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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (4.08 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2 และ 4) และมีจํานวน 3 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 3, 5 และ 6)  
 
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  

องค์ประกอบท่ี 3 3.67 ดี  

องค์ประกอบท่ี 4 3.67 ดี  

องค์ประกอบท่ี 5 4.00 ดี  

องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.85 ดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. ต้องได้รับอัตรากําลังทดแทนอาจารย์เกษียณเร่งด่วน 
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คํานํา 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2558 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีเก่ียวกับ

การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์ หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

ประโยชน์ในการเผยแพร่มาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตร 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในการ

รวบรวมข้อมูล เอกสารท่ีเก่ียวข้อง พร้อมท้ังร่วมกันวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเตรียมรับการประเมินให้เป็นไปด้วยความ

พร้อมและสมบูรณ์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม

ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพคร้ังนี้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรต่อไปด้วย

วงจรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศา ชุตินารา) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์       

22 กรกฏาคม 2559 
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หมวดที่ 1  

การกํากับมาตรฐาน 

 
ช่ือหลักสูตร 

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 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

 

รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

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

พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สาขา
คอมพิวเตอร์ศาสตร์, 2528 

2 *ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รุ่งระพี กรานคํายี สต.บ.(การประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์), 2526 
พบ.ม.(สถิติประยุกต์) สาขา
คอมพิวเตอร์ศาสตร์, 2528 

3 *อาจารย ์สาโรช เมาลานนท์ วท.บ.(ฟิสิกส์), 2521  
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์), 
2535 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ศศิวิมล  สุขพัฒน์ วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์),พ.ศ. 2540 
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 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาจํานวน 5  คน ดังนี้ 

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

หมายเหตุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ระบุในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ (BSCS_58_1.1_1) 
และคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา 2558 คําส่ังคณะวิทยาศาสตร์ท่ี 320/2557 (BSCS_58_1.1_2) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มี
คุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน  1  คน 
2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน  4  คน  และ 
3. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 3 คน 

อีกท้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิท่ีตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน 5 คน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 
ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร (รายงานคุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการ) (BSCS_58_1.1_3) 

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 
ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานกรรมการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2555 และ
เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ปัจจุบันนิสิตหลักสูตรนี้กําลัง
ศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตร
ดังนี้ 
- เปิดรับนักศึกษา: ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
- ปรับปรุง: ตลอดปีการศึกษา 2558 (BSCS_58_1.1_4) 
- ครบรอบปรับปรุงและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน
การอุดมศึกษา : ภายในปีการศึกษา 2559  
- เปิดรับนักศึกษาหลังปรับปรุง: ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “ผ่าน”ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_58_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ  
BSCS_58_1.1_2 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2558 คําส่ังคณะวิทยาศาสตร์ท่ี 320/2557 
BSCS_58_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร            

(รายงานคุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ) 
BSCS_58_1.1_4 รายงานหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560 
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หมวดที่ 2 

บัณฑิตและนสิิต 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา  ในปี

การศึกษา 2558 ท่ีครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต 
ดังนี้ 

- มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ท่ีสําเร็จการศึกษารวม 72 
คน โดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 25  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 34.72 จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เฉล่ียเท่ากับ 4.02 (100.6/25) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
 

ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ลําดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ 

เฉล่ีย  

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท้ังหมด  72 คน  
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้ รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
25 คน  

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน  

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.29 

  (2) ด้านความรู้  คะแนน 3.98 

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 3.70 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.30 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้ คะแนน 3.82 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ี มีต่อ ผู้ สําเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 34.72 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_58_2.1_1 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการณ์ผู้ใช้
บัณฑิตหรือสถาบันท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2557 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2557  โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  ผ่านระบบการ
ลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  จํานวน 72 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 71 คน คิดเป็นร้อยละ 98.61  ของบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 57 คน จากจํานวน
บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่
แล้วท่ีไม่ได้เปล่ียนงานใหม่ ผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 1 คน ผู้อุปสมบทและผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร จํานวน 0  คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.28  ซ่ึงเท่ากับ 4.01 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ลําดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน 72 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 71 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 57 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 
คน  

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน  
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน  
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 80.28 
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การวิเคราะห์ผลท่ีได้จากแบบสํารวจมีความใกล้เคียงกับผลการสํารวจภาวะการได้งานทําในปีการศึกษาท่ีแล้ว 
โดยปีการศึกษา 2557 คิดคะแนนบัณฑิตท่ีมีงานทําอยู่ท่ี 4.89 คะแนน และปีการศึกษา 2558 คิดคะแนนบัณฑิตท่ีมี
งานทําอยู่ท่ี 4.01 โดยพบว่ามีบัณฑิต 13 คนท่ีตอบแบบสอบถามว่าไม่มีงานทํางาน เม่ือได้สอบถามบัณฑิตแล้วพบว่า
ได้ประกอบอาชีพอิสระและส่วนหนึ่งเตรียมตัวศึกษาต่อ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_58_2.2_1 รายงานสรุปบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนิสิต  
- การรับนิสิต 

แผนผัง 3.1 ระบบการรับนิสิต  
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 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับตลาดแรงงาน เช่น 

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้เช่ียวชาญซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือสารข้อมูล ผู้เช่ียวชาญด้าน

ฐานข้อมูล ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยของไอที วิศวกรซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ เว็บมาสเตอร์ ผู้สนับสนุนด้านไอ

ที (IT support) หรือ วิศวกรฝ่ายขายไอที (IT sale engineer) เป็นต้น  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดแผนจํานวนรับนิสิต 5 ปี ไว้ใน มคอ 2 โดยในปีการศึกษา 2558 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดจํานวนรับและเกณฑ์การรับนิสิต (การสอบตรงและสอบ Admission กลาง) 

โดยเร่ิมกระบวนการสอบตรงก่อนการสอบ Admission กลาง  ซ่ึงกําหนดสัดส่วนการรับนิสิต สอบตรง 35 คน และ

สอบ Admission กลาง 15 คน (BSCS_58_3.1_1) และมีการกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตสอบตรงปี 2558 ดังต่อไปนี้  

 

คุณสมบัติท่ัวไปสําหรับผู้มีสิทธ์ิสมัครสายตรง 

- กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจะสําเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษานี้ (ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วหรือผู้ท่ีสอบเทียบได้ไม่มีสิทธ์ิสมัคร) 

- มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ไม่ต่ํากว่า 2.75 
- มีผลการสอบ GAT/PAT คร้ังท่ี 1/2558 (วิชา GAT วิชา PAT 1 และ วิชา PAT 2) และจะต้องมีผล

สอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจําปีการศึกษา 2558 วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ด้วย 

เกณฑ์คะแนนท่ีรับเข้า 

เรียงตามลําดับคะแนนสอบจากมากท่ีสุด 
 จากผลคะแนนสอบข้อเขียนของนักเรียนท่ียื่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการพิจารณาเรียง

ตามลําดับคะแนนสอบจากมากท่ีสุด และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย และดําเนินการ

สอบสัมภาษณ์นักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนได้ดําเนินการตามระบบการรับรายงานตัว เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  

 ในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตมารายงานตัวสอบตรง 10 คน เม่ือจํานวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรับ  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยปรับจํานวนรับการสอบ Admission กลาง เพ่ิมขึ้นจากท่ี

วางแผนไว้จาก 15 คนเป็น 40 คน ตามจํานวนท่ีขาดในการสอบตรง (Com_Minutes_4_58) โดยนักเรียนท่ีสอบผ่าน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์น้ําหนักคะแนนท่ีหลักสูตรกําหนด 

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดเกณฑ์การรับนิสิตในระบบกลางปี 2558 โดยผ่านการคัดเลือกโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 9 

 

คุณสมบัติท่ัวไปสําหรับผู้มีสิทธ์ิสมัคร 

- ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ สาย
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น  

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบ Admission กลาง 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ คิดองค์ประกอบดังนี้ 

องค์ประกอบ ค่าร้อยละ 

1. GPAX 20 

2. O-NET 30 

3. GAT 10 

4. PAT  

4.1 PAT 1 20 

4.2 PAT 2 20 
 

 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสอบสัมภาษณ์ จากการสอบ Admission กลาง นักเรียน

ดําเนินการตามระบบการรับรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย และเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ

การศึกษาท้ังระดับ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร 

- การประเมินผลการรับนิสิตและแนวทางแก้ไขปัญหา  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมประชุมกันเพ่ือประเมินผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2558 ซ่ึงปัญหาคือ

จํานวนนิสิตท่ีมารายงานตัวจากการสอบตรงไม่เป็นไปตามเป้า จึงเสนอวิธีการแก้ปัญหาสําหรับปีการศึกษา 2559 คือ 

1. ให้ปรับเพ่ิมยอดรับสอบสัมภาษณ์การสอบตรงให้เป็น 3 เท่าของจํานวนรับ  เพ่ือให้ได้จํานวนนิสิตท่ีมา
รายงานตัวสอดคล้องตามยอดท่ีกําหนด และถ้าหากยังได้จํานวนนิสิตมารายงานตัวสอบตรงไม่ครบตามเป้าจึง
ค่ อย พิ จารณ าป รับ เพ่ิ ม จํานวน รับ ในการสอบ  Admission กลางให้ ครบตาม จํานวน ท่ีต้ อ งการ 
(Com_Minutes_10_58)  

2. ปรับแผนการรับนิสิต จากเดิม 50 เป็น 60 
3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนมัธยม โดยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพ่ือการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืนคร้ังท่ี 2 (สระแก้ว) และโครงการ SWU Open House 2015  (BSCS_58_3.1_2) 
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 - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 เนื่องจากนิสิตท่ีเข้ามาศึกษาอาจมีพร้อมในการเรียนในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการช่วยให้นิสิต

สามารถปรับตัวในการเรียนได้ง่ายขึ้น จึงมีการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตท้ังในระดับมหาวิทยาลัยลง

มาถึงระดับหลักสูตร ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ซ่ึงเป็นโครงการปฐมนิเทศ

นิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยท่ี มศว องครักษ์ (BSCS_58_3.1_3) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนําให้นิสิตรู้จักมหาวิทยาลัย 

กิจกรรมและบริการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ ให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจ และม่ันใจในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ อีกท้ังรู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และเพ่ือปลูกฝังอัตลักษณ์นิสิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวัง ระหว่างวันท่ี 8-11 สิงหาคม 2558   

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้นิสิตได้ทราบถึงข้อมูลท่ีจําเป็นในการเรียน การ

ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (BSCS_58_3.1_4) และโครงการไหว้ครูคณะ

วิทยาศาสตร์ (BSCS_58_3.1_5) 

 ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสําหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการปรับพ้ืนฐาน

วิทย์-คณิต-อังกฤษ สําหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 (BSCS_58_3.1_6)  และภาควิชาได้จัดโครงการเตรียมความ

พร้อมด้านวิชาการของนิสิต ช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์  วท.บ.สถิติ  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  และ 

กศ.บ.คณิตศาสตร์ (BSCS_58_3.1_7) เพ่ือช่วยปรับพ้ืนความรู้ด้านคณิตศาสตร์สําหรับนิสิต ผลจากการเตรียมความ

พร้อมพบว่า นิสิตท่ีเข้าร่วมในโครงการมีความเข้าใจในเนื้อหาและมีความพร้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 

(BSCS_58_3.1_8) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Com_Minutes_4_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4/2558 เม่ือวันท่ี 21

มีนาคม 2558 วาระท่ี 4.1ปรับเพ่ิมจํานวนรับในระบบกลาง 

Com_Minutes_10_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10/2558 เม่ือวันท่ี 21 

กันยายน 2558 วาระท่ี 4.8 ปรับยอดรับสอบสัมภาษณ์นิสิตสอบตรง 

BSCS_58_3.1_1   จํานวนรับนสิิต สอบตรง ปีการศึกษา 2558 

จํานวนรับนิสิต Admission กลาง ปีการศึกษา 2558 และการปรับจํานวนรับ

นิสิต 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

BSCS_58_3.1_2   เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้อย่างยั่งยืนคร้ังท่ี 2 

(สระแก้ว) และโครงการ SWU Open House 2015   

BSCS_58_3.1_3   โครงการปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว 

BSCS_58_3.1_4 โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

BSCS_58_3.1_5 โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 

BSCS_58_3.1_6 โครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สําหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 

BSCS_58_3.1_7 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิต ช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร วท.บ.

