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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

       หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (๓.๘๕ คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี)  

มีจํานวน ๑ องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี ๒)  

มีจํานวน ๔ องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี ๓ , ๔ , ๕ และ ๖ )  

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 4.05 ดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 3 3.67 ดี (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 4 3.67 ดี (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 5 4.00 ดี (4 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ดี (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.85 ดี (13 ตัวบ่งช้ี) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. ต้องได้รับอัตรากําลังทดแทนอาจารย์เกษียณเร่งด่วน 
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บทนํา 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ช่ือย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Computer Science) 
ช่ือย่อ B.Sc. (Computer Science) 
ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  
รหัสหลักสูตร  

 25450091100955  
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตโดยใช้คุณธรรมสร้างความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  

2. มีความสามารถในการศึกษาและประยุกต์ ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และปลูกฝังให้มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นริศา  ชุตินารา วท.บ.(คณิตศาสตร์), 2524 

พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์
, 2528 

2 *ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งระพี กรานคํายี สต.บ.(การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์), 2526 
พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์
, 2528 

3 *อาจารย ์สาโรช เมาลานนท์ วท.บ.(ฟิสิกส์), 2521  
วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), 
2535 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ศศิวิมล  สุขพัฒน์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),พ.ศ. 2540 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ),พ.ศ. 2547 

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

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

 

 

วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น 

ท้ังนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

• การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

• ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

• สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 
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• สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

• อาจารย์ประจําหลักสูตร 

• อาจารย์ผู้สอน 

• บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหลักสูตร 

• นิสิต/ศิษย์เก่า 

• ผู้ใช้บัณฑิต 

• ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  
1. จํานวนอาจารย์

ประจําหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจําเกิน

กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของ

อาจารย์ประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

11. การปรบัปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย

เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 

หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต    8.03 4.05 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

100.6 

 

25 4.02 4.02 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

57 70 81.43   4.07 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต  11 3.67 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนสิิต       4 4  
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสรมิและพัฒนานิสิต     4  4 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนสิิต      3 3  
องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ประจําหลักสูตร 11 3.67 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  

    4 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร  12 3  4 4  
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

1 5  20 5  

     ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

3 5  60 5  

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

0.4 5 8  2  

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      3 3 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

    4 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       4 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5 5 

องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู้ 4 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้     4 4 

คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน ๑๓ ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 50.03 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.85 

 



รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์
 

9 

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้สําหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่านั้น สําหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้น )ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอื
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน  

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เท่ากับ ๔.๒๔ 
คะแนน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ีย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ผ่าน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ 
๔.๐๒ คะแนน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ ๑๒ 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน ๑๒ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ ๑๐๐ 
หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการดําเนินงานร้อยละ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว ้
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2 - - ๔.๐๒ 
(2.1,2.2) 

๔.๐๒ 
 

ดีมาก 

3 3 ๓.๖๗ 
(3.1,3.2,3.3) 

- - ๓.๖๗ ดี 

4 3 ๓.๖๗ 
(4.1,4.2,4.3) 

- - ๓.๖๗ ดี 

5 4 ๓ 
(5.1) 

๔.๖๗ 
(5.2,5.3,

5.4) 

- ๔.๖๗ ดี 

6 1 - ๔. 
(6.1) 

- ๔ ดี 

รวม 13 ๗ ๔ ๒ ๓.๘๕ ดี 

ผลการประเมิน ๓.๕๗ ๔.๒๕ ๔.๐๒ ๓.๘๕ ดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
การสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จ
การศึกษา ควรวิเคราะห์แบบสอบถามในประเด็นเชิง
ลึกถึงเหตุผลการไม่ได้งาน 

 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ทางคณะกรรมการประเมินยังไม่เห็นการ

ปรับปรุงท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซ่ึงควรมี

การรายงานผลของการปรับปรุง 

- กิจกรรมนอกช้ันเรียนท่ีไม่ใช่ทางวิชาการ 

โดยเฉพาะนิสิตช้ันปีท่ี 1 มีช่ัวโมงกิจกรรม

มาก อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน ซ่ึงทาง

หลักสูตรอาจจะใส่ไว้ในการปรับปรุงระบบ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

- ปัญหาของจํานวนคอมพิวเตอร์ใน

ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอกับจํานวนนิสิตท่ี

ลงทะเบียนเรียน กรณีรายวิชาท่ีมีการเรียน

ร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนร่วม 

- การให้คําแนะนําเก่ียวกับการฝึกงานของนิสิต 

ทางคณะกรรมการประเมินยังไม่เห็นระบบ

การให้คําปรึกษาหรือจัดการในเร่ืองนี้ 

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  ..................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  ..................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจําหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรมี
จํานวนน้อย และอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมี
จํานวนน้อย 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3  ..................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 
 
 
 
 

- ยังไม่พบรายงานผลของกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

- รายวิชาทางคณิตศาสตร์ เช่น MA115 

MA116 มีจํานวนนิสิตท่ีเพิกถอนจํานวนมาก 

ทางหลักสูตรควรจะพิจารณาหาแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซ่ึงอาจจะมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้วิชาคณิตศาสตร์มี

ความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตร 

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3  ..................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 
 

ควรมีการวางแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้
มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียน การสอน โดย
วิเคราะห์จากความต้องการของอาจารย์และนิสิต 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  ..................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 72 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีไดร้ับการประเมินท้ังหมด 25 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 100.6 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 34.72 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  57 คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด  71 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  80.28 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
 4.01 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสิุทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   
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19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   
23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ชิ้น   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ชิ้น   
25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)  ชิ้น   
26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสิุทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มท่ี 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็น
ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ   ชิ้น   
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อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ชิ้น   
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ชิ้น   
43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ชิ้น   
44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 1 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 20 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 60 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
5 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

- ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

- ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

1 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 - ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ี์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยูใ่นฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

 - ชิ้น   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ 

 - ชิ้น   
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ก.พ.อ. (0.40) 

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสิุทธิบัตร (0.40)  - ชิ้น   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
 - ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

 - ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 - ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 - ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

 - ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 - ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 - ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 - ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  - ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
 - ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนนิการ (1.00)  - ชิ้น   
71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
 - ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  - ชิ้น   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  - ชิ้น   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหนง่ทางวิชาการ

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตาํแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
 - ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นาํมาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 - ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ  0.4 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
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77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 - ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  - ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  - ชิ้น   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  - ชิ้น   
81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)  - ชิ้น   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  -  น้ําหนกั   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  -  น้ําหนัก   
 ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 - ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  - คน   
86 จํานวนบทความท่ีไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร  - ชิ้น/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
๔.๒๔ คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปีการศึกษา 2558 

 

วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2559  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   

 

เวลา กิจกรรม 

0๙.๐0 - 09.๑๕ น. กล่าวต้อนรับและเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย  ประธานคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ 

09.๑๕ – ๑๐.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯทําการตรวจประเมินจากรายงานการประเมินตนเองและเอกสารประกอบ องค์ประกอบท่ี 1 – ๓ 

๑๐.30 - 10.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

10.๔๕ –1๒.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯทําการตรวจประเมินจากรายงานการประเมินตนเองและเอกสารประกอบ องค์ประกอบท่ี ๔ - 6 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00 - 1๔.๓0 น. สัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คณาจารย ์และนิสิต 

1๔.๓0 - 1๔.๔0 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

1๔.๔0 - 1๕.20 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯประชุมสรุปผลการประเมิน 

1๕.20  - 15.45 น. รายงานผลการประเมิน 

15.45  - 16.00 น. กล่าวปิดการประเมินคณุภาพการศึกษาโดย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 


