าขอได้ และเตรียมไว้ขอในงบประมาณปีถัดไป เช่น ชุด
สื่อการสอนหุ่นยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นต้น 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_2_57 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 2/2557  

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 วาระท่ี 4.4 การพิจารณาก าหนดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ส าหรับภาคการศึกษา 1/2557 

Com_Minutes_4_57 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 4/2557  
วันที่ 3 ตุลาคม 2557 วาระ 4.7 การพิจารณาก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
ส าหรับภาคการศึกษา 2/2557 

B.Sc.Com_57_6.1_1 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปค.004 ในปีการศึกษา 2556  
B.Sc.Com_57_6.1_2 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปค.004 ในปีการศึกษา 2557  

 
B.Sc.Com_57_6.1_3 แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียน

การสอน (รหัส esurvey 0200-58-29) จากอาจารย์และนิสิต 
Com_Minutes_3_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 29 

เมษายน 2558 วาระท่ี 4.3 การปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 ชั้น 18 

Com_Minutes_4_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 30 
เมษายน 2558 วาระท่ี 4.5 การปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

Com_Minutes_5_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 9 
มิถุนายน 2558 วาระท่ี 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

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

3.68 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 2.1,2.2 4.40 ดีมาก 
3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 4.00 ดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.50 ดี 

6 1 - 6.1 - 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 18.90 ดี 

ผลการประเมิน 3.43 3.75 4.40 3.68 ดี 

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งช้ีที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. เป็นสาขาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการจ้างงาน
ของบัณฑิตที่สูงถึง  88.46% (จากตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
2. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
3. สร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชนโดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้กับนิสิต 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนิสิตไม่เพ่ิมขึ้น (88.14%, 81.11%, 81.33%) ทางหลักสูตรจึงมีแผนจะจัด
ค่ายวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือคัดเด็กที่มีความสนใจ
ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเข้าเรียน 
2. แนวโน้มอัตราการจบของนิสิตไม่เพ่ิมขึ้น (93.02%, 88.89%, 93.18%) ทางหลักสูตรจึงมีแผนจะจัด
ค่ายวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือคัดเด็กที่มีความสนใจ
ในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเข้าเรียน 
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Common DataSet 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 52 คน   

2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 11 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 3.87 คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 21.15 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 46 คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 52 คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 88.46 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

4.42 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10) - ช้ิน   

11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

- ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

- ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

- ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40) - ช้ิน   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

- ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

- ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

- ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ - น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.) - ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

- ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์ - น้ าหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ - น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

- ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

- ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40) - ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 

-    

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนอืจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

- ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
1 (0.80) 

- ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ -  น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

- ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   

41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60) - ช้ิน   

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

- ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ -  น้ าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ -  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 1 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

- ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

- ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

3 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ - ช้ิน   
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ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40) - ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

- ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

- ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

- ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

- ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

- ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
(1.00) 

- ช้ิน   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

- ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   
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74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 1.20 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.) - ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

- ช้ิน   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์ -  น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ -  น้ าหนัก   

 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - คน   

86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร - ช้ิน/คน   

 

 

 