คณิตศาสตร์  วท.บ.สถิติ  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  และ กศ.บ.คณิตศาสตร์ 

BSCS_58_3.1_8 ผลคะแนนก่อน-หลัง เรียน โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิต ช้ัน

ปีท่ี 1 หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์  วท.บ.สถิติ  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  

และ กศ.บ.คณิตศาสตร์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
แผนผัง 3.2  ระบบการส่งเสริมและพัฒนานิสิต   
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-   การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนประชุมหารือเพ่ือกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยพิจารณาจากภาระ

งาน จํานวนนิสิต ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม จากนั้นได้เสนอภาควิชาคณิตศาสตร์เพ่ือแต่งตั้ง

อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตปริญญาตรี เป็นผู้ดูแลให้คําปรึกษาด้านวิชาการ  แนะนําแนวทางการเรียน  การลงทะเบียน

เรียน ให้ข้อมูลทุนการศึกษา และคําปรึกษาทางด้านการเงิน เช่น การกู้ยืมเงินกองทุน การขอรับทุนการศึกษา รวมท้ัง

ปัญหาส่วนตัว และรับทราบความคิดเห็นจากนิสิต โดยจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาสําหรับนิสิตท้ัง 4 ช้ันปี ดังนี้ 

ตาราง 3.2_1 อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ช้ันปี อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 (SC58) อ.ดร. จันตรี ผลประเสริฐ  

2 (SC57) อ. สาโรช  เมาลานนท์ 

3 (SC56) ผศ.ดร. นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา 

4 (SC55) ผศ. รุ่งระพี กรานคํายี 

อ.ดร. ศุภชัย  ไทยเจริญ 

 

 โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละช้ันปีจะทําการแนะนํานิสิตในด้านวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย ติดตามผลการเรียนนิสิตและการทํากิจกรรม  นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์โดยตรงหรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ 

เช่น โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น 

-  กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

คณะกรรมการบริหารได้เห็นความจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 จึงได้ประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตท้ัง 4 ช้ันปี ในรูปแบบต่างๆ 

ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยมีการกําหนดรายวิชาและสอดแทรกกิจกรรมในช้ันเรียนดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects): รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาท่ีหลากหลายท้ังในวิชาการ
ระดับสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยตรงและวิชาท่ีเก่ียวข้อง อาทิ คพ431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ คพ482 อัลกอริทึม คพ402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นด้าน
การวิจัยและการประยุกต์ใช้ รวมถึงให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ๆได้ เช่น ในรายวิชา คพ
495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคพ499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 

2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills): หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นิสิตเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและอาชีพผ่านวิชาศึกษาท่ัวไป และวิชาการฝึกงาน โดยวิชาศึกษาท่ัวไปซ่ึงบังคับถึง 30 หน่วยกิตนิสิตจะ
ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตหลากหลายด้านท้ังภาษา ศิลปะ สังคม เช่น  มศว353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและ
จริยธรรม มศว251 มนุษย์กับสังคม มศว252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต มศว124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
นานาชาติ สําหรับวิชา คพ493 การฝึกงาน ซ่ึงนิสิตต้องฝึกงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพกับหน่วยงานของรัฐหรือ
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เอกชนจํานวนไม่น้อยกว่า 135 ช่ัวโมง โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาทําหน้าท่ีประสานงานกับแหล่งฝึกงาน รวมท้ัง
ติดตามผลการฝึกงานของนิสิตทุกคน เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้นิสิตมีประสบการณ์ในการ
ทํางาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพท่ีต้องทําเม่ือสําเร็จการศึกษา ซ่ึงหลังเสร็จส้ินการฝึกงานจะมีการ
ประเมินผลการฝึกงานของนิสิตโดยรวบรวมจากหน่วยงานส่งกลับมา รวมท้ังให้นิสิตทุกคนจัดทํารายงานผล
การฝึกงานของตนเองด้วย และจัดให้นิสิตได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นในความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ท่ีได้เรียนรู้จากการฝึกงานระหว่างกันและให้แก่รุ่นน้องถัดไปด้วย (Com_Minutes_9_58) รวมท้ังมี
การประเมินผลภาพรวมของการฝึกงานของนิสิตท้ังในด้านสภาพแวดล้อมในการฝึกงาน และความรู้
เทคโนโลยีท่ีใช้ เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการเตรียมการสําหรับนิสิตฝึกงานในรุ่นถัดไปและใช้สําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน  (BSCS_58_3.2_1)   

3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills): หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิต
ได้เสริมสร้างทักษะทางด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การสร้างสรรค์ และการส่ือสาร โดยใน คพ495 สัมมนา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เน้นให้นิสิตได้อ่านและวิพากษ์บทความวิจัยเพ่ือสกัดสารสนเทศท่ีนําเสนอใน
บทความ รวมถึงนําข้อวิพากษ์และความรู้ท่ีได้ มานําเสนอแก่เพ่ือนร่วมช้ันเรียนและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
นอกจากนี้ในรายวิชา คพ499 โครงงานคอมพิวเตอร์ นิสิตต้องจัดทําโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
ในการทําโครงงานนิสิตต้องบูรณาการความรู้หลากหลายท่ีได้เรียนมา และศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีหรือองค์
ความรู้ เพ่ือนํามาใช้ในการจัดทําโครงงานซ่ึงหลายโครงงานสามารถจัดเป็นนวัตกรรมท่ีนําไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริงได้ และได้รับรางวัลในระดับประเทศ เช่น (BSCS_58_3.2_2) 

• โครงงานระบบส่งข้อมูลส่ือโฆษณาผ่านคล่ืนเสียง ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอ
ที รัตนราชสุดา สารสนเทศ คร้ังท่ี 11 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา (18 มิถุนายน 2559) อยู่
ระหว่างรอผลการตัดสิน    

• โครงงานแอปพลิเคช่ันสําหรับบ่งช้ีช่ือยาด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์วิทัศน์และการค้นหาความรู้จาก
ฐานข้อมูล  ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 
กลุ่มคอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี วันท่ี 17  พฤษภาคม 2559   

• โครงงานการออกแบบและพัฒนาเกมแบบจําลองเคร่ืองวิเคราะห์อัตโนมัติ สําหรับนิสิตเทคนิค
การแพทย์ บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้รับทุนสนันสนุนจากคณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีการนําไปใช้งานจริง ในวิชาปฏิบัติการเคมีคลินิค   

4) กลุ่ม ทักษะ สารสน เทศ ส่ือและเทคโนโลยี  (Information, Media, and Technology Skills): 
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรงซ่ึงนอกจากจะสอดแทรกทักษะเหล่านี้เข้าไปในรายวิชาแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัด
กิจกรรมหลากหลายเพ่ือเสริมสร้างทักษะสารสนเทศให้แก่นิสิต โดยกําหนดทุกให้รายวิชาในสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ATutor เสริมกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน
ปกติ ทุกภาคการศึกษา ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพ่ือการศึกษาตลอดเวลา นอกจากนี้นิสิตยังได้ใช้เทคโนโลยีสารเทศในการสืบข้อมูลเพ่ือการทําโครงงาน การ
ใช้บริการคลาวด์ในการแบ่งปันข้อมูล (Google Apps For Education) เป็นต้น 

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือกําหนดกิจกรรมนอกช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 โดยแบ่งเป็น 

- โครงการท่ีจัดโดยหน่วยงานภายใน โดยหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ (Com_Minutes_8_58)   
- โครงการท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก ในวิชา คพ457 โดยได้รับความร่วมมือกับบริษัท ARMS 

โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร CompTIA A+  (BSCS_58_3.2_3) และโครงการ
บริการวิชาการค่ายวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ (BSCS_58_3.2_4)  (อบรมให้เด็กท่ีจะเข้าปี 1 มีเด็กปี 1 
และ 3 ร่วม) ในการให้ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์ทางวิชาชีพในการทํางาน  

- โครงการท่ีร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่าย สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ “Network Games” (BSCS_58_3.2_5) 

และได้กําหนดปฏิทินในการดําเนินโครงการต่างๆ  ดังนี้ 

ตาราง 3.2_3 โครงการกิจกรรม 

เดือน   ปี โครงการ 

สิงหาคม 2558 -โครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ สําหรับนิสิตใหม่ 

พฤศจิกายน 2558 -โครงการ Open House 

มกราคม 2559 -โครงการกีฬา network games และ science games 

-โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้อย่างยั่งยืนคร้ังท่ี 2 

เมษายน 2559 -โครงการนําเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี วันท่ี 2-3 

มิถุนายน 2558 เพ่ือให้นิสิตช้ันปีท่ี 4 ได้นําเสนอโครงงานวิจัย ซ่ึงเป็น

ผลงานของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากรายวิชา คพ499 

โครงงาน  

พฤษภาคม 2559 -โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้

นิสิตทุกช้ันปี ได้ร่วมมือกันทําความสะอาด จัดระเบียบห้องเรียน  

-โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

มิถุนายน 2559 -โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร CompTIA A+ 

-โครงการต้อนรับบัณฑิตกลับบ้าน 

กรกฏาคม 2559 -โครงการบริการวิชาการค่ายวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานิสิตของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือพัฒนานิสิต ซ่ึงในระหว่างปีการศึกษา 2558 ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิต
ท้ัง 4 ช้ันปี ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการภายในหน่วยงาน   
- โครงการต้อนรับบัณฑิตกลับบ้าน (BSCS_58_3.2_6)   
- โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นิสิตทุกช้ันปี ได้ร่วมมือกันทํา

ความสะอาด จัดระเบียบห้องเรียน สร้างนิสิตให้มีสํานึกจิตอาสา ท่ีช่วยกันเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
(BSCS_58_3.2_7)   

- โครงการแสดงผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์  (BSCS_58_3.2_8)  และโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
โครงงานนิสิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (BSCS_58_3.2_9)  โดยนิสิตทุกคนในช้ันปีท่ี 4 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้นําเสนอโครงงานวิจัยในโครงการนี้ด้วย 

2. นิสิตท้ัง 4 ช้ันปียังได้เข้าร่วมโครงการกีฬา science games และ โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่าย 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “Network Games” เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ และกับสถาบันอ่ืน 
ฝึกให้นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และมีระเบียบวินัย ยอมรับกฏกติกา มารยาทของสังคม  
หลังจากนิสิตประเมิน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมผล
การประเมิน และแจ้งข้อเสนอแนะ รายงานผลโดยภาพรวม ในท่ีประชุม เพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไป  
 

 -  การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

 ไม่มีเนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Com_Minutes_8_58 
รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8/2558 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 

2558 วาระท่ี 4.3 โครงการและทุนการศึกษาสําหรับนิสิตปีการศึกษา 2558 

Com_Minutes_9_58 
รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9/2558 เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม 

2558 วาระท่ี 4.3 ผลการฝึกงานนิสิตชั้นปีท่ี 3 

BSCS_58_3.2_1   ผลสรุปรายงานการฝึกงานของนิสิตปี 3 

BSCS_58_3.2_2   โครงงานนิสิตรายวิชา คพ499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 

BSCS_58_3.2_3   โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร CompTIA A+  

BSCS_58_3.2_4   โครงการบริการวิชาการค่ายวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

BSCS_58_3.2_5   โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่าย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “Network Games” 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

BSCS_58_3.2_6   โครงการต้อนรับบัณฑิตกลับบ้าน 

BSCS_58_3.2_7   โครงการจิตอาสาพัฒนาห้องเรียน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

BSCS_58_3.2_8   โครงการแสดงผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

BSCS_58_3.2_9   โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงงานนิสิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 
ตาราง 3.3_1 อัตราการคงอยู่ของนิสิต 

ปีการศึกษาท่ี

รับเข้า  

 

จํานวน

รับเข้า 

จํานวนนิสิตคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา ร้อยละ 

การคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558  

2554 90 90 79 73 73 1 นิสิตตกค้าง 

2555* 75 - 75 65 61 59 =78.67 (59*100/75) 

2556* 47 - - 47 41 40 = 85.11 (40*100/47) 

2557 52 - - - 52 51 = 98.08 (51*100/52) 

2558 44 - - - - 38  

อัตราการคงอยู่                                                  = จํานวนนิสิตช้ันปีท่ี 3  

                                                                     จํานวนนิสิตรับเข้า (ช้ันปีท่ี 1) 

รายการหลักฐานอ้างอิง (BSCS_58_3.3_1) 

หมายเหตุ * พิจารณาอัตราการคงอยู่จากปีการศึกษาท่ีรับเข้า 2555 และ 2556 

 

 จากข้อมูลในตาราง 3.3_1 พบว่าอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากมีระบบติดตาม

นิสิต การให้คําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และความใส่ใจระหว่างนิสิตรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  

ตาราง 3.3_2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษา

ท่ีรับเข้า 

จํานวนท่ี

รับเข้า 

จํานวนท่ีสําเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2550 43 40 

(93.02%) 

