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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.58 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 5) มี
จํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4 และ 6 ) และมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3 )  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

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 - - ไม่สามารถประเมินได้

เน่ืองจากยังไม่มีบัณฑิตใน
หลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 3.05 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.11 ดี  
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คํานํา 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2557 ที่เก่ียวกับการกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต 

อาจารย์ หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประโยชน์ในการ
เผยแพร่มาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตร 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับน้ี ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตใน
การรวบรวมข้อมูล เอกสารที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเตรียมรับการประเมินให้
เป็นไปด้วยความพร้อมและสมบูรณ์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุก
ท่านที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพครั้งน้ี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรต่อไปด้วยวงจรคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วิยานนท์) 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรกฎาคม 2558 
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ส่วนที่ 1 

ส่วนนํา 
 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ช่ือย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Master of Science (Information Technology) 
ช่ือย่อ: M.Sc. (Information Technology) 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสหลักสูตร  
 951505701 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม มีจริยธรรม ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสร้างผลงานวิจัยหรือ

โครงงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่ใช้แก้ปัญหาจริงได้ 
3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลักสูตร 
1. สามารถนําองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้สร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาจริง (Real world 

problems) โดยเฉพาะหัวข้อทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจ เทคโนโลยีเว็บและโมบาย เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการศึกษา และ/หรือระบบอัจฉริยะ 

2. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. มีทักษะการสื่อสาร และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่สังคมได้อย่างถูกต้อง ตาม

รากฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (MSIT_57_1.1_1) 
มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 

ผศ.ดร. วราภรณ์ วิยานนท์ ผศ.ดร. วราภรณ์ วิยานนท์  
อ.ดร. ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์ อ.ดร. ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์  
อ.ดร. นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา อ.ดร. นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา  
ผศ.ดร.สุณี  รกัษาเกียรติศักด์ิ ผศ.ดร.สุณี  รกัษาเกียรติศักด์ิ  
อ.ดร. ศุภชัย ไทยเจริญ อ.ดร. ศุภชัย ไทยเจริญ  
 

คุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา  
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1 นางสาววราภรณ์ วิยานนท์* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2539 
M.S. (Applied Computer Science), 2544 
Ph.D. (Computer Science), 2553 

2 นายประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์* อาจารย์ วศ.บ. (Electrical Engineering), 2537 
วศ.ม. (Electrical Engineering), 2539 
Ph.D. (Computer Engineering), 2551 

3 นางสาวนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา* อาจารย์ วศ.บ. (Computer Engineering), 2542 
M.A. (International Economics and 
Finance), 2543 
M.S.E. (Computer Science and 
Engineering), 2546 
Ph.D. (Computer Science and 
Engineering), 2550 

4 นางสาวสุณี  รกัษาเกียรติศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ B. Math (Mathematics), 2521 
Diploma(Computer Science), 2522 
M.Sc.  (Computer Science), 2528 
Ph.D. (Educational Measurement & 
Statistics), 2532 

5 นายศุภชัย ไทยเจริญ อาจารย์ วศ.บ. (Electrical Engineering), 2537 
M.S. (Computer Information Systems), 
2542 
M.CS. (Computer Science), 2547 
Ph.D. (Computer Science and 
Information Systems), 2552 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
จํานวนนสิิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที ่29 มถิุนายน 2558.) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 
วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
4 คน - - - - 4 คน 

หมายเหตุ หลักสูตรฯ เริ่มรับนสิิตเข้าศึกษาเม่ือภาคการศึกษา 2/2557 
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ส่วนที่ 2 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 
 

องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาจํานวน 5 ท่าน ดังน้ี (MSIT_57_1.1_2) 

1. ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์* 
2. อ.ดร.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ*์ 

3. อ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา* 

4. ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ 

5. อ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มคีุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ี 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 5 ท่าน และ 

2. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 ท่าน 

อีกทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีคณุวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้ง 5 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 

3 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่
ตรงกับสาขาวิชาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรประกอบด้วย 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร ทั้ง 5 ท่าน 
2. อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์ ได้แก่ อ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเป็นผู้มีประสบการณ์และคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ ได้แก่ 
ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย จาก Nectec 

โดยอาจารย์ผู้สอนทุกท่านในหลักสูตรที่กล่าวมาเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ อีกทั้งมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและการทํางานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
(MSIT_57_1.1_2) 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

หลักสูตรได้เริ่มเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในภาคการศึกษา 2/2557 ซึ่งนิสิต
ยังอยู่ในช่วงการค้นคว้าหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้เตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระไว้พร้อมแล้ว ดังรายนามต่อไปน้ี 
1. ผศ.ดร. วราภรณ์  วิยานนท์ 
2. อ.ดร. ประดิษฐ์  มิตราปิยานุรักษ์ 
3. อ.ดร. นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา 
4. อ.ดร. ศุภชัย  ไทยเจริญ 
5. อ.ดร.จันตรี  ผลประเสริฐ 
จากรายนามข้างต้นเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยในสาขาวิชา 
(MSIT_57_1.1_2) 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

การกําหนดที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจะใช้คุณสมบัติเดียวกันกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้เตรียมอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์หลักไว้พร้อมแล้ว 
ดังรายนามต่อไปน้ี 
1. ผศ.ดร. วราภรณ์  วิยานนท์ 
2. อ.ดร. ประดิษฐ์  มิตราปิยานุรักษ์ 
3. อ.ดร. นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา 
4. อ.ดร. ศุภชัย  ไทยเจริญ 
5. อ.ดร.จันตรี  ผลประเสริฐ 
จากรายนามข้างต้นเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาวิชาหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์ และมีประสบการณ์ในการทําวิจัยในสาขาวิชา 
(MSIT_57_1.1_2) 

8. การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษ 

หลักสูตรได้เริ่มเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในภาคการศึกษา 2/2557 จึงยังไม่
มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 

9 .  ภาระงาน  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ การค้นคว้าอิสระ
ใน ระดับบัณฑิตศึกษา 

ในภาคการศึกษา  2/2557 ยังไม่มี นิสิต เ ร่ิมทําปริญญานิพนธ์  
จากจํานวนนิสิตปัจจุบัน ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ 1 คนให้คําปรึกษานิสิตไม่เกิน 5 คน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นค ว้า อิสระในระ ดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

จากรายนามที่ระบุในข้อ 5 (คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ) น้ัน อาจารย์
ดังกล่าวมีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ (MSIT_57_1.1_2) 

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ซึ่งจะครบรอบปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. ภายในปีการศึกษา 
2560 

12.การดําเนินงานให้เป็นไปตาม ตัว
บ่ง ช้ีผลการดํ า เ นินงานเพื่ อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1- 5 ได้ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร โดยแสดงผลการดําเนินงานไว้ใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 6 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
MSIT_57_1.1_1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
MSIT_57_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(รายงานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ) 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษา 2/2557 
หลักสูตรคาดว่าบัณฑิตรุ่นที่ 1 จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จึงยังไม่สามารถประเมินองค์ประกอบ
เก่ียวกับบัณฑิตได้ในปีการศึกษา 2557 ดังน้ันองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิตยังไม่ขอรับการประเมิน 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   ผลการประเมินตนเอง ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ไม่ขอรับการประเมิน - 

ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ไม่ขอรับการประเมิน - 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 2 ไม่สามารถประเมินได้ 
เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต 

- 
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องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การรับนิสิต      ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      ปานกลาง 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      น้อย 
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 3 2.67 ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 4 มีคุณภาพ ดี 
 
ผลการดําเนนิงาน 
 

- การรับนักศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทําการเปิดสอนเป็นครั้งแรกในภาค
การศึกษา 2/2557 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางระบบกลไกในการคัดเลือกนิสิตขึ้นในส่วน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ (MSIT_57_3.1_1) ได้แก่ คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา และช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งอธิบายดังน้ี  

1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 
 ในการกําหนดคุณสมบัติน้ันได้อ้างอิงจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และมีการกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังน้ีคือ 
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้องหรือผ่านการเรียนรายวิชาที่เก่ียวข้องมาไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิต หรือ มีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร 

2) การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับหลักสูตรและการเปิดรับสมัคร 
 การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับหลักสูตรและกําหนดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกแก่บุคคลภายนอก ได้
กระทําผ่านช่องทางหลัก 4 ช่องทางดังน้ี (MSIT_57_3.1_2) 

 ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 จัดทําป้ายประกาศติดตามสถานที่ต่างๆ 
 จัดสร้างเว็บไซต์ประจําหลักสูตร (http://msit.science.swu.ac.th) 
 จัดสร้างบัญชีเว็บเครือข่ายสังคมสําหรับสื่อสารกับผู้สนใจหลักสูตรโดยตรง 

 โดยมีช่องทางประชาสัมพันธ์เสริมคือ การส่งจดหมายและอีเมล์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังหน่วยงาน
เป้าหมายและบุคคลในเครือข่าย การจัดทําป้ายโปสเตอร์ขนาดเล็ก การประชาสัมพันธ์แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
ปีที่สี่ในปัจจุบันของสาขาเอง และการให้นิสิตปริญญาโทที่กําลังศึกษาในหลักสูตรประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่
บุคคลที่รู้จักและสนใจ เป็นต้น รวมถึงการเพ่ิมจํานวนการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ ต่างๆ 
(MSIT_57_3.1_8) 

3) เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
 สําหรับในส่วนของเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ผู้สมัครต้องผ่านการสอบ 2 ประเภท คือ 
การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ การสอบสัมภาษณ์ 
 โดยผู้สมัครที่ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแบบมีเง่ือนไข ยังสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรได้
ตามปกติ แต่จะต้องสอบผ่านการวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษก่อนสําเร็จการศึกษา และในส่วนของการสอบ
สัมภาษณ์น้ัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดเกณฑ์และแนวทางในการสอบ
สัมภาษณ์นิสิตก่อนทําการสอบสัมภาษณ์ (Com_Minutes_4_57) 

4) การประเมินผลกระบวนการรับนิสิต และเสนอแนวทางในการปรับปรุงกลไกในการรับนิสิต 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินผลของกระบวนการรับนิสิต เช่น จํานวน
นิสิตที่รับเข้าศึกษาต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ รวมถึงกําหนดแนวทางในการปรับปรุงกลไกการรับ
นิสิต (Com_Minutes_2_58) 
 แผนผัง 3.1_1 สรุปขั้นตอนในภาพรวมของกระบวนการรับนิสิตเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แผนผังที ่3.1_1: กระบวนการรับนิสิต 

 
 

5) การนําผลการประเมินและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตไปสู่การปฏิบัติ 
 ผลลัพธ์จากการเพ่ิมช่องทางและจํานวนของการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับหลักสูตร ทําให้มีจํานวนผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากขึ้น ในภาคการศึกษา 1/2558 โดยในการเปิดรับสมัครรอบแรกมีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกทักษะภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์จํานวน 9 คน (MSIT_57_3.1_3) และมีผู้สมัครในการ
เปิดรับสมัครรอบสองอีก 14 คน (MSIT_57_3.1_4) รวมทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
จากภาคการศึกษา 2/2557 ที่มีจํานวน 4 คน (MSIT_57_3.1_5) 
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
สืบเน่ืองจากนิสิตแรกเข้าน้ันมาจากสถาบันและสาขาวิชาที่แตกต่างกัน ซึ่งได้ผ่านการเรียนการสอนความรู้
พ้ืนฐานทางวิชาการที่ไม่เหมือนกัน คณะกรรมบริหารหลักสูตรได้ทําการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาการเข้า
เรียนเสริมในรายวิชาที่จําเป็นในระดับปริญญาตรีที่ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดสอนตามภาค
การศึกษาปกติตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคลไป ซึ่งขั้นตอนในการพิจารณาได้แสดงสรุปในแผนผังที่ 3.1_2 
โดยในภาคการศึกษา 2/2557 มีนิสิตจํานวนหน่ึงคนได้ถูกแนะนําให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา คพ111 การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (MSIT_57_3.1_6) ทั้งน้ีการพิจารณาจะอ้างอิงจากผลการเรียนของนิสิตในระดับ
ปริญญาตรี ประสบการณ์การทํางาน รวมถึงทักษะพ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ  
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แผนผังที ่3.1_2: ขั้นตอนในการพิจารณาให้นิสิตเรียนรายวิชาเสริม 

 
 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพ่ือพบปะอาจารย์ผู้สอน 
และเพ่ือแนะแนวทางในการลงทะเบียน ทรัพยากรท่ีสามารถใช้ได้ การเดินทาง และการปฏิบัติตัวในระหว่าง
การศึกษา (MSIT_57_3.1_7) 
 หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาและ
ประเมินผลการเรียนของนิสิต เพ่ือกําหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของนิสิตแรกเข้าให้ดีขึ้น 
(Com_Minutes_5_58) 
  
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_57_3.1_1 วาระ 4.1 การกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาและช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
MSIT_57_3.1_2 เอกสารสรุปช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
Com_Minutes_4_57 วาระ 4.6 การกําหนดเกณฑ์และแนวทางในการสอบสัมภาษณ์ 
Com_Minutes_2_58 วาระ 4.1 การประเมินผลกระบวนการรับนิสิต 
MSIT_57_3.1_3 สถิติจํานวนผู้สมัครและผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการเปิดรับสมัครรอบแรก

ภาค 1/2558 
MSIT_57_3.1_4 สถิติจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในการเปิดรับสมัครรอบสองภาคการศึกษา 

1/2558 
MSIT_57_3.1_5 รายช่ือนิสิตที่ลงทะเบียนในภาควิชา 2/2557 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_57_3.1_6 เอกสารแสดงการลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่ถูกแนะนําให้เข้าเรยีนเสริมในรายวิชา

ที่จําเป็น 
MSIT_57_3.1_7 ภาพถ่ายวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
Com_Minutes_5_58 วาระ 4.2 การประชุมเพ่ือพิจารณาและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
MSIT_57_3.1_8 เอกสารแสดงช่องทางประชาสมัพันธ์เสริมเก่ียวกับหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 13 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2    การส่งเสริมและพัฒนานสิิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มีคุณภาพ พอใช ้
 
ผลการดําเนนิงาน 
 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เล็งเห็นตรงกันในเร่ืองความจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้
เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการกําหนดรายวิชาและสอดแทรกกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

1) กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects): รายวิชาในหลักสูตรไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางวิชาการ
ในระดับสูงที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน เช่น ทส510 คอมพิวเตอร์เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย ทส
511 ระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล และ ทส512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ แต่ยังเน้นให้นิสิตได้
เรียนรู้และเข้าใจหลักการทางด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ รวมถึงมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิต
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ๆได้ เช่น รายวิชา ทส513 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และรายวิชา ทส514 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills): หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นิสิตได้เสริมสร้าง

ทักษะชีวิตและอาชีพผ่านกลุ่มวิชาและการทํารายงานในรายวิชาที่เลือกเรียน โดยหลักสูตรได้แบ่ง
รายวิชาออกเป็น 4 กลุ่มวิชา โดยในส่วนของการทํารายงานในแต่ละรายวิชาที่เรียน นิสิตสามารถ
เลือกหัวข้อรายงานที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่สําคัญในหน่วยงานที่นิสิตทําอยู่ เพ่ือนําผลลัพธ์ที่ได้ไปช่วย
แก้ปัญหาให้แก่สังคมการทํางานของนิสิต นอกจากน้ียังได้จัดกิจกรรมเสริมนอกช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะชีวิตและอาชีพแก่นิสิต เช่น ในรายวิชา ทส514 มีการจัดกิจกรรมให้นิสิตไปฟังสัมมนาทางไอที
ในหัวข้อที่สนใจและทํารายงานสรุปความรู้ที่ได้จากการฟัง (MSIT_57_3.2_1) 

  
3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills): หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิต

ได้เสริมสร้างทักษะทางด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร โดยในรายวิชา ทส514 
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เน้นให้นิสิตได้อ่านและวิพากษ์บทความวิจัยเพ่ือหาข้อดีข้อเสีย
ของวิธีการที่นําเสนอในบทความ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น และ
นําข้อวิพากษ์และความรู้ที่ได้ มานําเสนอแก่เพ่ือนร่วมช้ันเรียนและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
(MSIT_57_3.2_2) 

 
4) กลุ่มทักษะ สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills):

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างเพ่ือเสริมสร้างทักษะสารสนเทศแก่นิสิต 
นอกเหนือจากเน้ือหาในบทเรียน โดยได้สอดแทรกเข้าไปในวิชาเรียน เช่น ในรายวิชา ทส513 
ระเบียบวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมนิสิตเพ่ือเรียนรู้การใช้ภาษาอาร์ 
(R programming language) ที่เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่สําคัญทางสถิติ 
(MSIT_57_3.2_3) นอกจากน้ีในรายวิชา ทส520 ยังได้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก, ดร กุลวดี ศรี
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พานิชกุลชัย, มาให้ความรู้เสริมเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
(MSIT_57_3.2_4) 
 

 เพ่ือที่จะส่งเสริมศักยภาพนิสิตให้มีความหลากหลายมากข้ึน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เห็นชอบ
ร่วมกันในการเชิญผู้เช่ียวชาญภายนอกเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือสอนในรายวิชา ทส512 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (Com_Minutes_4_58) 
 

- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 การจัดทําสารนิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ของนิสิตจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนเพ่ือทําสารนิพนธ์/สารนิพนธ์ได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนมาไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา หรือ 12 หน่วยกิต (MSIT_57_3.2_5) 
 ทั้งน้ีในหลักสูตรน้ี ได้จัดให้นิสิตเริ่มต้นค้นคว้าหาหัวข้อที่สนใจและพบปะอาจารย์ประจําหลักสูตรใน
รายวิชา ทส 514 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในภาคการเรียนที่ 2 ของช้ันปีที่ 1 
(MSIT_57_3.2_2) 
 นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเห็นชอบร่วมกันในหลักการสําหรับการจัดสรร
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือควบคุมดูแลและให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตตามความเช่ียวชาญของอาจารย์
และหัวข้อที่นิสิตสนใจ (Com_Minutes_3_58)   
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_57_3.2_1 เอกสารรายงานสรุปจากการเข้าฟังสัมมนาของนิสิต 
MSIT_57_3.2_2 เค้าโครงการเรียนการสอนในรายวิชา ทส514 
MSIT_57_3.2_3 เอกสารการลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมการใช้ภาษาโปรแกรมอาร์ 
MSIT_57_3.2_4 หนังสือเชิญวิทยากรมาอบรมเรือ่งคอมพิวเตอรร์ะบบคลาวน์ 
Com_Minutes_3_58 วาระ 4.4 การประชุมเหน็ชอบในหลกัการจัดสรรอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์ 
Com_Minutes_4_58 วาระ 4.4 ตารางสอนประจําภาคการศึกษา 1/2558 
MSIT_57_3.2_5 หลักเกณฑ์ในการทําปรญิญานพินธ์/สารนิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3    ผลทีเ่กิดกับนสิิต 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มีคุณภาพ น้อย 
 