     

ปี 2551 36  32 

(88.89%) 

 1 

(2.79%) 

  

ปี 2552 44   41 

(93.18%) 

1 

(2.72%) 

  

ปี 2553 59    50 

(84.74%) 

2 

(3.39%) 

 

 

 

X 100 
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การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเสียงสะท้อนจากนิสิต จึงได้สร้างแบบสอบถาม

ข้อร้องเรียนจากนิสิต โดยเม่ือส้ินปีการศึกษา 2558 ได้ให้นิสิตทุกคนทําแบบประเมินเพ่ือให้นิสิตแสดงความคิดเห็น

ผ่านระบบ โดยสร้างระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้ 

1. ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดให้นิสิตทําแบบ
ประเมิน ปค 003 และ 004 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ผู้สอน สามารถปรับปรุงการ
เรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการสอนจากข้อมูลดังกล่าวได้  

2. นิสิตสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆผ่านช่องทางอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยเข้าพบหรือส่งอีเมล์มาท่ี อาจารย์ท่ี
ปรึกษา หลังจากนั้นอาจารย์ท่ีปรึกษาจึงนําเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไขข้อ
ร้องเรียนของนิสิต (Com_Minutes_7_59) 

3. นิสิตและผู้ปกครองสามารถร้องเรียนปัญหาและเร่ืองต่างๆ ผ่าน ผู้บริหาร เช่น คณบดี หรือ อธิการบดี 
โดยเขียนจดหมาย หรืออีเมล์ หรือ เฟซบุ๊ค แล้วผู้บริหารประสานเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป (Com_Minutes_7_59) 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างแบบสํารวจออนไลน์ เพ่ือสํารวจข้อร้องเรียนจากนิสิตในประเด็น
ต่างๆ โดยนําเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไข ต่อไป (Com_Minutes_7_59) 

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สรุปประเด็นสําคัญในเร่ืองร้องเรียนและแก้ปัญหาจากปีการศึกษา 2557 และ

นํามาดําเนินการในปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้  

- ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ wifi ช้ัน 18 ให้ครอบคลุมมากขึ้น  
- ปรับปรุงห้องน้ําสําหรับนิสิตท้ังหญิงและชาย ช้ัน 18 
- ติดตั้งพัดลมไอเย็นจํานวน 2 เคร่ือง ช้ัน 18 
- ติดตั้งตู้เก็บของสําหรับนิสิต ช้ัน18 
- เปล่ียนปากกาไวท์บอร์ดในห้องเรียนบ่อยขึ้น เพ่ือให้เขียนได้ชัดเจน 
- ติดตั้งตู้น้ํากรองสําหรับดื่ม 2 เคร่ือง ช้ัน18 

และจากการสัมภาษณ์ความต้องการของนิสิตในเทอม 2/2558 ซ่ึงมีความต้องการเก้าอ้ีสําหรับนั่งพักรอเรียนเพ่ิมขึ้น 

และเคร่ืองพิมพ์สําหรับบริการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดทํางบประมาณเงินรายได้ 2560 สําหรับจัดซ้ือ

โซฟา 3 ท่ีนั่ง จํานวน 4 ตัว และเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) สําหรับบริการนิสิต  

ปี 2554 90     70 

(77.78%) 

 

 

ปี 2555 75      55 

(73.33%) 

รายการหลักฐานอ้างอิง (BSCS_58_3.3_2) 
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 หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบข้อร้องเรียนต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

สรุปข้อร้องเรียนต่างๆในภาพรวมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญของข้อเสนอแนะและความ

ต้องการของนิสิตเพ่ือคัดเลือกส่ิงท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วนเสนอผ่านภาควิชาก่อนเป็นลําดับต้น หลังจากนั้นคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการดังกล่าวโดยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการ

จัดการข้อร้องเรียนให้นิสิตประเมิน  และได้ผลการประเมิน  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Com_Minutes_7_59   รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7/2559 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 

2559 วาระท่ี 4.7 การรับข้อร้องเรียนจากนิสิต 

BSCS_58_3.3_1 สรุปจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553-2558 

BSCS_58_3.3_2 สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 2550-2555 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร  
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 ในกระบวนการการรับอาจารย์ใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
กําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและหลักสูตร กระบวนการจะ
เร่ิมด้วยการวิเคราะห์อัตรากําลัง และความเส่ียงในกรณีท่ีขาดแคลนอัตรากําลัง ระหว่างปี 2558-2562 แล้วดําเนินการ
จัดทําแผนกรอบอัตรากําลังตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (BSCS_58_4.1_1)  แล้วดําเนินการเสนอขออัตรากําลัง ผ่านคณะ
วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ  

เม่ือได้รับการอนุมัติอัตรากําลังตามท่ีเสนอไว้ คณะวิทยาศาสตร์จะดําเนินการเปิดรับตําแหน่งอาจารย์ใหม่ 
ท้ังนี้คณะกรรมการจะกําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทของหลักสูตร โดยวิเคราะห์จากวุฒิ
การศึกษาและความเช่ียวชาญท่ีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องการ พร้อมกับช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ดัง
ปรากฎในเอกสาร TOR (Term of Reference) ของตําแหน่งอาจารย์ใหม่ (BSCS_58_4.1_2) และมีกลไกการ
คัดเลือกอาจารย์ท่ีเหมาะสมโปร่งใส ซ่ึงสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านการแต่งตั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ (BSCS_58_4.1_3)  

สําหรับอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่นั้นจะผ่านการปฐมนิเทศบุคลากรซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดําเนินการในส่วนนี้ 
ในกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่นั้น ฝ่ายบุคคลของทางคณะเป็นผู้ดําเนินการในส่วนนี้ ซ่ึงพบว่ามีปัญหาการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงผู้สมัคร ทางสาขาฯ จึงได้เตรียมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครควบคู่ไปกับการดําเนินการ
ของทางคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ข่าวสารได้เข้าถึงผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงมากขึ้น โดยมีการรวมรวมข้อมูล
การติดต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังเอกสาร (BSCS_58_4.1_4)   

สําหรับการแต่งตั้ งอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิท่ีตรงกับสาขาวิชาหรือเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชา ความเช่ียวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  ดัง
ปรากฎในเอกสารข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร (BSCS_58_1.1_3) จากนั้นทําการนําเสนอต่อคณะ
วิทยาศาสตร์เพ่ือให้ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร (BSCS_58_4.1_5) อธิบายการทํางานโดยแผนผังงานท่ี 
4.1_1 
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แผนผังที่ 4.1_1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีกลไกการกํากับดูแลและบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือรักษาอาจารย์
ประจําท่ีมีศักยภาพตามท่ีหลักสูตรต้องการให้คงอยู่กับหลักสูตรจนถึงวาระการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการหลักสูตร 
หรือ เกษียณอายุราชการออกไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หารือ และได้ข้อสรุปแผนบริหารอาจารย์ประจํา
หลักสูตรดังสรุปในแผนผังท่ี 4.1_2 

แผนบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร ประกอบด้วย 2 แผนการย่อย ดังนี้ 
1) แผนอัตรากําลัง: คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมหารือวางแผนอัตรากําลังของอาจารย์

ประจําในหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง ได้มีการวางแผนอัตรากําลังระยะยาวเพ่ือการสรรหาอัตรากําลัง
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ทดแทนในกรณีท่ีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อันมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น ความ
เจ็บป่วย การไปปฏิบัติราชการในตําแหน่งบริหารระดับสูงขึ้นไปหรือเกษียณอายุราชการในอนาคต และเตรียมรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรท่ีจะเกิดขึ้นภายในปีการศึกษาต่อไป ท้ังนี้ในการวางแผนดังกล่าวจําเป็นต้องทําท้ังภายในหลักสูตร 
และเสนอต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขออัตรากําลังของภาควิชาคณิตศาสตร์ด้วย 

2) แผนบริหารอัตราความเส่ียงด้านบริหาร: ในปัจจุบันหลักสูตรไม่มีความเส่ียงในเร่ืองจํานวนอัตรากําลังของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร แต่อาจมีความเส่ียงท่ีอาจเป็นปัญหาในอนาคตในได้ เนื่องจากภายใน 5 ปีข้างหน้า อาจารย์
ประจําหลักสูตรจะเกษียณอายุถึง 4 ท่าน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจําหลักสูตรบางท่านดํารงตําแหน่งบริหารด้วย 
(BSCS_58_4.1_6) 
 เพ่ือรับมือกับความเส่ียงตามท่ีได้กล่าวมา ด้วยเหตุนี้ทางสาขาฯ จึงได้จัดประชุมเพ่ือหารือกับทางคณะและ
ภาควิชาเม่ือเดือน มีนาคม 2559 เพ่ือหาทางแนวทางจัดสรรอัตราเร่งด่วน และได้ข้อสรุปดังรายงานการประชุมสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 5/2559 (Com_Minutes_5_59) สําหรับการรองรับความเส่ียงในด้านภาระงาน คณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณากระจายงานการสอน และการดูแลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือให้
หลักสูตรดําเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดบทบาทหน้าท่ี และมอบหมายงานด้านการสอนและการ
จัดการหลักสูตรตามความชํานาญของอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละท่าน โดยกําหนดให้กรรมการบริหารหลักสูตร 3 
ท่าน เป็นกรรมการพิจารณาภาระงานเพ่ือพิจารณาในส่วนนี้ (BSCS_58_4.1_7) โดยกําหนดภาระงานตามมติของท่ี
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ในการประชุมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 2/2558 (Com_Minutes_2_58)  
และมีการปรับปรุงและวางแผนปฏิบัติการกําหนดภาระงานงานสําหรับปีการศึกษา 2559 (Com_Minutes_7_58) 
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการโดยให้อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการมาก่อนเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ท่ีประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการต่อไป รวมท้ังสนับสนุนให้เข้าร่วม
การอบรมเขียนขอตําแหน่งทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย/คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น (BSCS_58_4.1_8) 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 24 

 

แผนผังท่ี 4.1_2 สรุประบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีมาตรฐานทางวิชาการ ดังสรุปในแผนผังท่ี 4.1_3  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมคร้ังท่ี 4/2558 (Com_Minutes_4_58) 
เพ่ือพิจารณา สํารวจ และจัดทําแผนงบประมาณเสนอต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในด้านต่างๆ   เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคนเข้า
ร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ/วิชาการ อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี  
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นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรขอทุนวิจัย ในส่วนของ
งบประมาณสําหรับการทําวิจัยนั้น ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะ
วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ส่วนการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในต่างประเทศนั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ส่วนหนึ่งจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมคร้ังท่ี 4/2558 (Com_Minutes_4_58) เพ่ือรวบรวมผลงานของอาจารย์
ประจําหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สําหรับกํากับ ดูแล และสรุปภาพรวมของการพัฒนาความรู้
และความสามารถทางวิชาการ รวมท้ังข้อเสนอแนะและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพ่ือใช้ในการจัดทําแผนงบประมาณและ
จัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร พบว่าอุปสรรคในการไปนําเสนอ
ผลงาน/เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกิดจากงบประมาณท่ีจัดสรรให้อาจารย์นั้นไม่เพียงพอ ทางสาขาจึงได้นําเสนอปัญหาใน
การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ทําให้ในปีงบประมาณ 2559 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึง
ได้รับอนุมัติวงเงินในการพัฒนาคณาจารย์เพ่ิมขึ้นประมาณ 5 เท่า (15,000 ต่อหัว) ทําให้สาขาฯ สามารถปรับวงเงิน
เพ่ิมเพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านสามารถไปนําเสนอผลงาน/เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ทุกท่าน 

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่

ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 – 2561 โดยมี

อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการทําวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วม โครงการนี้เป็นกลไกหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้อาจารย์

ในสาขาฯ ได้ทําโครงการวิจัยท้ังในลักษณะโครงการเดี่ยวและโครงการชุดร่วมกัน และมีโอกาสท่ีจะสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่อไปด้วย (BSCS_58_4.1_9) 
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แผนผังท่ี 4.1_3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 

1 ผศ.นริศา ชุตินารา สัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร: กิจกรรมการจัดทํา Learning 
outcome โดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 3 มีนาคม 
2559 (BSCS_58_4.1_10) 
 
โครงการแสดงผลงานนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 2 : Sci Fair : Senior 
Project Presentation ปีการศึกษา 2558 วันท่ี 22 เมษายน 2559 
 
สัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาผลการปรับปรุงหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ของภาควิชาคณิตศาสตร์ โดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ วันท่ี 20-22 
พฤษภาคม 2559 (BSCS_58_4.1_11) 