ผลการดําเนนิงาน 

 

- อัตราการคงอยู่  

     เน่ืองจากหลักสูตรเพ่ิมมกีารเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2/2557 เป็นภาคการศึกษาแรก จึงมีอัตราการ
คงอยู่ของนิสิตเพียงหน่ึงภาคการศึกษา (MSIT_57_3.3_1) ดังแสดงในตารางที่ 3.3_1 

ตารางที่ 3.3_1: ตารางสรุปอัตราการคงอยู่ของนิสิต 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้  

(ต้ังแต่ปีการศกึษาท่ีเริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จํานวนที่
รับเขา้ 

จํานวนนสิิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา ร้อยละการ

คงอยู ่
2557 2558 2559 

2557 4 4 - - - 
2558 - - - - - 
2559 - - - - - 

อัตราการคงอยู่ = 100*(จํานวนนิสิตภาคการศึกษาที่ 3)/(จํานวนนิสิตรับเข้าในภาคการศึกษาที่ 1) 
 

- จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาตามแผนการศึกษา 

เน่ืองจากหลักสูตรเพ่ิงมีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 เป็นภาคการศึกษาแรก จึงยังไม่มี
การสําเร็จการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 3.3_2 

ตารางที่ 3.3_2: ตารางสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ 
จํานวนที่รับเขา้(จํานวน

ตามแผน) 
จํานวนที่สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ) 

2557 2558 2559 
2557 4(20) - - - 
2558 - - - - 
2559 - - - - 
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- การจัดการข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของนสิิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ตระหนักถึงความสําคัญของเสียงสะท้อนจากนิสิต จึงได้สร้างกลไกในการรับรู้
ข้อร้องเรียนจากนิสิตไว้หลายช่องทางดังต่อไปนี้ (Com_Minutes_4_58) 

1. ในการจัดการเรียนการสอนทกุรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดให้นิสิตทําแบบ
ประเมิน ปค 003 และ 004 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ผู้สอน สามารถใช้
ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

2. นิสิตสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆผ่านช่องทางอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นโดยการเข้าพบโดยตรง 
ทางโทรศัพท์ หรือส่งอีเมล์ หลังจากน้ันอาจารย์ที่ปรึกษาจะนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป 

3. นิสิตและผู้ปกครองสามารถร้องเรียนปัญหาและเรื่องต่างๆผ่านผู้บริหาร เช่น คณบดี หรือ อธิการบดี 
โดยการเขียนจดหมาย หรือสง่อีเมล์ หรือผา่นเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค หลังจากน้ัน
ผู้บริหารจะนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไข 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างแบบสํารวจออนไลน์ (http://esurvey.swu.ac.th) เพ่ือ
สํารวจข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของนิสิตในประเด็นต่างๆ 

 

ผลสํารวจข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของนิสิตจากแบบสํารวจออนไลน์  ในภาคการศึกษา 2/2557 มี
ผลการประเมินสรุปได้ดังน้ี 

 ความพึงพอใจทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการประเมิน
ในประเด็นเก่ียวกับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ความเพียงพอและประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
ความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการให้คําแนะนําด้าน
วิชาการและใช้ชีวิต รวมถึงการให้บริการห้องสมุด สํานักคอมพิวเตอร์ และความสะอาดของโรง
อาหาร คือ 4.83, 5.00, 5.00, 4.33, และ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี  (MSIT_57_3.3_2) 

 ความพึงพอใจทางด้านผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต โดยจากผลการสํารวจผ่าน e-survey 
พบว่ายังไม่มีข้อร้องเรียนจากนิสิต (MSIT_57_3.3_3) 

 ความพึงพอใจทางด้านการบริหารหลักสูตรของอาจารย์และของอาจารย์ผู้สอน โดยมีผลการ
ประเมินในประเด็นเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร และการจัดการการเรียนการสอน คือ 4.78 และ 
4.54 จากคะแนนเต็ม 5 ตามลําดับ โดยมีค่าเฉล่ียนเท่ากับ 4.66 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 
(MSIT_57_3.3_4) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_57_3.3_1 รายช่ือนิสิตปัจจุบันในภาคการศึกษา 2/2557 จากระบบ Supreme 
Com_Minutes_4_58 วาระ 4.2 การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
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MSIT_57_3.3_2 ข้อมูลความพึงพอใจทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการการจัดการเรียน
การสอน 

MSIT_57_3.3_3 ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
MSIT_57_3.3_4 ผลประเมินความพึงพอใจทางด้านการบริหารหลักสูตรของอาจารย์และของ

อาจารย์ผู้สอน 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการดําเนนิงาน ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

3 ปานกลาง 

ตัวบ่งช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร 4.16 คะแนน ดีมาก 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

2.5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 2 น้อย 
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 4 3.05 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 3 คุณภาพปานกลาง 

ผลการดําเนนิงาน  

 เน่ืองด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทํางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดในการบริหารหลักสูตรทั้งสอง ทั้งในแง่การบริหารจัดการอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้หน่วยงานย่อย สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
 ดังน้ันการระบบบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจําของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศจะใช้แนวทางเดียวกันและใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันกับการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังน้ี 
 - ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร   

ในกระบวนการการรับอาจารย์ใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
กําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและหลักสูตร 
กระบวนการจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์อัตรากําลัง และความเสี่ยงในกรณีที่ขาดแคลนอัตรากําลัง ระหว่างปี 
2558-2562 แล้วดําเนินการจัดทําแผนกรอบอัตรากําลังตามเกณฑ์ที่กําหนด (MSIT_57_4.1_1)  แล้ว
ดําเนินการเสนอขออัตรากําลัง ผ่านคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ เมื่อได้รับการอนุมัติ
อัตรากําลังตามที่เสนอไว้ คณะวิทยาศาสตร์จะดําเนินการเปิดรับตําแหน่งอาจารย์ใหม่ ทั้งน้ีคณะกรรมการจะ
กําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของหลักสูตร โดยวิเคราะห์จากวุฒิการศึกษาและ
ความเช่ียวชาญท่ีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องการ พร้อมกับช้ีแจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ดังปรากฎใน
เอกสาร TOR (Term of Reference) ของตําแหน่งอาจารย์ใหม่ (MSIT_57_4.1_2) และมีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสมโปร่งใส ซึ่งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้แต่งต้ังกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านการแต่งต้ังจากคณะวิทยาศาสตร์ (MSIT_57_4.1_3) สําหรับ
อาจารย์ที่บรรจุใหม่น้ันจะผ่านการปฐมนิเทศบุคลากรซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดําเนินการในส่วนน้ี ในส่วน
การประเมินกระบวนการรับอาจารย์ใหม่น้ัน ยังพบปัญหาในกระบวนประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบุคคล คณะ
วิทยาศาสตร์ ที่ยังล่าช้าและไม่ค่อยไปถึงกลุ่มเป้าหมายนัก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมอบหมายให้ทาง
คณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมเตอร์ช่วยดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปตามสื่อต่างๆ และตาม
หน่วยงานที่เก่ียวข้องอีกทางหน่ึงด้วย 

สําหรับการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาหรือเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชา ความเช่ียวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ อ่ืนที่ เ ก่ียวข้อง รวมท้ังความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ  ดังปรากฎในรายงานการประชุม 2/2557 (Com_Minutes_2_57)  จากน้ันทําการนําเสนอต่อ
คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร (MSIT_57_4.1_4) อธิบายการทํางานโดย
แผนผังงานท่ี 4.1_1 
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แผนผังที่ 4.1_1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีกลไกการกํากับดูแลและบริการอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือรักษา

อาจารย์ประจําที่มีศักยภาพตามที่หลักสูตรต้องการให้คงอยู่กับหลักสูตรจนถึงวาระการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการหลักสูตร หรือ เกษียณอายุราชการออกไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หารือ และได้
ข้อสรุปแผนบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรดังสรุปในแผนผังที่ 4.1_2 

แผนบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผนการย่อย ดังน้ี 
1) แผนอัตรากําลัง: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมหารือวางแผนอัตรากําลังของ

อาจารย์ประจําในหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ได้มีการวางแผนอัตรากําลังระยะยาวเพ่ือการสรร
หาอัตรากําลังทดแทนในกรณีที่อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อันมีสาเหตุมาจากหลาย
ประการ เช่น ความเจ็บป่วย การไปปฏิบัติราชการในตําแหน่งบริหารระดับสูงขึ้นไปหรือเกษียณอายุราชการใน
อนาคต และเตรียมรับการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นภายในปีการศึกษาต่อไป ทั้งน้ีในการวางแผนดังกล่าว
จําเป็นต้องทําทั้งภายในหลักสูตร และเสนอต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขออัตรากําลังของ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ด้วย 

2) แผนบริหารอัตราความเสี่ยงด้านบริหาร: ในปัจจุบันหลักสูตรมีความเสี่ยงในเรื่องจํานวนอัตรากําลัง
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร เน่ืองจากในเดือนกันยายน 2558 อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเกษียณอายุ 1 ท่าน 

เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงตามท่ีได้กล่าวมา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทําเรื่องถึงมหาวิทยาลัย
ผ่านทางภาควิชาและคณะ เพ่ือขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 อัตราเป็นกรณีพิเศษ (MSIT_57_4.1_5) 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนรับรองความเสี่ยงในด้านภาระงานด้วยการ
กระจายงานการสอน และการดูแลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรดําเนินการ
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายงานด้านการสอนและการจัดการ
หลักสูตรตามความชํานาญของอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละท่าน โดยกําหนดให้กรรมการบริหารหลักสูตร 2 
ท่าน เป็นกรรมการพิจารณาภาระงานเพ่ือพิจารณาในส่วนน้ี (MSIT_57_4.1_6) โดยกําหนดภาระงานตามมติ
ของที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ในการประชุมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 2/2557 
(Com_Minutes_2_57)  และมีการปรับปรุงและวางแผนปฏิบัติการกําหนดภาระงานงานสําหรับปีการศึกษา 
2558 (Com_Minutes_7_58) นอกจากน้ียังมีการวางแผนสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการโดยให้
อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการมาก่อนเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ที่ประสงค์ขอ
ตําแหน่งทางวิชาการต่อไป รวมท้ังสนับสนุนให้เข้าร่วมการเขียนขอตําแหน่งทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย/คณะ
วิทยาศาสตร์จัดขึ้น 
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แผนผังที่ 4.1_2 สรุประบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร  
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้

เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีมาตรฐานทางวิชาการ ดังสรุปใน
แผนผังที ่4.1_3  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมครั้งที่ 4/2556 เพ่ือพิจารณา 
สํารวจ และจัดทําแผนงบประมาณเสนอต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณสําหรับพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ในด้านต่างๆ (Com_Minutes_4_56)  เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ/วิชาการ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี  

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรขอทนุวิจัย ในสว่น
ของงบประมาณสําหรับการทําวิจัยน้ัน ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ทั้งน้ีในส่วนการนําเสนอผลงานในต่างประเทศ การ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในต่างประเทศน้ัน ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณส่วนหน่ึงจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
ทั้งน้ีพบว่ายังมีอาจารย์บางท่านที่ยังมีปัญหาในการทําวิจัยเน่ืองจากขาดประสบการณ์ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงได้เสนอแนวทางให้อาจารย์ที่ประสบปัญหาดังกล่าวทําการวิจัยในลักษณะโครงการชุดที่
ดําเนินการร่วมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัย เพ่ือจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้ใน
การทําวิจัยซึ่งกันและกันต่อไป   

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมครั้งที่ 4/2558 (Com_Minutes_4_58) เพ่ือรวบรวมผลงาน
ของอาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาํหรับกํากับ ดูแล และสรุปภาพรวมของ
การพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ รวมทั้งข้อเสนอแนะและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้ในการจัดทํา
แผนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมสําหรบัการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
พบว่าอุปสรรคในการไปนําเสนอผลงาน/เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกิดจากงบประมาณที่จัดสรรให้อาจารย์น้ันไม่
เพียงพอ ทางสาขาจึงได้นําเสนอปัญหาในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ทําใหใ้น
ปีงบประมาณ 2559 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงได้รับอนุมัติวงเงินในการพัฒนาคณาจารย์เพ่ิมขึ้นประมาณ 
5 เท่า ทําใหส้าขาฯ สามารถปรับวงเงินเพ่ิมเพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านสามารถไปนําเสนอผลงาน/เข้าร่วมอบรม
สัมมนาได้ทุกทา่น 
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แผนผงัที่ 4.1_3 ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจําหลักสตูร 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_57_4.1_1 แผนกรอบอัตรากําลัง 
MSIT_57_4.1_2 TOR (Term of Reference) อาจารย์ประจําสาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
MSIT_57_4.1_3 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบคดัเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
MSIT_57_4.1_4 คําสั่งแต่งต้ังจากคณะวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ประจําประจําหลักสูตรที ่

674/2557  
MSIT_57_4.1_5 คําขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
MSIT_57_4.1_6 คําสั่งแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒของกรรมการภาระงานที่ 27/2557 และ ที ่39/2557 

 Com_Minutes_2_57 รายงานการประชุม (ครั้งที่ 2/57 – 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) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า    

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 4.16  คุณภาพดีมาก 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งช้ีน้ีจะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   

วิธีการคํานวณคะแนนภาพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จํานวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลการดําเนนิการ 

ประเด็นในการพิจารณา ผลการดําเนนิการ 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ 2.5 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คะแนน 
 4.16 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีมี่คุณวุฒิปรญิญาเอก 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

 

 

สูตรการคํานวณ    
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
   

  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการดําเนนิการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

  

             จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
                      จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด

 X 100

  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

               ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

 X 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_57_4.2_1 คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 
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ประเด็นที่ 4.2.2  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีดํ่ารงตําแหน่งทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

 

 

สูตรการคํานวณ    
  1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  

  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการดําเนนิการ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 2.5 คะแนน 
 

  

             จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
                      จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
  ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

                     ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

 X 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_57_4.2_1 คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูร 
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ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ กําหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

   
สูตรการคํานวณ    

1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลการดําเนนิการ 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 2 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 

ร้อยละ 40 

เทียบคะแนน 5 คะแนน = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 5 คะแนน 

  ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
                      จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

 X 5
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ข้อมูลประกอบการคาํนวณผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลําดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด (คน) 5  
2 จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจําหลักสูตร) (ชิ้นงาน)   
 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 5 2.0 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00   

 -   บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
    ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.00   

 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด 1.00   
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ลําดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ําหนัก 
จํานวน
ชิ้นงาน 

ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก 

ทะเบียน  
 -   ตําราท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
 -   หนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง 
    วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 2.00 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full 

Paper) ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด หรือชื่อวารสาร วันเดือน

ปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

1 Adaptive focal 
length imaging 
system using liquid 
crystal spatial light 
modulators 

Kunlachat Seniwong Na 
Ayutthaya, Pradit 
Mittrapiyanuruk and 
Pakorn Kaewtrakulpong,  

ICCEMS 2014 
International Conference 
on Computer Engineering 
& Mathematical Sciences 
2014. 

MSIT_57_4.2.3_1 

2 Field seeding 
algorithm for 
people counting 
using KINECT depth 
image 

Berlian Akbar Yon 
Agusta, Pradit 
Mittrapiyanuruk and 
Pakorn Kaewtrakulpong 

ICCEMS 2014 
International Conference 
on Computer Engineering 
& Mathematical Sciences 
2014. 

MSIT_57_4.2.3_2 

3 Augmenting for 
Puchasing 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. 

MSIT_57_4.2.3_3 

4 Uses of Online 
Survey: a Case 
Study in Thailand 

Thitima Srivatanakul and 
Nuwee Wiwatwattana 

In Proceedings of the 
16th International 
Conference on Asia-
Pacific Digital Libraries 
(ICADL2014), Chiangmai, 
Thailand, Lecture Notes 
in Computer Science 
Volume 8839, 2014, pp 
243-251 

MSIT_57_4.2.3_4 

5 BUS SEARCH: 
DEVELOPMENT AND 
EVALUATION OF 
PERFORMANCE AND 
USABILITY OF 
MOBILE 
APPLICATION FOR 
BLIND OR VISUALLY 

Waraporn Viyanon  

 

20th International 
Conference on Soft 
Computing, June 25-27 
Brno, Czech Republic 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full 

Paper) ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานท่ี/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด หรือชื่อวารสาร วันเดือน

ปีท่ีเผยแพร่ 

รหัสเอกสาร 

IMPAIRED 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2. คุณภาพน้อย 
ผลการดําเนนิงาน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    - - 5 2 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร - - 4.66 
 
เน่ืองจากหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ดังน้ันข้อมูลการคงอยู่และ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรจึงเริ่มมีในปีการศึกษา 2557 ซึ่งไมส่ามารถดูแนวโน้มได้ จึงประเมิน
ตนเองได้ 2 คะแนน (ระดับน้อย)  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_57_4.3_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
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องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   ผลการดําเนนิงาน 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 พอใช ้

ตัวบ่งช้ีที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 ปานกลาง 

ตัวบ่งช้ีที่  5.3  การประเมินผูเ้รียน 3 ปานกลาง 

ตัวบ่งช้ีที่  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 5 3.25 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 2 มีคุณภาพ พอใช้ 
ผลการดําเนนิงาน 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
  เน่ืองจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรใหม่ ได้ทําตาม

ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ ตามคู่มือการบริหารหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยเริ่มต้นกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรโดยการประชุมกําหนดทิศทางการร่างหลักสูตร การกําหนดปรัชญา
และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
จึงประกอบด้วยการสํารวจตลาด หรือการสํารวจผู้ใช้บัณฑิตตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารคณะ 
(MSIT_57_5.1_2) และการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์ร่างหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุงให้เหมาะสมและ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  มีการประชุมยกร่างหลักสูตรเพ่ือรับทราบและดําเนินการตามสถานะเป็นประจํา (MSIT_57_5.1_3 
MSIT_57_5.1_4 MSIT_57_5.1_5 MSIT_57_5.1_6) ซึ่งการสํารวจผู้ใช้บัณฑิต ได้ผลลัพธ์ในรายงานสรุปการ
สํารวจความต้องการใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างมกราคม 
2556 – มีนาคม 2556 พบว่ายังมีความต้องการบัณฑิตอยู่มากในสหสาขาวิชาต่างๆ จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีถึงการ
เปิดหลักสูตรใหม่น้ี  (มคอ.2 MSIT_57_5.1_1 หน้าที่ 96 – 99) หลังจากโครงการพัฒนาหลักสูตรได้รับการ
อนุมัติ  (MSIT_57_5.1_1  หน้าที่ 86) และการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์ร่างหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุงให้
เหมาะสมและทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์น้ีได้รับการอนุมัติ  (มคอ.2 MSIT_57_5.1_1  หน้าที่ 88) 
ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อมา เพ่ือกําหนด
รายวิชา รายละเอียดและ Curriculum Mapping (MSIT_57_5.1_7) ดังแผนผังที่ 5.1_1 แสดงแผนการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