2 ผศ.รุ่งระพี กรานคําย ี สัมมนา Microsoft Thailand Developer Day โดย บ.Microsoft วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2559 (BSCS_58_4.1_12) 
 
โครงการจัดการความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการจัดการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีคุณภาพ กิจกรรมการจัดการความรู้ เร่ือง แนว
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดย ฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 4 กรกฏาคม 2559 

3 ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน ์ สัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร: กิจกรรมการจัดทํา Learning 
outcome โดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 มีนาคม 2559 
(BSCS_58_4.1_10) 
 
อบรมโครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร: กิจกรรม การจัดทํามาตรฐานผล
การเรียนรู้ความสามารถหลัก (EdPex AUNQA) 3 พฤษภาคม 2559 ฝ่าย
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (BSCS_58_4.1_13) 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ โดย ฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วัน ท่ี  26 พฤษภาคม 2559 
(BSCS_58_4.1_14) 
 
อบ รมการ เขี ยนตํ ารา  ห นั ง สื อ  เพ่ื อขอตํ าแห น่ งท าง วิช าก าร  โด ย  
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 14 มิถุนายน 2559 
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ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 
(BSCS_58_4.1_8) 
 
ประชุมวิชาการนานาชาติและนําเสนอผลงานในการประชุม  
The 13th International Conference on Electrical 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology โดย มทร. ล้านนา วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 - 1 
กรกฏาคม 2559 (BSCS_58_4.1_15) 

4 อ.ดร.จันตรี  
ผลประเสริฐ 

ประชุมวิชาการนานาชาติและนําเสนอผลงานในการประชุม the 4th 
International Symposium on Engineering, Energy and Environment 
โดย ม.ธรรมศาสตร์ วันท่ี 8-10 พฤศจิกายน 2558  (BSCS_58_4.1_16)   
 

อบรมหลักสูตรเครือข่าย Cisco Networking Academy Program: CNAP 
โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันท่ี 14-25 
มิถุนายน 2559 (BSCS_58_4.1_17) 
 
ร่วมโครงการ ASEA-UNINET Staff Exchange, one-month Scholarship 
โดยสํานักงานการอุดมศึกษา เพ่ือปฏิบัติการแลกเปล่ียนงานวิจัย ณ Institute 
of Telecommunications ณ  ม .  Vienna University of Technology 
วันท่ี 3 -31 กรกฎาคม 2559  (BSCS_58_4.1_18) 
 
ป ระ ชุม วิชาการนาน าชาติ และนํ า เสนอผลงาน ในการประ ชุม  the 
International Science and Technology Conference โดย ม .Sakarya 
วันท่ี 13-15 กรกฏาคม 2016 (BSCS_58_4.1_19) 

5 อ.สาโรช เมาลานนท์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค (Technical workshop) "e-
book: epub สําหรับนักพัฒนาโปรแกรม" โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิเพ่ืออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรม
พลเมือง วันเสาร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 2558 (BSCS_58_4.1_20)  

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 2558) 

มีอาจารย์ใหม่ จํานวน 0 คน 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Com_Minutes_4_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์4/2558 วันท่ี 30 เมษายน 2558

วาระท่ี 4.8 สํารวจและวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรประจําปีงบประมาณ 
2558 

Com_Minutes_5_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์5/2559 วันท่ี 28 มีนาคม 2559 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
BSCS_58_1.1_3 คุณวุฒิและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
BSCS_58_4.1_1 แผนกรอบอัตรากําลัง ประจําปี 2558-2562 
BSCS_58_4.1_2 เกณฑ์ขั้นต่ําของข้อกําหนด (TOR) การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
BSCS_58_4.1_3 คําส่ังแต่งตั้งกรรมการเพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
BSCS_58_4.1_4 รายช่ือสถาบันอุดมศึกษาและท่ีอยู่สําหรับติดต่อ 
BSCS_58_4.1_5 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2556-2558 
BSCS_58_4.1_6 คําขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

BSCS_58_4.1_7 คําส่ังแต่งตั้งกรรมการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ ท่ี 320/2558 
(กรรมการพิจารณาภาระงาน ประจําปี 2559) 

BSCS_58_4.1_8 โครงการอบรมการเขียนตํารา หนังสือ เพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 
BSCS_58_4.1_9 โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 – 2561 
BSCS_58_4.1_10 โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร: กิจกรรมการจัดทํา Learning 

outcome 
BSCS_58_4.1_11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาผลการปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญา

ตรี ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
BSCS_58_4.1_12 Microsoft Thailand Developer Day 
BSCS_58_4.1_13 โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร: กิจกรรม การจัดทํามาตรฐานผลการ

เรียนรู้ความสามารถหลัก (EdPex AUNQA) 
BSCS_58_4.1_14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
BSCS_58_4.1_15 การประชุมวิชาการ The 13th International Conference on Electrical 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and 
Information Technology  

BSCS_58_4.1_16 การประชุมวิชาการ the 4th International Symposium on 
Engineering, Energy and Environment 

BSCS_58_4.1_17 หลักสูตรเครือข่าย Cisco Networking Academy Program: CNAP 
BSCS_58_4.1_18 โครงการ ASEA-UNINET Staff Exchange, one-month Scholarship 
BSCS_58_4.1_19 การประชุมวิชาการ the International Science and Technology 

Conference 
BSCS_58_4.1_20 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค (Technical workshop) "e-book: 

epub สําหรับนักพัฒนาโปรแกรม" 
 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 31 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 1 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 20 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 3 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0.4 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

ร้อยละ 8 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  2 คะแนน 
 

 

 

ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 
 

อ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์เร่ือง “A New Approach to 
Improve The Performanace of a Two-Player Board 
Game using P300-based Brain-Compuer Interface” 
ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4 th 
International Symposium on Engineering, Energy and 
Environment 

0.4 
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ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 0.4 
คิดเป็นร้อยละ 8 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_58_4.2.3_2 Menuscript: A New Approach to Improve The Performanace of a 

Two-Player Board Game using P300-based Brain-Compuer 
Interface 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ตัวบ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    5 5 5 5 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร - 4.35 4.50 
*การรายงานแนวโน้มผลการดําเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_58_4.3_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสตูร) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้วางระบบในการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาแสดงดังแผนผังท่ี 5.1_1 โดยเร่ิมจากศึกษา มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วนํามาร่าง 
มคอ.2 โดยพิจารณาจากมาตรฐานหลักสูตรระดับชาติและระดับสากล ซ่ึงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมคอมพิวเตอร์ IEEE และ ACM หลังจากนั้นได้กําหนดสาระรายวิชาให้ตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 5 ด้าน และผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้แนะนําดังนี้ 

• ควรเปิดรับนิสิต จากนักเรียนท่ีไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แต่ต้องผ่านการเรียนวิชาพ้ืนฐาน
ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงมีเนื้อหาวิชาเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
• ควรเพ่ิมวิชา Pre-Project สําหรับเตรียมการทําโครงงาน 
• ปรับแผนการสอนโดยให้เรียนวิชา คพ 241 โครงสร้างข้อมูล ก่อนการเรียน คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 

จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและเสนอ มคอ.2 ไปยังมหาวิทยาลัย และ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
2555 หลังจากเปิดใช้หลักสูตรแล้ว ได้ให้นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจท่ีมีต่อรายวิชา ตาม
สรุปผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาของนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (BSCS_58_5.1_1) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลท่ีได้เพ่ือนําไปปรับสาระรายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป  
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แผนผังที ่5.1_1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 ก่อนเปิดภาคการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 แล้วจัดการเรียนการสอน  และใน
ระหว่างภาคการศึกษา 2/2558 ได้ให้นิสิตประเมินผลทวนสอบสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจท่ีมีต่อรายวิชาและหลักสูตร
รวมท้ังแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004  (บทสรุปแบบประเมินผลทวนสอบสัมฤทธ์ิ BSCS_58_5.1_1) และได้
รวบรวมข้ อ เสนอแนะการป รับป รุงนํ า เสนอให้ ทางอาจารย์ ผู้ สอนป รับป รุงเนื้ อห าตามข้ อ เสนอแนะ 
(Com_Minutes_8_59) จากนั้นเม่ือจบภาคการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ผ่าน มคอ.5 และ มคอ.6 (Com_Minutes_8_59) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลของ มคอ.5 และ มคอ.6 
มาจัดทํา มคอ.7 และรวบรวมข้อเสนอแนะการปรับปรุงจาก มคอ.5 จากนั้นนําเสนอให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหา
ในรายวิชาตามข้อเสนอแนะ (BSCS_58_5.1_4) ดังแสดงในแผนผังท่ี 5.1_2.1    

 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิต คณาจารย์และผู้ใช้บัณฑิตใน
การปรับปรุงหลักสูตรโดยสร้างแบบประเมินหลักสูตรและรายวิชาสําหรับนิสิตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
(BSCS_58_5.1_2) จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําบทสรุปข้อเสนอแนะจากนิสิต (BSCS_58_5.1_3)  
อาจารย์ประจําหลักสูตร (BSCS_58_4.3_1) และผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต (BSCS_58_2.1_1) มาประเมินและนํา
ข้ อ เสนอแนะ ท่ี ได้ ม านํ า เสนอ เพ่ื อ ใช้ป รับป รุงเนื้ อหาตามรอบ ในศาสต ร์สาขาวิทยาการคอมพิ วเตอ ร์ 
(Com_Minutes_8_59) ดังแสดงในแผนผังท่ี 5.1_2.2 
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แผนผังที่ 5.1_2.1 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

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

อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน

นิสิตประเมินผลทวนสอบสัมฤทธิ+ และความพึงพอใจที.มีต่อ
รายวิชาและหลักสูตรใน esurvey.swu.ac.th

นสิิตประเมินแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004

ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วันหลังจบภาคการศึกษา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลและจัดทํา
มคอ. 7 และรวบรวมข้อเสนอแนะการปรับปรุงจาก มคอ.5

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอให้อาจารย์ผู้สอน
ปรับปรุงเนืBอหาในรายวิชาตามข้อเสนอแนะ
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แผนผังที่ 5.1_2.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบในศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_8_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8/2559 วันท่ี 9 มิถุนายน 

2559 วาระท่ี 4.4 ติดตามการทํา มคอ. 5 และวาระท่ี 4.6 สรุปผลความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 

Com_Minutes_9_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9/2559 วันท่ี 28 มิถุนายน 
2559 วาระท่ี 4.1 การจัดทํา มคอ 7 

BSCS_58_5.1_1 สรุปผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาของนิสิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

BSCS_58_5.1_2 แบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ (หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

BSCS_58_5.1_3 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
BSCS_58_5.1_4 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงจาก มคอ.5 
BSCS_58_4.3_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
BSCS_58_2.1_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

 - อัตรากําลังทดแทนอาจารย์เกษียณ ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาไม่ได้รับ การจัดสรรอัตราทดแทน และ
มีอาจารย์ผู้สอนกําลังลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทําให้เกิดปัญหาในการบริหารหลักสูตร ซ่ึงอาจจะไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนดมาตราฐานของ สกอ. 

- อาจารย์ผู้สอนบางท่านดํารงตําแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทําให้ไม่สามารถบริหารหลักสูตรได้อย่าง
เต็มกําลัง  

- เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านระเบียบงบประมาณ ทําให้ไม่สามารถจัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีทันสมัยจากเว็บไซต์
ต่างประเทศได้ 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 - ทําให้ขาดอาจารย์ผู้สอน จึงมีความจําเป็นต้องปรับลดวิชาเลือก 

 - ทําให้ขาดครุภัณฑ์ทางการศึกษาสําหรับการทําวิจัย 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 - ประสานมหาวิทยาลัยเพ่ือขออัตราทดแทน 

 - เชิญวิทยากรภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ 

 - จัดหาทุนการศึกษาสําหรับนิสิตในการทําโครงงานวิจัย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
- การกําหนดผู้สอน    
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําข้อมูลคุณวุฒิและความเช่ียวชาญของผู้สอน  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาภาระงานด้านอ่ืนๆ (วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและ
บริหาร)  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดเงื่อนไขในการกําหนดผู้สอนดังต่อไปนี้ 

1.1 อาจารย์ ผู้สอนทุกคน สอนวิชาเอกบังคับหรือวิชาแกนอย่างน้อย 1 วิชาต่อปีการศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กํากับ 

1.2 สําหรับวิชาท่ีมีผู้สอนร่วม มีการใช้เอกสารประกอบการสอน ออกข้อสอบ พิจารณาตัดเกรดร่วมกัน 
1.3 การกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานพิจารณาจากความถนัดและเช่ียวชาญของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานกับ

ความสนใจของนิสิต 
1.4 อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 3 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาฝึกงาน 
1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 4 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาโครงงาน 

 
ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้นําผลการประเมินท้ัง ปค.003, ปค.004, มคอ.5 

และข้อเสนอแนะต่างๆท่ีได้รับของวิชาท่ีเปิดสอนตลอดปีการศึกษา 2557 มาทําการวิเคราะห์เพ่ือนํามาใช้ในการ
ปรับปรุงวิชาท่ีจะทําการสอนในปีการศึกษา 2558 (Com_Minutes8_58, Com_Minutes13_58 สําหรับวิชาท่ีจะ
เปิดสอนภาคการศึกษา 1/58 และ 2/58 ตามลําดับ) โดยทางอาจารย์ผู้สอนได้นําข้อเสนอแนะเหล่านี้มาปรับปรุงใน
ส่วนของเนื้อหาและวิธีการสอน ดังแสดงให้เห็นใน มคอ.3 ของวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
(BSCS_58_5.2_6 แสดงการปรับแก้ มคอ.3 วิชา คพ381 ให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานของนิสิต) เม่ือส้ินภาคการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการประเมินการสอนรายวิชา(BSCS_58_5.2_4, BSCS_58_5.2_5) ซ่ึง
จากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก (เกณฑ์ 3.26 ถึง 4.25) ถึงดีมากท่ีสุด (เกณฑ์ 4.26 ถึง 5.00) โดย
มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมขึ้นท้ังสองภาคการศึกษา (ภาคการศึกษา 1/58 มีคะแนนประเมินเฉล่ียอยู่ท่ี 4.46 ขณะท่ีภาค
การศึกษา 1/57 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.20, B.Sc.Com_57_5.2_4) (ภาคการศึกษา 2/58 มีคะแนนประเมินเฉล่ียอยู่ท่ี 
4.52 ขณะท่ีภาคการศึกษา 2/57 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.37, B.Sc.Com_57_5.2_5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นําผลการประเมินมาปรับปรุงในการกําหนดผู้สอนในรอบต่อไป (Com_Minutes_1_59, Com_Minutes_8_59) 

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

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 มายัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน ซ่ึง มคอ. 3 จะผ่านการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนนําขึ้นสู่เว็บไซต์ (website) ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป อธิบายดังแผนผังท่ี 
5.1_2.1 (Com_Minutes_8_58 และ Com_Minutes_1_59) กล่าวถึงการติดตาม มคอ.3 ของวิชาในเทอม 1/2558 
และ 2/2558  
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
ทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอการบูรณาการรายวิชากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
 และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แก่อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน (Com_Minutes_9_58) และอาจารย์ผู้สอน
ได้นําเสนอแต่ละวิชากับการบูรณาการในด้านต่างๆ    หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เลือกวิชากับ
การบูรณาการโดยพิจารณาจากงานท่ีอาจารย์มอบหมายให้นิสิตทํา เช่น 

1. ให้นิสิตไปศึกษาหัวข้อโครงงานแล้วนํามาประยุกต์หรือต่อยอดเม่ือได้ผลลัพธ์ ทําการสรุป แล้ววิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 

2. ให้นิสิตเป็นผู้ช่วยสอนในการบริการวิชาการให้กับบุคลากรภายนอก  
3. ให้นิสิตพัฒนาโปรแกรมเก่ียวกับการละเล่นแบบไทย 
4. ให้นิสิตสามารถจินตนาการความคิดโดยไม่จํากัด 

 
โดยเลือกวิชา คพ 402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาท่ีมีการบูรณาการการวิจัยและการบริการ

วิชาการทางสังคม (BSCS_58_5.2_3) และ คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 เม่ือเปิดทําการสอนอาจารย์ผู้สอนให้นิสิตประเมินโครงงาน ดังในวิชา คพ 212 อาจารย์ผู้สอนได้ทําสอบถาม
นิสิตก่อนและหลังทําโครงงาน พบว่านิสิตมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากขึ้น จาก 3.16 เป็น 3.54 คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ ยังทําให้นิสิตมีความรู้ด้าน และด้านขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรม
ไทยท่ีเลือกทําโครงงานเพ่ิมขึ้นจาก 3.35 คะแนนเป็น 3.72 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 11 เปอร์
เซ็นต์ เม่ือรวมทุกตัวช้ีวัดเพ่ิมขึ้นจาก 3.49 คะแนน เป็น 3.80 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 8.88 เปอร์
เซ็นต์ โดยการเพ่ิมขึ้นท้ังหมดนั้นมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีค่าความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (p-value < 0.05) 
 

นอกจากนี้วิชา คพ 402 ยังนํานิสิตปี 4 ไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรไปอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เร่ือง “การพัฒนา
ระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite, Weka & R” รุ่นท่ี 9 ใน 
วันท่ี 20-24, 27-28 เมษายน 2558  ณ โรงแรม Jasmine Executive Suites (ดังเอกสารแนบ BSCS_58_5.2_2) 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 41 

 

 

แผนผังที่ 5.2_1 การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_8_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4/2558 วันท่ี 22 

กรกฏาคม 2558 วาระท่ี 4.1 ติดตาม มคอ 3 
Com_Minutes_9_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9/2558 วันท่ี 24 สิงหาคม 

2558 วาระท่ี 4.2 วางแผนบริการวิชาการบูรณาการรายวิชากับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

Com_Minutes_1_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2559 วันท่ี 5 มกราคม 
2559 

- วาระท่ี 4.3 การประเมิน ปค 003 และ ปค 004  
- วาระท่ี 4.4 ติดตามการทํา มคอ   

Com_Minutes_8_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8/2559 วันท่ี 9 มิถุนายน 
2559 วาระท่ี 4.1 ประเมิน ปค 003 และ ปค 004 

BSCS_58_5.2_1 ผลการสํารวจวิชา คพ 212 รายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

BSCS_58_5.2_2 ภาพกิจกรรมการนํานิสิตในรายวิชา คพ402 ไปบริการวิชาการการใน การ
อบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทาง
ธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI Suite, Weka & R” 

BSCS_58_5.2_3 มคอ.3 วิชา คพ402 
BSCS_58_5.2_4 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 1/2558 
BSCS_58_5.2_5 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 2/2558 
BSCS_58_5.2_6 การปรับปรุงเนื้อหาการสอนวิชา คพ381 
BSCS_57_5.2_4 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 1/2557 
BSCS_57_5.2_5 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 2/2557 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน  
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาใน 
มคอ. 2  และเม่ือทําการเปิดสอนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้แจ้งเกณฑ์การประเมินให้นิสิตทราบ หลังจากปลาย
ภาคการศึกษาได้ให้นิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านผ่านแบบประเมินเพ่ือ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้(BSCS_58_5.1_1) ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมผลการประเมินเข้าท่ี
ประชุมเพ่ือเสนอการพิจารณาผลการเรียนรู้ (Com_Minutes_8_59)    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประเมินผลท่ีได้และเสนอแนะแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อธิบายในแผนผังท่ี 5.3_1 
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แผนผังที่ 5.3_1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 เนื่องจากมีวิชาท่ีเปิดสอนมีหลายกลุ่ม อาจารย์ท่ีสอนวิชาเดียวกันแต่คนละกลุ่มจึงได้จัดทําเอกสารร่วมกัน ทํา
การออกข้อสอบร่วมกัน และทําการวิพากษ์ข้อสอบร่วมกัน และเม่ือสอบเสร็จปลายภาคอาจารย์ผู้สอนได้ทําการตัด
เกรดโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน (BSCS_58_5.3_2)  หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนทุกท่านนําเสนอผลการตัดเกรดแก่
กรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังภาคการศึกษาท่ี 1/58 (Com_Minutes_1_59)  และ ภาคการศึกษาท่ี 2/58 (ดัง
เอกสารแนบ Com_Minutes_7_59) สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจําภาค
การศึกษาท่ี 1/58  (BSCS_58_5.3_3)  และประจําภาคการศึกษาท่ี 2/58  (BSCS_58_5.3_4) 
 
 เนื่องจากในการสอบกลางภาคหรือปลายภาค มีบางคร้ังท่ีนิสิตไม่เข้าใจคําถามหรือไม่แน่ใจว่าควรจะตอบ
คําถามในรูปแบบใด เพ่ือลดความคลุมเครือของคําถาม ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีหลักการในการออก
ข้อสอบดังต่อไปนี้ สําหรับวิชาท่ีมีผู้สอนหลายคน ให้ทางกลุ่มอาจารย์ผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกันก่อนจะนํา
ข้อสอบไปใช้ในการสอบ (BSCS_58_5.3_5 แสดงตัวอย่างการวิพากษ์ข้อสอบวิชา คพ381) สําหรับวิชาท่ีมีอาจารย์
ผู้สอนเพียงคนเดียว ให้ผู้ออกข้อสอบนําข้อสอบไปให้อาจารย์ภายในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเช่ียวชาญท่ี
เก่ียวข้องกับวิชามาวิพากษ์ข้อสอบ ดังแสดงในแผนผังท่ี 5.3_2 โดยทางคณาจารย์ผู้สอนได้จัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ
กลางภาคประจําภาคการศึกษา 1/2558 (Com_Minutes_11_58) การวิพากษ์ข้อสอบปลายภาคประจําภาค
การศึกษา 1/2558 (Com_Minutes_13_58) การวิพากษ์ข้อสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษา 2/2558 
(Com_Minutes_4_59) การวิพากษ์ข้อสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา 2/2558 (Com_Minutes_6_59) 
เพ่ือให้ข้อสอบมีความชัดเจนและถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป หลังจากทําการแก้ไขข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ทางอาจารย์ผู้
ออกข้อสอบและอาจารย์ ผู้ วิพากษ์ข้อสอบทําการเซ็นต์ ช่ือกํากับ ท่ีด้านล่างของข้อสอบเพ่ือเป็นหลักฐาน 
(BSCS_58_5.3_6) 
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แผนผังที่ 5.3_2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
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- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   

ห ลังจากสอบ เส ร็จปลายภาค  1/2558 (Com_Minutes_1_59) และ 2/2558 (Com_Minutes_8_59) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กํากับให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาโดยผู้ประสานงาน
รายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของทุกรายวิชาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แล้วรวบรวมผลส่งคณะวิทยาศาสตร์
นําเสนอขึ้นเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมท้ังรวบรวมผลจาก มคอ. 5 และ มคอ. 6 มาจัดทํา มคอ. 7  ให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือนําเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ดังเสนอในแผนผังท่ี 5.1_2.1)  

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_11_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11/2558 วันท่ี 19 ตุลาคม 

2558 วาระท่ี 4.6 การวิพากษข์้อสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษา 1/2558 
Com_Minutes_13_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13/2558 วันท่ี 21 ธันวาคม 

2558 วาระท่ี 4.6 การวิพากษข์้อสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษา 1/2558 
Com_Minutes_1_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2559 วันท่ี 5 มกราคม 

2559 
- วาระท่ี 4.2 การพิจารณาตัดเกรดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- วาระท่ี 4.4 ติดตามการทํา มคอ   

Com_Minutes_4_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4/2559 วันท่ี 2 มีนาคม 
2559 วาระท่ี 4.2 การวิพากษข์้อสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษา 2/2558 

Com_Minutes_6_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6/2559 วันท่ี 28 เมษายน 
2559 วาระท่ี 4.6 การวิพากษข์้อสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา 2/2558 

Com_Minutes_7_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7/2559 วันท่ี 31 พฤษภาคม 
2559 วาระท่ี 4.1 ประชุมตัดเกรดภาคการศึกษา 2/2558 

Com_Minutes_8_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8/2559 วันท่ี 9 กรกฏาคม 2559 

วาระท่ี 4.9 ผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ วาระท่ี 4.4 ติดตามการทํา มคอ 

BSCS_58_5.1_1 สรุปผลนิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 
ด้าน 

BSCS_58_5.3_2 ตัวอย่างการตัดเกรดของวิชา CP381 
BSCS_58_5.3_3 สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาท่ี 1/58 
BSCS_58_5.3_4  สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาท่ี 2/58 
BSCS_58_5.3_5  ตัวอย่างการวิพากษ์ข้อสอบวิชา CP381 
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BSCS_58_5.3_6  ข้อสอบของวิชาท่ีสอนในหลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2558 
และ 2/2558 ท่ีผ่านการวิพากษ์ข้อสอบแล้ว 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์  
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 คุณภาพ ดีมาก 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร  

อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมจํานวน 17 คร้ังในปี
การศึกษา 2558 เพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงาน 