   การวิพากย์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิได้รับคําช้ีแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายในการกําหนด
รายวิชาต่างๆท้ังด้านทฤษฏีและปฏิบัติ (MSIT_57_5.1_8 และ มคอ.2 MSIT_57_5.1_1  หน้าที่ 90 – 94) 
และได้ดําเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ ตามคู่มือการบริหารหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒต่อมาเป็นขั้นตอน หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 
2557 (MSIT_57_5.1_1 หน้าปก)  และได้รับนิสิตรุ่นแรกในภาคการศึกษา 2/2557 จํานวน 4 คน 
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แผนผังที ่5.1_1 แผนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 
 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์ร่างหลักสูตรจุดประสงค์ก็เพ่ือให้หลักสูตรใหม่น้ีเหมาะสมและ

ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากจะแนะนําวิชาใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วยัง
ได้ช่วยขัดเกลาเน้ือหาสาระของวิชา เช่นคําอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม จํานวนหน่วยกิต เน้ือหาให้ครอบคลุม
กว้างขวางครบถ้วน มีความลึกในวิชา มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงระหว่างวิชา (MSIT_57_5.1_8 และ มคอ.2 
MSIT_57_5.1_1  หน้าที่ 90 – 94) นํามาซึ่งการปรับปรุงวิชาให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
 ก่อนเปิดภาคการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 แล้วจัดการเรียนการสอน  
และในระหว่างภาคการศึกษา 2/2557 ได้ให้นิสิตประเมินผลทวนสอบสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชา
และหลักสูตรรวมทั้งแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004  (แบบสอบถามบนเว็บไซต์ esurvey.swu.ac.th 
MSIT_57_5.1_9 บทสรุปแบบประเมินผลทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ MSIT_57_5.1_10) เมื่อจบภาคการศึกษาผู้
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ประสานงานรายวิชาได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่าน มคอ.5 และ มคอ.6 (Com_Minutes_6_58) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลของ มคอ.5 และ มคอ.6 มาจัดทํา มคอ.7 และรวบรวมข้อเสนอแนะ
การปรับปรุงจาก มคอ.5 จากน้ันนําเสนอให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาตามข้อเสนอแนะ 
(Com_Minutes_7_58) ดังแสดงในแผนผังที่ 5.1_2.1    
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิต คณาจารย์และผู้ใช้
บัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตรโดยสร้างแบบประเมินหลักสูตรและรายวิชาสําหรับนิสิตผ่านทางเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย (MSIT_57_5.1_9) จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําบทสรุปข้อเสนอแนะจากนิสิต 
(MSIT_57_5.1_11)  และอาจารย์ประจําหลักสูตร (MSIT_57_5.1_12) มาประเมินเพ่ือใช้ปรับปรุงเน้ือหาตาม
รอบในศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในแผนผังที่ 5.1_2.2 

แผนผังที ่5.1_2.1 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก่อนเปดิภาคการศึกษา ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 3
และ มคอ. 4 ก่อนเปดิภาคการศึกษาอย่างนอ้ย 30 วัน

อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน

นิสิตประเมินผลทวนสอบสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจท่ีมีต่อ
รายวิชาและหลักสูตรใน esurvey.swu.ac.th

นิสิตประเมินแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004

ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วันหลังจบภาคการศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลและจัดทํา
มคอ. 7 และรวบรวมข้อเสนอแนะการปรับปรุงจาก มคอ.5

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอให้อาจารย์ผู้สอน
ปรับปรุงเนือ้หาในรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
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แผนผังที ่5.1._2.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_57_5.1_1 มคอ. 2 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MSIT_57_5.1_2 รายงานการประชุมรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2/2555 
MSIT_57_5.1_3 รายงานการประชุมยกร่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครัง้ที่ 1/2555 
MSIT_57_5.1_4 รายงานการประชุมยกร่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครัง้ที่ 2/2555 
MSIT_57_5.1_5 รายงานการประชุมยกร่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครัง้ที่ 3/2555 
MSIT_57_5.1_6 รายงานการประชุมยกร่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครัง้ที่ 1/2556 
MSIT_57_5.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 
MSIT_57_5.1_8 รายงานการประชุมวิพากย์หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
MSIT_57_5.1_9 รายช่ือแบบสอบถามหน้าเว็บ esurvey.swu.ac.th 
MSIT_57_5.1_10 สรุปผลแบบประเมินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายวิชาของนิสิตสาขาวิชา
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

MSIT_57_5.1_11 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MSIT_57_5.1_12 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลกัสูตรของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 
Com_Minutes_6_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

6/2558 
Com_Minutes_7_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

7/2558 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดําเนนิงาน  
- การกําหนดผู้สอน   

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําข้อมูลคุณวุฒิและความเช่ียวชาญของผู้สอน  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาภาระงานด้านอ่ืนๆ (วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุง

ศิลปะวัฒนธรรมและบริหาร)  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดผู้สอนตามหลักการในข้อ 1. และ 2. โดยหากเป็นไป

ได้สามารถจัดให้มีผู้สอนร่วมเพ่ือให้เกิดความหลายหลายในเนื้อหาวิชา สําหรับวิชาที่มีผู้สอนร่วม มีการ
ใช้เอกสารประกอบการสอน ออกข้อสอบ พิจารณาตัดเกรดร่วมกัน 

 
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินการสอนรายวิชา 

(MSIT_57_5.2_1) ซึ่งจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงในการกําหนดผู้สอนในรอบต่อไป 

ซึ่งหน่ึงในการปรับปรุงผู้สอนที่ได้ดําเนินการแล้วสําหรับปีการศึกษาหน้าก็คือการเชิญผู้มีประสบการณ์
จากภายนอกซึ่งตรงกับรายวิชาที่สอนมาร่วมสอนกับอาจารย์ในสาขา ทําให้เพ่ิมความหลากหลายมากย่ิงขึ้น
จากการถ่ายทอดประสบการณ์ โดยหน่ึงในวิชาของภาคการศึกษา 1/2558 คือวิชา IT512 Information 
Systems Development ได้เชิญ อ.ดร.ฐิติมา ศรีวัฒนกุล ผู้ซึ่งมีความรู้ และเคยทํางานวิจัยเก่ียวกับด้าน 
Software Engineering ที่ประเทศอังกฤษมาด้วย แทนที่จะเป็น อ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนาสอนเพียงผู้เดียว
ตามเดิมที่เคยกําหนดไว้ในปี 2557 (Com_Minutes_4_58) 

ปัญหาที่พบในระหว่างการสอนเนื่องจากการรับนิสิตในเทอม 2 แทนที่จะเริ่มต้ังแต่เทอม 1 คือการที่
นิสิตที่ไม่ได้ทํางานสาขาเกี่ยวข้องมา แล้วจําต้องเรียนวิชา IT513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ IT514 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อน ทําให้อาจจะเช่ือมโยงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การวิจัยยังไม่ได้ดีนัก ต้องให้อาจารย์ผู้สอนในวิชา IT513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดูแลนิสิต
ผู้น้ันแนะนํามากย่ิงขึ้น พยายามหาตัวอย่างกรณีวิจัยด้านต่างๆให้อ่าน ดังน้ันถ้าหากไม่จําเป็นไม่ควรเปิดรับใน
เทอม 2 เพ่ือให้นิสิตได้เรียนตามแผนการเรียนเป็นขั้นเป็นตอน 

 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 

มายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน ซึ่ง มคอ. 3 จะผ่านการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนนําขึ้นสู่เว็บไซต์ (website) ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป 
อธิบายดังแผนผังที่ 5.1_2.1 (Com_Minutes_4_57) 

 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
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   กระบวนการประกอบด้วยการลงรายวิชา ทส.513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต
ซึ่งเป็นวิชาบังคับในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 1 ในขณะลงรายวิชานิสิตจะได้รับการกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
การวิจัยที่นิสิตสนใจ เพ่ือให้คําแนะนําด้านการทําวิจัย และเร่ิมให้นิสิตร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ จากน้ันจึงเป็นการแต่งต้ังที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระอย่างเป็นทางการ ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระจะต้องมีความสนใจและเช่ียวชาญในส่ิงเดียวกับหัวข้อ
วิจัยที่นิสิตจะดําเนินการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องพิจารณาความเหมาะสมและจํานวนนิสิตที่
อาจารย์ท่านน้ันให้คําปรึกษาอยู่เป็นปัจจัยด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามที่ สกอ. กําหนด หลังจากน้ันอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์เพ่ือจัดให้มีการสอบประเมินโครงร่าง เมื่ออนุมัติแล้วจึงดําเนินการทําวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ต่อไป ตามแผนผังที่ 5.2_3.1 แต่เน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่ที่รับนิสิตในภาคการศึกษา 2/2557 การดําเนินการ
ปัจจุบันจึงอยู่ที่ขั้นตอนการกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยที่ตรงกับความสนใจในรายวิชา ทส 513 
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดัง มคอ. 5  (MSIT_57_5.2_2) 

 
- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
  กระบวนการเป็นไปตาม ตามแผนผังที่ 5.2_1 เน่ืองจากเป็นหลักสูตรใหม่ที่รับนิสิตในภาคการศึกษา 

2/2557 จึงยังไม่มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
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แผนผังที ่5.2_1 กระบวนการการควบคุมหวัข้อและประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_1_57 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1/2557 
Com_Minutes_4_57 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4/2557 
Com_Minutes_4_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4/2558 
MSIT_57_5.2_1 ผลประเมินการสอน ปค003 ปีการศึกษา 2/2557 
MSIT_57_5.2_2 มคอ. 5 รายวิชา ทส 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (การ

กําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยที่ตรงกับความสนใจ) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 3  มีคุณภาพ ปานกลาง 

ผลการดําเนนิงาน   

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละ

รายวิชาใน มคอ. 2  และเมื่อทําการเปิดสอนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้แจ้งเกณฑ์การประเมินให้นิสิต
ทราบ หลังจากปลายภาคการศึกษาได้ให้นิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 
ด้านผ่านระบบ esurvey.swu.ac.th th (MSIT_57_5.1_10) ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมผลการประเมิน
เข้าที่ประชุมเพ่ือเสนอการพิจารณาผลการเรียนรู้ (Com_Minutes_5_58)    คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประเมินผลที่ได้และเสนอแนะแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการสอนให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อธิบายในแผนผังที่ 5.3_1 

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  
  เน่ืองจากมีวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์ที่สอนวิชาเดียวกันหลายท่านจึงได้จัดทําเอกสารร่วมกัน ทําการ

ออกข้อสอบร่วมกัน และทําการวิพากษ์ข้อสอบร่วมกัน หลังจากน้ันอาจารย์ผู้สอนทุกท่านนําเสนอผลการตัด
เกรดแก่กรรมการบริหารหลักสูตร (Com_Minutes_5_58) สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาประจําภาค
การศึกษาที่ 2/57  (MSIT_57_5.3_1) จากการประชุมการตัดเกรดทุกรายวิชาพบว่ามีนิสิต  1 คนซึ่งมีผลการ
เรียนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จึงมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา เรียกนิสิตเข้าพูดคุยเพ่ือแนะแนวทางในเทอม
ต่อๆไป 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการจัดการเรียน การออกข้อสอบ 
ส่วนในกรณีที่วิชาน้ันมีอาจารย์ผู้เดียว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแนะควรมีการวิพากษ์ข้อสอบทุก
รายวิชาในปีการศึกษาหน้าต่อไป อธิบายการทํางานดังแผนผังที่ 5.3_2 
  

 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)  

 หลังจากสอบเสร็จปลายภาค 2/2557 (Com_Minutes_6_58) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กํากับ
ให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาโดยผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ของทุกรายวิชาภายในระยะเวลาที่กําหนด แล้วรวบรวมผลส่งคณะวิทยาศาสตร์นําเสนอข้ึนเว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งรวบรวมผลจาก มคอ. 5 และ มคอ. 6 มาจัดทํา มคอ. 7  ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนดเพ่ือนําเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ดังเสนอในแผนผังที่ 5.1_2.1 
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แผนผังที่ 5.3_1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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แผนผงัที ่5.3_2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
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- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
หลักสูตรได้วางกลไกการประเมินผลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่ชัดเจนดังที่ปรากฏใน มคอ. 2 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 1) การประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดย
อาจารย์และนิสิต ร่วมกันกําหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และความก้าวหน้าร่วมกัน 2) ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือประมวลผล โดยคณะกรรมการจะให้คะแนนเป็นร้อย
ละตามความเหมาะสม ของหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระกับระเบียบวิธีการดําเนินงานวิจัย รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ใช้ 3) หากเป็นวิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วม กลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (proceedings) 
ที่เป็นเรื่องเต็ม (full paper) ตามแผนผังที่ 5.2_1 

เน่ืองจากหลักสูตรรับนิสิตใหม่เมื่อภาคการศึกษา 2/2557 จึงยังไม่มีนิสิตที่ผ่านถึงขั้นตอนการทํา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_57_5.1_10 สรุปผลนิสิตประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
Com_Minutes_5_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5/2558 
Com_Minutes_6_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

6/2558 
MSIT_57_5.3_1 สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาประจําภาคการศึกษาที่ 2/57 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร  

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
อาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด
การศึกษาจํานวน 5 คนดังนี้ 

1. ผศ.ดร. วราภรณ์ วิยานนท์* 
2. อ.ดร. ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์* 
3. อ.ดร. นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา* 
4. ผศ.ดร.สุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ 
5. อ.ดร. ศุภชัย ไทยเจริญ 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

MSIT_57_5.1_2 
MSIT_57_5.1_3 
MSIT_57_5.1_4 
MSIT_57_5.1_5 
MSIT_57_5.1_6 
MSIT_57_5.1_7 
MSIT_57_5.1_8 

Com_Minutes_2_57 
Com_Minutes_4_57 
Com_Minutes_3_58 
Com_Minutes_4_58 
Com_Minutes_5_58 
Com_Minutes_6_58 
Com_Minutes_7_58 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรได้รับการรับทราบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 
20 ก.พ. 2557 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

MSIT_57_5.1_1 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในภาคเรียนท่ี 2/2557 
จํานวน 4 วิชา ครบทุกรายวิชา 

 

MSIT_57_5.4_1 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในภาค
เรียนท่ี 2/2557 จํานวน 4 วิชา ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2557 ครบทุก
รายวิชา 

MSIT_57_5.4_2 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตรได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปีการศึกษา 2557 

MSIT_57_1.1_7 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน 

มีรายงานสรุปผลแบบประเมินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาของนิสิตสาขาวิชา

MSIT_57_5.1_10 
Com_Minutes_5_58 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(ตามเกณฑ์ 

 ไม่เป็นตามเกณฑ์) 
รายการหลักฐาน 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศของทุกวิชา (ร้อยละ 100) 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ไม่ประเมิน เป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่มี
มคอ.7 ของปีท่ีแล้ว 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่ประเมิน ไม่มีอาจารย์ใหม่ 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ 

MSIT_57_5.4_3 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาวิชาการจํานวน 3 คร้ัง 

MSIT_57_5.4_4 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ไม่ประเมิน เป็นหลักสูตรใหม่ 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่ประเมิน เป็นหลักสูตรใหม่ 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 8  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 8  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานท่ีระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ที่   ผลการดําเนนิงาน ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งช้ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ดี 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 6 4 ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 4 มคีุณภาพดี 
ผลการดําเนนิงาน   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยการดําเนินงานจะอยู่ภายใต้การดําเนินงานของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ดังรายละเอียดการดําเนินงานต่อไปน้ี 
 - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน 
ด้านกายภาพ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง  
ด้านอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อการวิจัย  
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) เป็นต้น โดยได้
ดําเนินการตามระบบการดําเนินงานของหลักสูตร/ภาควิชา/คณะ สําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังรูปที่ 6-1 

 
รูปท่ี 6-1 ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร/ภาควิชา/คณะ สําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมสาขาวิชา ครั้งที่ 2/2557 วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 วาระ
ที่  4 .4 เ พ่ือพิจารณากําหนดสิ่ งสนับสนุนการเ รียนการ รู้ที่ เหมาะสมในปีการศึกษา  2557 
(Com_Minutes_2_57) ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 
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2556 ได้แก่ ปค.004 ปีการศึกษา 2556 และ ผลประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2556 (MSIT_57_6.1_1) ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านไวไฟที่ห้องสมุดทําได้ค่อนข้างยาก 

2. ต้องการให้มีการปรับปรุงห้องนํ้า ให้มีความสะอาดมากย่ิงขึ้น ห้องนํ้าในบางอาคารอาจยังมีจุด
รั่วซึม 

3. อยากให้มีการใช้ป้ายติดข้อความรณรงค์ส่งเสริมการคิดในด้านบวก สร้างสรรค์ เช่น การใช้ชีวิต
ร่วมกัน ข้อควรรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

4. อุปกรณ์ด้านการสอนควรทันสมัยมากกว่าน้ี  
5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับการสอนห้องปฏิบัติการ 1803 เก่าและชํารุด 

สาขาฯ ได้พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนและได้กําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
จําเป็นสําหรับปีการศึกษา 2557 กรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจําภาค
การศึกษา 1/2557 และด้วยงบประมาณที่มีจํากัด จึงจัดลําดับความสําคัญการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิภาพ สูงสุด โดยมีกรรมการบริหารหลักสูตรบางท่านเป็นกรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณของ
ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ เข้าไปมีบทบาทในการกําหนดแผนงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 
งบลงทุน 

ภาคการศึกษา 1/2557 หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 2557 (ต.ค.56 – ก.ย. 57) เพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 20 เครื่อง ไว้ที่ห้อง 1804 สําหรับรองรับการทําโครงงานของนิสิต  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประสานไปยังคณะเพื่อแก้ไขโครงสร้างพ้ืนฐานในเรื่อง
การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่าน wifi โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะปี 2558 เพ่ือเพ่ิมจุดเช่ือมต่อ WiFi 
ครอบคลุมพ้ืนที่ช้ัน 18 
งบดําเนินงาน 
 กรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอภาควิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณ
สําหรับการซ่อมแซมห้องเรียนต่างๆให้พร้อมใช้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2557 โดยมีแผนการ
ดําเนินงานดังน้ี 