Com_Munutes_6_58-
Com_Minutes_13_58, 
Com_Munutes_1_59-
Com_Minutes_9_59 

 

2 มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับการรับทราบจาก สกอ. 
เม่ือวันท่ี 22กพ. 55 โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

BSCS_58_5.1_1 

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

หลักสูตรมีรายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 ในภาคเรียนท่ี 1/2558 
จํานวน 15 วิชาและภาคเรียนท่ี 
2/2558 จํานวน 16 วิชา ก่อน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา 
 

BSCS_58_5.4_1 

4 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ

หลักสูตรได้จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ใน
ภาคเรียนท่ี 1/2558 จํานวน 15 

BSCS_58_5.4_2 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2558 
จํานวน 16 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 
2558 ครบทุกรายวิชา 

5 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตรได้จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
2558  

 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
กําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

หลักสูตรได้มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิแยกตามรายวิชา 

BSCS_58_5.1_1 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตรได้รวบรวมแผน
ปรับปรุงการสอนจาก มคอ. 5 
ทุกรายวิชา  

BSCS_58_5.4_3 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการ

ไม่มีอาจารย์ใหม่  
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จัดการเรียนการสอน 
9 อาจารย์ประจําทุกคน

ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยคนละ 1 คร้ัง/
ปี 

BSCS_58_5.4_5 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และหรือวิชาชีพ ร้อยละ 100 

BSCS_58_5.4_6  

11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ประเมิน  

12 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ประเมิน  

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 9  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่

ดําเนินการผ่าน 
9  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปี
นี้ 

100  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 52 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดให้มีส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยการดําเนินงานจะอยู่ภายใต้การดําเนินงานของ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึง
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้บางส่วน เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน สามารถใช้ร่วมกันระหว่าง หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ในเวลาราชการ) และ หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นอกเวลาราชการ) ดังรายละเอียดการดําเนินงานต่อไปนี้ 
 
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการเตรียมความพร้อมด้านส่ิงสนับสนุน ด้านกายภาพ ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง ด้านอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนการทําโครงงาน ด้านส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ท่ีพักคอย พัดลมไอเย็น ตู้น้ําดื่ม เป็นต้น โดยได้ดําเนินการตามระบบการดําเนินงานของ
หลักสูตร/ภาควิชา/คณะ สําหรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ดังรูปท่ี 6-1 
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แผนผังที่ 6.1_1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดประชุมสาขาวิชา คร้ังท่ี 8/2558 วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2558 
วาระ ท่ี  4 .8  เพ่ื อ พิ จารณ ากํ าหนด ส่ิ งสนับ สนุ นการเรียนการ รู้ ท่ี เหมาะสมในภาคการศึ กษา 1/2558 
(Com_Minutes_8_58) ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค.004) ในปีการศึกษา 
2557 (BSCS_58_6.1_1) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 6.1_1 ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จากแบบสอบถาม ปค004 ของแต่ละรายวิชาในปี

การศึกษา 2557 (คะแนนเตม็ 5) 

ภาคการศึกษา 1/2557 

รายวชิา ตอน 

จํานวนนกัศกึษา ผลการประเมนิรวม 

ที�ลงทะเบยีน ที�ประเมนิ คา่เฉลี�ย S.D. ผลการประเมนิ 

  CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ B01 36 32 4.26 0.42 มากที�สดุ 

  CP121 หลกัการวทิยาการคอมพวิเตอร ์ B01 58 47 4.46 0.61 มากที�สดุ 

  CP212 การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ B01 42 37 4.44 0.48 มากที�สดุ 

  CP251 การโปรแกรมบนเว็บ B01 21 16 4.51 0.6 มากที�สดุ 

  CP322 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์ B01 43 32 4.29 0.61 มากที�สดุ 

  CP342 ระบบฐานขอ้มลู B01 41 35 4.04 0.61 มาก 

  CP381 การคํานวณเชงิตวัเลข B01 30 25 4.04 0.5 มาก 

  CP402 สถติสิําหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์ B01 73 58 3.79 0.83 มาก 

  CP432 ระบบความปลอดภัยคอมพวิเตอร ์ B01 68 56 4.18 0.61 มาก 

  CP458 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบงานเชงิวตัถ ุ B01 71 57 4.22 0.57 มาก 

  CP461 คอมพวิเตอรว์ชินัเบื�องตน้ B01 68 54 4.44 0.52 มากที�สดุ 

  CP463 ปัญญาประดษิฐ ์ B01 6 5 4.82 0.11 มากที�สดุ 

  CP472 โปรแกรมประยกุตเ์ชงิธรุกจิ B01 43 37 4.55 0.5 มากที�สดุ 

  CP482 อลักอรทิมึ B01 29 22 4.11 0.64 มาก 

  CP493 การฝึกงาน B01 35 29 4.27 0.63 มากที�สดุ 

  CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ B02 37 23 4.39 0.67 มากที�สดุ 

  CP212 การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ B02 24 21 4.25 0.48 มาก 

  CP251 การโปรแกรมบนเว็บ B02 21 17 4.29 0.48 มากที�สดุ 

  CP342 ระบบฐานขอ้มลู B02 36 28 3.89 0.89 มาก 

  CP381 การคํานวณเชงิตวัเลข B02 35 25 3.7 0.9 มาก 

  CP482 อลักอรทิมึ B02 35 25 4.24 0.61 มาก 

  CP493 การฝึกงาน B02 37 25 4.4 0.59 มากที�สดุ 

  CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ B03 47 44 3.93 0.82 มาก 

  CP251 การโปรแกรมบนเว็บ B03 87 83 4.27 0.52 มากที�สดุ 

  CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ B04 47 44 3.73 0.82 มาก 

Average 4.2204 
 

ภาคการศึกษา 2/2557 

รายวชิา ตอน 

จํานวนนกัศกึษา ผลการประเมนิรวม 

ที�ลงทะเบยีน ที�ประเมนิ คา่เฉลี�ย S.D. ผลการประเมนิ 

  CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ B01 52 33 4.52 0.56 มากที�สดุ 

  CP201 คณติศาสตรส์ําหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์ B01 27 17 4.64 0.43 มากที�สดุ 

  CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ B02 29 13 3.88 0.82 มาก 

  CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ B03 28 25 3.84 0.5 มาก 

  CP201 คณติศาสตรส์ําหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์ B02 26 17 4.37 0.55 มากที�สดุ 

  CP214 การโปรแกรมภาษาวชิวล B04 8 8 4.28 0.64 มากที�สดุ 

  CP241 โครงสรา้งขอ้มลู B01 29 24 4.54 0.45 มากที�สดุ 
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รายวชิา ตอน 

จํานวนนกัศกึษา ผลการประเมนิรวม 

ที�ลงทะเบยีน ที�ประเมนิ คา่เฉลี�ย S.D. ผลการประเมนิ 

  CP241 โครงสรา้งขอ้มลู B02 32 29 4.51 0.47 มากที�สดุ 

  CP316 การโปรแกรมบนอปุกรณ์พกพา B01 23 23 4.32 0.55 มากที�สดุ 

  CP316 การโปรแกรมบนอปุกรณ์พกพา B02 35 34 4.28 0.73 มากที�สดุ 

  CP323 ระบบปฎบิตักิาร B01 41 34 4.23 0.6 มาก 

  CP352 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ B01 59 58 4.16 0.64 มาก 

  CP353 เว็บเทคโนโลย ี B01 11 5 4.76 0.41 มากที�สดุ 

  CP431 การสื�อสารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ B01 23 23 4.05 0.73 มาก 

  CP431 การสื�อสารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ B02 35 34 4.12 0.91 มาก 

  CP444 ระบบคน้คนืสารสนเทศ B01 36 30 4.54 0.45 มากที�สดุ 

  CP445 ระบบคลงัขอ้มลูและการทําเหมอืงขอ้มลู B01 47 40 4.15 0.76 มาก 

  CP463 ปัญญาประดษิฐ ์ B01 69 68 4.33 0.73 มากที�สดุ 

  CP493 การฝึกงาน B01 1 1 4.8 0 มากที�สดุ 

  CP494 หวัขอ้ทางวทิยาการคอมพวิเตอร ์ B01 61 43 4.28 0.61 มากที�สดุ 

Average 4.33 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ต้องการให้มีการปรับปรุงห้องน้ํา ให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้น ห้องน้ําในบางอาคารอาจยังมีจุดร่ัวซึม 
2. อุปกรณ์ด้านการสอนควรทันสมัยมากกว่านี้  

 
กรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ประจําภาคการศึกษา 1/2558 และด้วย

งบประมาณท่ีมีจํากัด จึงจัดลําดับความสําคัญการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด โดยมีกรรมการบริหาร
หลักสูตรบางท่านเป็นกรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณของภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ เข้าไปมีบทบาทในการ
กําหนดแผนงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 
งบลงทุน 

ภาคการศึกษา 1/2558 หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 2558 (ต.ค.58 – ก.ย. 59) เพ่ือจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ ดังรายการต่อไปนี้ 

• คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลทางคณิตศาสตร์    57 เคร่ือง 

• เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี       1  เคร่ือง 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประสานไปยังคณะเพ่ือแก้ไขโครงสร้างพ้ืนฐานในเร่ืองการเข้าใช้

งานอินเทอร์เน็ต ผ่าน wifi โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะปี 2558 เพ่ือปรับจุดเช่ือมต่อ WiFi ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ช้ัน 18 ไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวน 
งบดําเนินงาน 
 กรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอภาควิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณเงิน
แผ่นดิน สําหรับการซ่อมแซมห้องเรียนต่างๆ ให้พร้อมใช้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1/2558 โดยมีแผนการ
ดําเนินงานดังนี้ 
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1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801  
- แก้ไขระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

2) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1803  
- เปลี่ยนสายสัญญาณ Projector 

3) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 19-1804  และห้อง Server 
- เพ่ิมเติมจุดบริการเครือข่าย 

 
ในด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการจัดการเรียนการสอน

และการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด กรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดซอฟต์แวร์ท่ีจําเป็นในการเรียนการสอน 

และคํานึงถึงซอฟต์แวร์ท่ีเป็นโอเพ่นซอรซ์สในลําดับต้น รวมท้ังความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการติดตั้ง

ซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการ 1802 และ 1803  โดยมอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ติดตั้งเคร่ืองต้นแบบ

ตามรายการท่ีสรุปดังนี ้

ตารางที่ 6.1_2 การติดตั้งซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการ 1802 และ 1803  

สรุปซอฟต์แวร์ ที่ติดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 
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 เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 1/2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดให้นิสิตทุกคนเข้าทําแบบ

ประเมิน ปค004 เพ่ือรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และได้นําข้อเสนอแนะเข้าท่ี

ประชุมสาขา เพ่ือกําหนดแผนการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสามารถดําเนินการได้เอง ในการประชุมสาขาคร้ัง
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ท่ี 12/2558 วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 วาระ 4.7 การพิจารณากําหนดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับภาคการศึกษา 

2/2558   ดังต่อไปนี้ (Com_Minutes_12_58) 

ตารางที่ 6.1_3 ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จากแบบสอบถาม ปค004 ของแต่ละรายวิชาในภาค
การศึกษา 1/2558 (คะแนนเต็ม 5) 