1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801  
- แก้ไขนํ้าร่ัวซึม จากด้านนอกเข้ามาในห้องเรียน 
- แก้ไขระบบไฟฟ้าที่เป็นอันตรายภายในห้องเรียนหากเกิดนํ้าฝนรั่วซึม 
- เพ่ิมเติมระบบแสดงภาพจากคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นิสิตมองจอภาพได้ชัดเจนมากขึ้น 

2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1802 
- ปรับปรุงเครื่อง Projector  

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

4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง 19-1804  และห้อง Server 
- จัดซ้ือเก้าอี้เพ่ิมเติม 
- ติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าและสํารองไฟฟ้า 

5) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1815 
- แก้ไขระบบทําความเย็น 
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- ติดตั้งสวิทซ์กระตุกอิตาลีแบบเชือกบริเวณหน้าห้องเพ่ือประหยักพลังงาน 
6) งานปรับโถง ช้ัน 18  
- ติดตั้งจุดไฟฟ้าและจุด Lan   
- ติดตั้งพัดลมบริเวณโถงช้ัน 18 
- เปล่ียนสายฉีดนํ้าห้องนํ้าชายและห้องนํ้าหญิงใหม่ 
- ติดตั้งชุดควบคุมปล๊ักไฟตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 

ในด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการจัดการเรียนการ
สอนและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดซอฟต์แวร์ที่จําเป็นในการเรียน
การสอน และคํานึงถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพ่นซอรซ์สในลําดับต้น รวมทั้งความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์
ในการติดต้ังซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการ 1802 และ 1803  โดยมอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้
ติดต้ังเคร่ืองต้นแบบตามรายการที่สรุปดังน้ี 
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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                            
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OS/Software 

ห้องปฏิบตัิการ วิชา 
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 สําหรับสิ่งสนับสนุนที่ต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ เอกสารสําหรับการค้นคว้า
ในรายวิชา ซึ่งต้องได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักหอสมุดกลาง กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอตํารา
หลักและได้ส่งรายการตําราหลักกลับไปยังสํานักหอสมุดกลางเพ่ือดําเนินการตรวจสอบรายช่ือหนังสือและ
จัดซื้อตามสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
แบบสํารวจรายช่ือตําราหลักท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนประจําปีการศึกษา 2557       

                

คณะ  วิทยาศาสตร ์       

ภาควิชา/สาขาวิชา คณิตศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)       

หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร ์       

ระดับ ปริญญาตร ี       

ประธาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ. นรศิา ชุตินารา       
                

รายช่ือตําราหลักท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน           
 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวน
นิสิต 

ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ปีท่ี
พิมพ์ 

ISBN  
(ถ้าทราบ) 

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   
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ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวน
นิสิต 

ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ปีท่ี
พิมพ์ 

ISBN  
(ถ้าทราบ) 

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   

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 
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ประธาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.วราภรณ ์ วิยานนท ์       
                

รายช่ือตําราหลักท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอน           
 

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวน
นิสิต 

ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ปีท่ีพิมพ์ ISBN 
(ถ้าทราบ) 

1 IT513 RESEARCH 
METHODOLOGY IN 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 

4 Research Methodology: A Step-
by-Step Guide for Beginners 

Ranjit Kumar 2014 144626
9973 

2 IT514 SEMINAR IN 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 

4         

3 IT520 BUSINESS 
ANALYTICS 

4 Business Analytics James R. Evans 2013 978129
203973

2 
4 IT530 WEB APPLICATION 

TECHNOLOGY 
4 Web Technologies: A Computer 

Science Perspective 
Jeffrey C. 
Jackson 

2007 978013
185603

5 

 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดให้นิสิตทุกคนเข้าทํา
แบบประเมิน ปค004 เพ่ือรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และได้นํา
ข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมสาขา เพ่ือกําหนดแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถดําเนินการได้เอง 
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ในการประชุมสาขาครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 วาระ 4.7 การพิจารณากําหนดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้สําหรับภาคการศึกษา 2/2557   ดังต่อไปน้ี (Com_Minutes_4_57) 

ผลการดําเนินงานแก้ไขปรับปรุงห้องเรียนในภาคการศึกษา 1/2557 

งบดําเนินงาน 
1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801  
- แก้ไขนํ้าร่ังซึมบริเวณหน้าห้องและในห้องโดยกาทําเขื่อนปิดบริเวณทางหนีไฟ 
- ตัดระบบไฟบางจุดที่เป็นอันตรายภายในห้องเรียนหากเกิดนํ้าฝนรั่วซึม 
- ติดตั้งระบบส่ือแสดงภาพ ( TV ขนาด 50 น้ิว 2 ตัว ) 

2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1802 
- เปล่ียน Projector ทดแทนของเดิม เพ่ือการมองเป็นที่ดียิ่งขึ้น 

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

4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง 19-1804  และห้อง Server 
- จัดซ้ือเก้าอี้เพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
- ติดตั้งอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าและสํารองไฟฟ้าใหม่ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง และ ห้อง 

Serverใหม่ 
5) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1815 
- แก้ไขระบบทําความเย็นภายในห้องเรียน 
- ติดตั้งสวิทซ์กระตุกอิตาลีแบบเชือกบริเวณหน้าห้อง 

6) งานปรับโถง ช้ัน 18  
- ติดตั้งจุดไฟฟ้าและจุด Lan  10/100/1000 ให้นิสิตส่ีช้ัน ปีไว้ใช้งาน 
- ติดตั้งพัดลมบริเวณโถงช้ัน 18 
- เปล่ียนสายฉีดนํ้าห้องนํ้าชายและห้องนํ้าหญิงใหม่ 
- ติดตั้งชุดควบคุมปล๊ักไฟตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 

 

ในปีการศึกษา 2/2557 กรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ์ และการปรับปรุง
ห้องเรียนให้พร้อมใช้งานดังน้ี 

แผนการแก้ไขปรับปรุงห้องเรียนในภาคการศึกษา 2/2557 
งบลงทุน 

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

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

 คอมพิวเตอร์ 51 เครื่อง ห้อง 1803  
 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 1 เครื่อง 
 โต๊ะไม้ 10 ตัว และเก้าอ้ี 60 ตัว  ณ โถงช้ัน 18   
 พัดลมต้ังพ้ืน จํานวน 10 เครือ่ง  

งบประมาณแผ่นดินปี 2558 จัดซื้อ 
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 ติดเคร่ืองปรับอากาศห้อง 1815 เพ่ิมเติม 1 เครื่อง 
งบดําเนินงาน 

1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801  
- แก้ไขระบบทําความเย็นภายในห้องเรียน 
- เปล่ียน Projector เพ่ือรองรับการใช้งาน Presentation ไร้สายบนระบบ ios  , android , windows 
- อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- เปล่ียนเก้าอี้ในห้องเรียนใหม่ 

2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1802 
- เปล่ียน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ที่เป็น 10/100/1000 

3) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1803 
- เปล่ียน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ที่เป็น 10/100/1000 
- เปล่ียน Projector ทดแทนของเดิม เพ่ือการมองเป็นที่ดียิ่งขึ้น 
- เพ่ิม Projector 1 ตัว 

4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง 19-1804  และห้อง Server 
- เปล่ียน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ที่เป็น 10/100/1000  
- ติดตั้งชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาน WiFi สําหรับ นิสิต 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  โดย คุณ ศิรภพ  ประสิทธ์ิ  (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) และคุณ นรงค์ วงษ์งาม 

(ช่างไฟฟ้า ช.2) 
- ปรับปรุงชุดตัดกระแสไฟฟ้า  ( Thermal Magnetic Circuit Breaker ) 
- วางระบบไฟฟ้าภายในห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง และ ห้อง Serverใหม่ 
- เดินสายไฟจากชุดตัดกระแสไฟฟ้าหลักของห้องลงไปที่ระบบจ่ายไฟสํารอง (Generator)  บริเวณชั้น 1 

อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
5) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1815 
- ติดตั้งระบบส่ือแสดงภาพ ( TV ขนาด 50 น้ิว 2 ตัว ) 
- เปล่ียน Projector ทดแทนของเดิม เพ่ือรองรับการใช้งาน Presentation ไร้สายบนระบบ ios  , 

android , windows 
- อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ 1 ตัว 

6) งานปรับโถง ช้ัน 18  
- จัดหาตู้เก็บของสําหรับนิสิต 
- ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาน WiFi เพ่ิมเติม 

เม่ือสิน้สดุภาคการศกึษาท่ี 2/2557 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้กําหนดให้นิสิตทกุคนเข้าทํา
แบบประเมิน ปค004 เพ่ือรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และได้นํา
ข้อเสนอแนะเข้าท่ีประชมุ ครัง้ท่ี 3/2558 วันที่ 29 เมษายน 2558 วาระที่ 4.3 การปรับปรุงอาคารสถานที่
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 ช้ัน 18 เพ่ือกําหนดแผนการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษาถัดไป (Com_Minutes_3_58) 
ผลการดําเนินงานแก้ไขปรับปรุงห้องเรียนในภาคการศึกษา 2/2557 

1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801  
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- แก้ไขระบบทําความเย็นภายในห้องเรียน 
- เปล่ียน Projector ทดแทนของเดิม เพ่ือรองรับการใช้งาน Presentation ไร้สายบนระบบ ios  , 

android , windows 
- อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- เปล่ียนเก้าอี้ในห้องเรียนใหม่ 