รายวชิา ตอน 

จํานวนนกัศกึษา ผลการประเมนิรวม 

ที�ลงทะเบยีน ที�ประเมนิ คา่เฉลี�ย S.D. ผลการประเมนิ 

 1. CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  B01 43 29 4.24 0.41 มาก 

 1. CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  B02 24 14 4.2 0.65 มาก 

 1. CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  B03 49 46 3.82 0.81 มาก 

 1. CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  B04 39 31 3.9 0.61 มาก 

 1. CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  B05 6 4 4.5 0.58 มากที�สดุ 

 10. CP432 ระบบความปลอดภัยคอมพวิเตอร ์  B01 59 51 4.4 0.51 มากที�สดุ 

 11. CP458 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบงานเชงิวตัถ ุ  B01 58 50 4.13 0.8 มาก 

 12. CP461 คอมพวิเตอรว์ชินัเบื�องตน้  B01 58 48 4.46 0.52 มากที�สดุ 

 13. CP482 อลักอรทิมึ  B01 45 42 4.64 0.48 มากที�สดุ 

 14. CP493 การฝึกงาน  B01 23 18 4.29 0.66 มากที�สดุ 

 14. CP493 การฝึกงาน  B02 35 30 4.31 0.67 มากที�สดุ 

 2. CP121 หลกัการวทิยาการคอมพวิเตอร ์  B01 24 18 4.24 0.58 มาก 

 2. CP121 หลกัการวทิยาการคอมพวิเตอร ์  B02 21 17 4.5 0.57 มากที�สดุ 

 3. CP212 การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ  B01 24 22 4.27 0.54 มากที�สดุ 

 3. CP212 การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ  B02 24 24 4.43 0.47 มากที�สดุ 

 3. CP212 การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ  B02 24 24 4.43 0.47 มากที�สดุ 

 3. CP212 การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ  B03 24 24 4.11 0.56 มาก 

 3. CP212 การโปรแกรมเชงิวตัถ ุ  B03 24 24 4.11 0.56 มาก 

 4. CP215 การโปรแกรมเกม  B01 58 53 4.54 0.5 มากที�สดุ 

 5. CP251 การโปรแกรมบนเว็บ  B01 27 26 4.31 0.53 มากที�สดุ 

 5. CP251 การโปรแกรมบนเว็บ  B02 27 24 4.38 0.46 มากที�สดุ 

 5. CP251 การโปรแกรมบนเว็บ  B03 86 65 4.26 0.58 มากที�สดุ 

 6. CP322 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร ์  B01 52 48 4.32 0.6 มากที�สดุ 

 7. CP342 ระบบฐานขอ้มลู  B01 30 29 4.62 0.5 มากที�สดุ 

 7. CP342 ระบบฐานขอ้มลู  B02 30 29 4.54 0.45 มากที�สดุ 

 7. CP342 ระบบฐานขอ้มลู  B02 30 29 4.54 0.45 มากที�สดุ 

 8. CP402 สถติสิําหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์  B01 41 39 4.62 0.47 มากที�สดุ 

 8. CP402 สถติสิําหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์  B01 41 39 4.62 0.47 มากที�สดุ 

 9. CP431 การสื�อสารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์  B01 41 39 4.65 0.5 มากที�สดุ 

Average 4.358 

 

ผลการดําเนินงานแก้ไขปรับปรุงห้องเรียนในภาคการศึกษา 1/2558 

งบดําเนินงาน 
1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801  
- แก้ไขระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
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2) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1803  
- เปลี่ยนสายสัญญาณ Projector 

3) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 19-1804  และห้อง Server 
- เพ่ิมเติมจุดบริการเครือข่าย 

 

ในปีการศึกษา 2/2558 กรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑ์ และการปรับปรุงห้องเรียน
ให้พร้อมใช้งานดังนี้ 
แผนการแก้ไขปรับปรุงห้องเรียนในภาคการศึกษา 2/2558 
งบลงทุน 

ปีการศึกษา 2/2558 หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน 2559 (ต.ค.57 – 
ก.ย. 58) เพ่ือจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑ์สําหรับการเรียนการสอนดังต่อไปนี้  

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

•  เคร่ืองมัลติมีเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 1 เคร่ือง 

• พัดลมไอเย็น          2 เคร่ือง 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ืองานประมวลภาพขั้นสูง     4 เคร่ือง 

• ชุดเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบ 3 หัวก๊อก       2 ชุด 

• เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ํากว่า 40,000 บีทียู    1 เคร่ือง  

• เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens   1 เคร่ือง 

• เคร่ือง Digital Oscilloscope       1 เคร่ือง 

• เคร่ือง wifi modem router       5 เคร่ือง 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คหน้าจอสัมผัส      2 เคร่ือง 

• คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต สําหรับประมวลผลทางวิทยาศาสตร์    1 เคร่ือง  

• คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบท่ี 2        1 เคร่ือง 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2      12 เคร่ือง 
งบประมาณแผ่นดินปี 2559 จัดซ้ือ 

• กระดานอัจฉริยะ         1 เคร่ือง 

• ชุดกล้องวงจรปิด ห้อง 1801 1802 1803 1804 1815 โถงช้ัน 18   1 ระบบ 

• ปรับปรุงห้องเรียน 1815  
o ติดตั้งผนังก้ันเสียง 

• ปรับปรุงห้องประชุม 1814 
o ปรับการก้ันห้อง 
o เปล่ียนฝ้าเพดาน 
o ติดตั้งประตูกระจก 
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o ติดตั้งกระดาน white board 

• ปรับปรุงห้องน้ํานิสิต 18 

• ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง 
o ติดตั้งประตู key card 

งบดําเนินงาน 
กรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอภาควิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดเตรียมงบประมาณเงินแผ่นดิน 
สําหรับการซ่อมแซมห้องเรียนต่างๆ ให้พร้อมใช้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2/2558 โดยมีแผนการ
ดําเนินงานดังนี ้

1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801 
- ติดต้ังโปรเจคเตอร์ใหม่ 

2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1802 
- ปรับปรุงสายแลน 
- เพ่ิมหน่วยความจําสํารอง 50 เคร่ือง 

3) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1803 
- ปรับปรุงสายสัญญาณ 
- เพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้จุได้ 52 เคร่ือง 

4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 19-1804  และห้อง Server 
- ติดต้ังประตู key card 
- เพ่ิมจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

5) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1815 
- ติดต้ังผนังกันเสียง 
- เปลี่ยน Projector ทดแทนของเดิม เพ่ือรองรับการใช้งาน Presentation ไร้สายบนระบบ ios  , android , 

windows 
- อัพเกรดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหม่ 1 ตัว 

6) งานปรับโถง ชั้น 18  
- ติดต้ังตู้เก็บของสําหรับนิสิต 
- ติดต้ังพัดลมไอเย็น 
- ติดต้ังเคร่ืองกรองนํ้าเย็น 
- ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 

7) งานปรับปรุงห้อง Server 
- ติดต้ังชุดสื่อการสอน CISCO ACADEMY 

 
เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 2/2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดให้นิสิตทุกคนเข้าทําแบบ

ประเมิน ปค004 เพ่ือรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และได้นําข้อเสนอแนะเข้าท่ี
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ประชุม คร้ังท่ี 8/2559 วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 วาระท่ี 4.8 การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 ช้ัน 18 เพ่ือกําหนดแผนการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ในปี
การศึกษาถัดไป (Com_Minutes_8_59) 

 
ผลการดําเนินงานแก้ไขปรับปรุงห้องเรียนในภาคการศึกษา 2/2558 

1) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1801 
- ติดต้ังโปรเจคเตอร์ใหม่ 

2) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1802 
- ปรับปรุงสายแลน 
- เพ่ิมหน่วยความจําสํารอง ขนาด 8 Gb จํานวน 50 เคร่ือง 

3) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19-1803 
- ปรับปรุงสายสัญญาณ 
- เพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้จุได้ 52 เคร่ือง 

4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 19-1804  และห้อง Server 
- ติดต้ังประตู key card 
- เพ่ิมจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

5) งานปรับปรุงห้องเรียน 19-1815 
- ติดต้ังผนังกันเสียง 
- เปลี่ยน Projector ทดแทนของเดิม เพ่ือรองรับการใช้งาน Presentation ไร้สายบนระบบ ios  , android , 

windows 
- อัพเกรดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้รองรับการใช้งานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
- ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใหม่ 1 ตัว 

6) งานปรับโถง ชั้น 18  
- ติดต้ังตู้เก็บของสําหรับนิสิต 
- ติดต้ังพัดลมไอเย็น 
- ติดต้ังเคร่ืองกรองนํ้าเย็น 
- ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 

7) งานปรับปรุงห้อง Server 
- ติดต้ังชุดสื่อการสอน CISCO ACADEMY 
 

- จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

- ห้องบรรยาย จํานวน 2 ห้อง (1801 จุได้ 80 ท่ีนั่ง และ 1815 จุได้ 120 ท่ีนั่ง) 
- ห้องประชุมสัมนนากลุ่มย่อย จํานวน 1 ห้อง (ห้อง 1814) ประกอบด้วยกระดานอัจฉริยะ โทรทัศน์ 
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- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง (1802 จุได้ 49 ท่ีนั่ง และ 1803 จุได้ 52 ท่ีนั่ง) 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 1 ห้อง (1804) 
- อุปกรณ์ cisco และระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi ครอบคลุม ช้ัน 18 
- ท่ีสําหรับนั่งทํางาน พร้อมจุดเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริเวณโถงช้ัน 18 จํานวน 10 จุด 

(สําหรับนิสิตใช้ทํางานนอกเวลาราชการ และทํางานร่วมกัน) 
- ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (http://course.swu.ac.th) ควบคู่กับการเรียนในช้ันเรียนปกติ 
- มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานข้อมูล ACM Digital Library, Computers 

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

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมีนิสิตจํานวน 192 คน แบ่งเป็น  
ช้ันปี จํานวน (คน) 

4 (รหัส 55) 59 
3 (รหัส 56) 40 
2 (รหัส 57) 51 
1 (รหัส 58) 38 

 ซ่ึงนิสิตทุกคนสามารถเข้าใช้ห้องและส่ิงสนับสนุนท่ีหลักสูตรได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอ กรรมการบริหาร
หลักสูตรได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช้ันสูง (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) สําหรับการทําโครงงานวิจัยของนิสิตช้ันปีท่ี 
4   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยายามจัดให้นิสิตสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 1 คนต่อ 1 เคร่ือง ซ่ึงในบาง
รายวิชาท่ีต้องใช้ห้องปฏิบัติการท่ีมีนิสิตลงทะเบียนเกินกว่า 50 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางสอนให้
เพ่ิมจํานวนตอนเรียนท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือแบ่งผู้เรียนไม่ให้เกินตอนเรียนละ 50 คน ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 ได้เกิดความเส่ียง
ในกรณีท่ีเคร่ืองบางเคร่ืองชํารุด ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สํารองไว้ในห้องปฏิบัติการอีกห้องละ 2 เคร่ือง 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 กรรมการบริหารหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จากการประเมิน ปค 004 ในภาค
การศึกษาท่ี 1/2558 และ 2/2558 เข้าท่ีประชุมสาขา คร้ังท่ี 8/2559 วาระท่ี 4.2 คําขอตั้งงบประมานเงินรายได้
ปีงบประมาณ 2560 (Com_Minutes_8_59) โดยได้เสนอแนะในการดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณดังนี้ 

งบประมาณเงินรายได้ปี 2560 (ต.ค. 59 – ก.ย. 60) จัดซ้ือ 

• โต๊ะพับเอนกประสงค์แบบล้อเล่ือน       10 ตัว  

• เก้าอ้ีสํานักงานแบบล้อเล่ือน        28 ตัว  

• โต๊ะเขียนหนังสือ         30 ตัว 

• เก้าอ้ีเอนกประสงค์         56 ตัว 
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• โซฟา 3 ท่ีนั่ง         4 ตัว  

• ตู้ล็อคเกอร์ 33 ประตู        1 ตู้ 

• ชุดเคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนท่ี        2 ชุด 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ืองานประมวลผลภาพขั้นสูง     6 เคร่ือง 

• ตู้สําหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  แบบท่ี 1    1 ตู้ 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2       1 เคร่ือง 

• เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที   1 เคร่ือง 

• เคร่ืองพิมพ์แบบเติมหมึกขาวดํา       1 เคร่ือง 
 

หลังจากส้ินภาคการศึกษา 2/2558 หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้แบบสอบถาม ปค 004 ในปีการศึกษา 2558 (BSCS_58_6.1_2) ผ่านระบบ SUPREME ในท่ีประชุมสาขา คร้ัง
ท่ี 8/2559 วันท่ี 9 มิถุนายน 2559 วาระท่ี 4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 เพ่ือสรุปผลคะแนนความพึงพอใจ และเป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการปรับปรุงส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป ซ่ึงได้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 6.1_4 ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ จากแบบสอบถาม ปค004 ของแต่ละรายวิชาในภาค
การศึกษา 2/2558 (คะแนนเต็ม 5) 

รายวชิา ตอน 

จํานวนนกัศกึษา ผลการประเมนิรวม 

ที�ลงทะเบยีน ที�ประเมนิ คา่เฉลี�ย S.D. ผลการประเมนิ 

 1. CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  B01 40 24 4.2 0.6 มาก 

 1. CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  B02 45 11 4.09 0.43 มาก 

 1. CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์  B03 24 14 4.21 0.59 มาก 

 10. CP443 ระบบสารสนเทศเพื�อการบรหิาร  B01 40 33 4.17 0.69 มาก 

 11. CP444 ระบบคน้คนืสารสนเทศ  B01 59 54 4.61 0.46 มากที�สดุ 

 12. CP457 การโปรแกรมเพื�อการประยกุต ์  B01 41 36 4.65 0.4 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B01 3 1 5 0 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B02 3 1 5 0 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B03 3 3 3.64 0.55 มาก 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B04 3 3 4.33 0.35 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B05 3 2 4.65 0.49 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B06 2 1 4 0 มาก 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B07 3 3 3.77 0.75 มาก 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B08 1 1 4.6 0 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B09 3 2 4.05 0.07 มาก 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B10 3 3 4.67 0.58 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B11 3 2 4.65 0.49 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B12 3 2 4.75 0.35 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B13 3 2 4.95 0.07 มากที�สดุ 
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 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B14 3 2 4 0 มาก 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B15 3 2 5 0 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B16 3 3 3.67 0.58 มาก 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B17 3 2 4.6 0.57 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B18 3 3 4.17 1.04 มาก 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B19 3 2 4.7 0.42 มากที�สดุ 