2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1802 
- เปล่ียน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ที่เป็น 10/100/1000 

3) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1803 
- เปล่ียน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ที่เป็น 10/100/1000 
- เปล่ียน Projector ทดแทนของเดิม เพ่ือการมองเป็นที่ดียิ่งขึ้น 
- เพ่ิม Projector 1 ตัว 

4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง 19-1804  และห้อง Server 
- เปล่ียน Switches ใหม่ให้รองรับการใช้งาน ที่เป็น 10/100/1000  
- ติดตั้งชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาน WiFi สําหรับ นิสิต ปี4 โดย คุณ ศิรภพ  ประสิทธ์ิ  (นักวิชาการ

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

(ช่างไฟฟ้า ช.2) 
- ปรับปรุงชุดตัดกระแสไฟฟ้า  ( Thermal Magnetic Circuit Breaker ) 
- วางระบบไฟฟ้าภายในห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง และ ห้อง Serverใหม่ 
- เดินสายไฟจากชุดตัดกระแสไฟฟ้าหลักของห้องลงไปที่ระบบจ่ายไฟสํารอง (Generator)  บริเวณชั้น 1 

อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
5) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1815 
- ติดตั้งระบบส่ือแสดงภาพ ( TV ขนาด 50 น้ิว 2 ตัว ) 
- เปล่ียน Projector ทดแทนของเดิม เพ่ือรองรับการใช้งาน Presentation ไร้สายบนระบบ ios  , 

android , windows 
- อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่ 1 ตัว 

6) งานปรับโถง ช้ัน 18  
- นําตู้เก็บของท่ีใช้แล้วมาซ่อมแซมทาสีใหม่ให้นิสิตส่ีช้ันปีไว้ใช้เก็บของที่จําเป็น 
- ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาน WiFi เพ่ิมเติม 

7) อื่นๆ 
- ซอฟต์แวร์ในห้อง 1802 และ 1803 ทํางานช้ามากโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในรายวิชา CP316 Mobile 

Programming พบว่าการใช้งานของ Android Studioในวิชา CP316 Mobile Programming รัน 
Emulator ได้ช้ามาก ซ่ึงได้มีการจัดประชุมเพ่ือตรวจสอบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข จากการ
ตรวจสอบพบว่ามีโปรแกรมจํานวนมากติดตั้งอยู่บนเคร่ือง จึงลดจํานวนโปรแกรมที่ไม่ใช้ในภาค
การศึกษา 2/2557 ออกไป และติดตั้ง Intel® Hardware Accelerated Execution Manager โดย
โหลดมาจาก http://software.intel.com/en-us/articles/intel-hardware-accelerated-
execution-manager/ เพ่ือเพ่ิมความเร็วให้กับ Android Emulator 
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- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปน้ี 

- ห้องบรรยาย จํานวน 2 ห้อง (1801 จุได้ 80 ที่น่ัง และ 1815 จุได้ 120 ที่น่ัง) 
- ห้องประชุมสัมนนากลุ่มย่อย จํานวน 1 ห้อง (ห้อง 1814) ประกอบด้วยเครื่องฉาย โทรทัศน์ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง (1802 จุได้ 49 ที่น่ัง และ 1803 จุได้ 49 ที่น่ัง) 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 1 ห้อง (1804) 
- เครื่อง Server และระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi ครอบคลุม ช้ัน 18 
- ที่สําหรับน่ังทํางาน พร้อมจุดเช่ือมต่อเครือข่ายบริเวณโถงช้ัน 18 
- ที่สําหรับน่ังทํางาน พร้อมจุดเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริเวณโถงช้ัน 18 จํานวน 

10 จุด (สําหรับนิสิตใช้ทํางานนอกเวลาราชการ และทํางานร่วมกัน) 
- ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (http://course.swu.ac.th) ควบคู่กับการเรียนในช้ันเรียน

ปกติ 
- มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานข้อมูล ACM Digital Library, 

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

 ในภาคการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีนิสิตจํานวน 4 คน ซึ่งนิสิตทุกคนสามารถ
เข้าใช้ห้องและสิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอ  
 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แบบสอบถาม ปค 
004 ผ่านระบบ SUPREME และแบบสอบถามผ่านระบบ e-survey ของมหาวิทยาลัยในประเด็นความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (MSIT_57_6.1_2) ซึ่งได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.75 
จาก ปค.004) และผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (แบ่งเป็นด้านห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมืออุปกรณ์ 
คะแนนเฉล่ีย 4.63  ด้านความเพียงพอและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้คะแนนเฉล่ีย 4.50 ด้านความ
ครอบคลุมมอินเทอร์เน็ตได้คะแนน 4.75 ด้านประชาสัมพันธ์และคําแนะนําอ่ืนๆได้คะแนน 4.58 และด้าน
บริการอ่ืนๆ นอกคณะได้ 4.42 จาก esurvey) ข้อเสนอแนะจากการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้แก่ 

1. ห้องนํ้าช้ัน 18 ส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะห้องนํ้าหญิง 
2. ไฟฟ้าดับบ่อย ทําให้มีความเสี่ยงกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. ปรับลดจํานวนหลอดไฟบริเวณโถงกลาง เพ่ือลดการใช้พลังงาน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้นําผลการประเมินในการจัดให้มีและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ เข้าในการประชุมสาขาวิชาฯ (Com_Minutes_5_58) โดยได้
เสนอแนะในการดําเนินการสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2558 ดังน้ี 

1. จัดทําคําขอครุภัณฑ์ปรังปรุงห้องนํ้าในงบแผ่นดินและรายได้ 2559 
2. จัดทําแผนงบดําเนินการในการซื้อเคร่ืองสํารองไฟ 
3. รณรงค์ให้นิสิตประหยัดไฟฟ้า และ รักษาความสะอาดทั้งในห้องเรียนและห้องนํ้า 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_2_57 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 2/2557  

วันพุธที่ 26 มนีาคม 2557 วาระที่ 4.4 การพิจารณากําหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สําหรับปีการศึกษา 2557 

Com_Minutes_2_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 2/2558  
วันที่ 29 เมษายน 2558 วาระ 4.1 การปรับปรุงอาคารสถานที่ของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 ช้ัน 18 

MSIT_57_6.1_1 ผลการประเมนิสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2556 ได้แก่ ปค.004 และ ผล
ประเมินจากบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 

MSIT_57_6.1_2 ผลการประเมนิสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2557 ได้แก่  
1. ปค.004    
2. แบบประเมนิความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต่อการจัดการเรียน
การสอน (รหัส esurvey 0200-58-29) จากอาจารย์และนิสิต 

Com_Minutes_5_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 15 
มิถุนายน 2558  
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 

ตารางสรปุผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 - - ยังไม่มีบัณฑิต เน่ืองจากหลักสูตร

เริ่มรับนิสิตภาคการศึกษา 2/2557 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 3.05 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.11 ดี  

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - - 
(2.1,2.2) 

- ไม่ประเมินเนือ่งจากยังมี
บัณฑิต 

3 3 4.00 + 2.00 + 
2.00 =8.00 

(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.67 ปานกลาง 

4 3 3.00+4.17+2.00 
=9.17 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.06 ดี 

5 4 2.00 
(5.1) 

3.00 + 3.00 + 
5.00 = 11.00 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.25 ดี 

6 1 - 4.00 
(6.1) 

- 4.00 ดี 

รวม 11 7 4 0 34.17  
ผลการประเมิน 2.73 3.75 - 3.11 ดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้งหมด 100 % และผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเน่ือง  
2. หลักสูตรมีความหลากหลาย (4 กลุ่มวิชา) ที่เป็นที่ต้องการของตลาด 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอตําแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารทั้ง 2 หลักสูตร (วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ) มีภาระงานสอน บริการวิชาการ บริหาร และ อ่ืนๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการวิจัยเพ่ือสร้าง
ผลงานและการขอตําแหน่งทางวิชาการ จึงควรที่จะวางแผนในการขออัตราสําหรับอาจารย์ใหม่ 
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ภาคผนวก 
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Common DataSet 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา - คน   

2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด - คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต - คะแนน   

4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน - ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - คน   

6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด - คน   

7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี - ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเต็ม 5 

- คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10) - ชิ้น   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

- ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ชิ้น   

15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

- ชิ้น   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

- ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

- ชิ้น   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น   

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ชิ้น   

20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ - น้ําหนัก   
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ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) - ชิ้น   

24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- ชิ้น   

25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

- ชิ้น   

26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์ - น้ําหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ - น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด - คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

- ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ชิ้น   

33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
2 (0.60) 

-    

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี
เป็นท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

- ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 
1 (0.80) 

- ชิ้น   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ชิ้น   

38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ -  น้ําหนัก   
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ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

- ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ชิ้น   

41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60) - ชิ้น   

42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- ชิ้น   

43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

- ชิ้น   

44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ -  น้ําหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ -  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนน
เต็ม 5 คะแนน 

2.5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

5 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

- ชิ้น   
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57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

- ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ชิ้น   

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

- ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

- ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

- ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

- ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ชิ้น   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

- ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ 
(1.00) 

- ชิ้น   

71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

- ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ชิ้น   

73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ชิ้น   

74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ชิ้น   
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76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 2 น้ําหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ชิ้น   

79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) - ชิ้น   

80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

- ชิ้น   

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

- ชิ้น   

82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์ -  น้ําหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ -  น้ําหนัก   

 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

- ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร - คน   

86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร - ชิ้น/คน   

  -   

 