 13. CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์  B20 3 3 4.93 0.12 มากที�สดุ 

 2. CP201 คณติศาสตรส์ําหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์  B01 21 10 4.06 0.45 มาก 

 2. CP201 คณติศาสตรส์ําหรับวทิยาการคอมพวิเตอร ์  B02 21 14 3.62 0.55 มาก 

 3. CP214 การโปรแกรมวชิวลเบสกิ  B01 26 22 4.46 0.6 มากที�สดุ 

 3. CP214 การโปรแกรมวชิวลเบสกิ  B02 25 23 4.39 0.54 มากที�สดุ 

 4. CP241 โครงสรา้งขอ้มลู  B01 25 24 4.6 0.48 มากที�สดุ 

 4. CP241 โครงสรา้งขอ้มลู  B02 26 25 4.59 0.58 มากที�สดุ 

 4. CP241 โครงสรา้งขอ้มลู  B03 20 18 4.23 0.47 มาก 

 5. CP316 การโปรแกรมบนอปุกรณ์พกพา  B01 18 16 4.68 0.36 มากที�สดุ 

 5. CP316 การโปรแกรมบนอปุกรณ์พกพา  B02 22 22 4.58 0.44 มากที�สดุ 

 6. CP323 ระบบปฎบิตักิาร  B01 51 45 4.36 0.69 มากที�สดุ 

 7. CP352 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  B01 40 38 4.6 0.43 มากที�สดุ 

 8. CP381 การคํานวณเชงิตวัเลข  B01 18 16 4.6 0.4 มากที�สดุ 

 8. CP381 การคํานวณเชงิตวัเลข  B02 24 23 4.57 0.53 มากที�สดุ 

 9. CP433 ระบบแบบกระจาย  B01 35 26 4.35 0.52 มากที�สดุ 

Average 4.419 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. อยากได้เคร่ืองพิมพ์สําหรับบริการนิสิตท้ัง 4 ช้ันปี 
2. อยากได้เคร่ืองพิมพ์สําหรับการทําโครงงานนิสิตช้ันปีท่ี 4 
3. ควรเพ่ิมเก้าอ้ีโซฟา สําหรับพักคอยท่ีช้ัน 18 

 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลกระบวนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท้ังจากการ
สัมภาษณ์นิสิต สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน และพิจารณาจากแนวโน้มคะแนนการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ในปี
การศึกษา 2557 และ 2558  เข้าท่ีประชุมสาขาวิชา คร้ังท่ี  9/2559 วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 วาระท่ี 4.2 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ซ่ึงจาก
แนวโน้มความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากแบบประเมิน ปค004 พบว่า จากการประเมินกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ นิสิตและอาจารย์มีความพึง
พอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางที่ 6.1_5 แนวโน้มคะแนนการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ในปีการศึกษา 2557 และ 2558 (คะแนน
เต็ม 5) 

ภาคการศึกษา 1/2557 2/2557 1/2558 2/2558 
คะแนนเฉลี	ย 4.2204 4.3300 4.3580 4.4190 
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ตารางที่ 6.1_6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (คะแนนเต็ม 5) 

ห้วข้อประเมิน 
คะแนน
เฉล่ีย 

1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ [1.1 ห้องเรียนมีสภาพและขนาดท่ีเหมาะสมกับการเรียนการ
สอน] 4.37 
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ [1.2 ห้องเรียนมีส่ืออุปกรณ์ท่ีสะดวกต่อการเรียนการสอน] 4.37 
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ [1.3 ห้องปฏิบัติการมีเคร่ืองมืออุปกรณ์เพียงพอกับนิสิต] 4.35 
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ [1.4 ห้องปฏิบัติการมีสภาพและขนาดท่ีเหมาะสมกับการเรียน
การสอน] 4.35 
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ [1.5 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน] 4.31 
2. ด้านอุปกรณ์การศึกษา [2.1 ความเพียงพอของส่ือ/อุปกรณ์ กับจํานวนนิสิต] 4.39 
2. ด้านอุปกรณ์การศึกษา [2.2 ประสิทธิภาพของส่ือ/อุปกรณ์] 4.18 
3. ด้านเทคโนโลยี [3.1 จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตครอบคลุมท่ัวถึง] 4.37 
3. ด้านเทคโนโลยี [3.2 ความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในคณะ] 4.37 
4. ด้านการให้บริการต่าง ๆ [4.1 การประชาสัมพันธ์ขา่วสารต่าง ๆ] 4.10 
4. ด้านการให้บริการต่าง ๆ [4.2 การให้คําแนะนําด้านวิชาการ] 4.22 
4. ด้านการให้บริการต่าง ๆ [4.3 การให้คําแนะนําด้านการใช้ชีวิตแก่นิสิต] 4.18 
4. ด้านการให้บริการต่าง ๆ [4.4 การดําเนินการเก่ียวกับคําร้องต่าง ๆ] 4.18 
4. ด้านการให้บริการต่าง ๆ [4.5 หนังสือ/ตํารา/เอกสาร/ส่ือการเรียนรู้ในห้องสมุดท่ีเพียงพอและ
ทันสมัย] 4.20 
5. ด้านการให้บริการต่าง ๆ ภายนอกคณะ [5.1 บริการของสํานักหอสมุด] 4.37 
5. ด้านการให้บริการต่าง ๆ ภายนอกคณะ [5.2 บริการของสํานักคอมพิวเตอร์] 4.45 
5. ด้านการให้บริการต่าง ๆ ภายนอกคณะ [5.3 ความสะดวก/สะอาดบริเวณโรงอาหาร] 4.10 

 
 ในการปรับปรุงกระบวนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้นําข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมสาขา เพ่ือช้ีแจงเหตุผล เป็นแนวทางการจัดหาครุภัณฑ์ จึงมีการกําหนดลําดับ
ความสําคัญของครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นต้องใช้เร่งด่วน อาทิ ครุภัณฑ์การเรียนการสอน ได้แก่ ชุดโต๊ะเก้าอ้ี สําหรับห้องท่ี
ปรับปรุงใหม่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชุดเคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนท่ี เป็นต้น และมีครุภัณฑ์บางอย่างท่ียังไม่สามารถ
ตั้งคําขอได้ และเตรียมไว้ขอในงบประมาณปีถัดไป เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เป็นต้น  
 นอกจากการส่ิงสนับสนุนด้านวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ได้จัดสรรทุนการศึกษาแบบจิตอาสา สําหรับนิสิตทุกช้ันปี จํานวน 12 คน เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ช่วยเหลือ
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งานต่างๆของหลักสูตร และสร้างช่องทางในการส่ือสารกับตัวแทนนิสิตทุกช้ันปี โดยมีการเพ่ิมกลุ่มไลน์ ของตัวแทน
นิสิต เพ่ือใช้ในการส่ือสารการจัดทําโครงการ และรับข้อเสนอแนะต่างๆ ของนิสิตท้ัง 4 ช้ันปี เพ่ิมช่องทางในการแจ้ง
ปัญหาของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
 ในการปรับปรุงกระบวนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้จัดประชุมวางแผนจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และพบว่ามีครุภัณฑ์สําหรับการทําโครงงานนิสิตช้ันปีท่ี 4 
ซ่ึงต้องจัดซ้ือผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศ และ ไม่สามารถดําเนินการตั้งงบประมาณได้ จึงจัดสรรทุนนิสิตเพ่ิมอีก 3 ทุน 
สําหรับนิสิตช้ันปีท่ี 4 เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับการทําโครงงานนิสิต 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_8_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2558 วันพุธท่ี 22 

กรกฎาคม 2558 วาระท่ี 4.8 การพิจารณากําหนดส่ิงสนับสนุนการเรียนการรู้ท่ีเหมาะสม
ในภาคการศึกษา 1/2558 

Com_Minutes_12_58 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คร้ังท่ี 12/2558 วันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2558 วาระ 4.7 การพิจารณากําหนดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับภาค
การศึกษา 2/2558    

BSCS_58_6.1_1 ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ปค.004 ในปีการศึกษา 2557  
BSCS_58_6.1_2 ผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ปค.004 ในปีการศึกษา 2558  
Com_Minutes_8_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คร้ังท่ี 8/2559 วันท่ี 9 มิถุนายน 

2559  
วาระท่ี 4.2 คําขอตั้งงบประมานเงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 
วาระท่ี 4.8 การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

Com_Minutes_9_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คร้ังท่ี 9/2559 วันท่ี 28 มิถุนายน 
2559 วาระท่ี 4.2 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 5  

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความก้าวหน้าของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

สร้างความร่วมมือกับ
บริษัทเอกชนโดยเชิญ
ผู้มีความรู้
ความสามารถมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้กับนิสิต 

พฤษภาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผนโดยเชิญวิทยากรมาสอน
วิชา CP215 และวิชา CP457 

จัดค่ายวิชาการ
ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ให้เด็ก
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

กรกฎาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

ทางหลักสูตรไดจั้ดค่ายวิชาการทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เด็กระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือคัดเด็กท่ีมี
ความสนใจในหลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาเข้าเรียน 

กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

กรกฎาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน โดยกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์
การศึกษาท่ีทันสมัย 
เพ่ือส่งเสริมการวิจัย 

กรกฎาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน โดยได้ครุภัณฑ์ชุด
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย Cisco 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี) 

- ปรับลดจํานวนหน่วยกิตรวมของโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมเวลาในการศึกษาด้วยตนเองและการทําโครงงาน
ให้มากขึ้น 

 
2. ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)  
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- เปิดรายวิชาใหม่ เช่น CP317 Programming Language Concepts 
- เปล่ียนแปลงซอฟต์แวร์ในวิชาปฏิบัติการให้ทันสมัย 

 
แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2559 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะส้ินสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
สร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชน
โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับ
นิสิต 

พฤษภาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

กรกฎาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 

จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาท่ีทันสมัย 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

กรกฎาคม 2560 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

  

องค์ประกอบ จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

2 การสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตหลังสําเร็จ
การศึกษา ควรวิเคราะห์แบบสอบถามใน
ประเด็นเชิงลึกถึงเหตุผลการไม่ได้งาน 

 

 

3  - ทางคณะกรรมการประเมินยังไม่เห็น

การปรับปรุงท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ซ่ึงควรมีการรายงานผลของการ

ปรับปรุง 

- กิจกรรมนอกช้ันเรียนท่ีไม่ใช่ทาง

วิชาการ โดยเฉพาะนิสิตช้ันปีท่ี 1 มี

ช่ัวโมงกิจกรรมมาก อาจจะส่งผล

กระทบต่อการเรียน ซ่ึงทางหลักสูตร

อาจจะใส่ไว้ในการปรับปรุงระบบ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

- ปัญหาของจํานวนคอมพิวเตอร์ใน

ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอกับจํานวน

นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน กรณีรายวิชาท่ีมี

การเรียนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนร่วม 

- การให้คําแนะนําเก่ียวกับการฝึกงาน

ของนิสิต ทางคณะกรรมการประเมินยัง

ไม่เห็นระบบการให้คําปรึกษาหรือ
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จัดการในเร่ืองนี้ 

4  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีจํานวนน้อย และอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกยังมีจํานวนน้อย 

5  - ยังไม่พบรายงานผลของกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

- รายวิชาทางคณิตศาสตร์ เช่น MA115 

MA116 มีจํานวนนิสิตท่ีเพิกถอนจํานวน

มาก ทางหลักสูตรควรจะพิจารณาหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซ่ึง

อาจจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้

วิชาคณิตศาสตร์มีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับหลักสูตร 

6  ควรมีการวางแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียน 
การสอน โดยวิเคราะห์จากความต้องการของ
อาจารย์และนิสิต 

 
 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  เห็นชอบดําเนินการตามข้อคิดเห็นของผู้ประเมิน 

 

3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

  นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือวางแนวทางในการ
ปรับปรุงสําหรับปีการศึกษา 2559 ต่อไป 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 4.05 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 3 3.67 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 4 3.67 ดี (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบท่ี 5 4.00 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ดี (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ีของ
ทุกองค์ประกอบ 

3.85 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี คะแนนผ่าน 
จํานวน

ตัวบ่งชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน

กลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

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) 

๔.๐๕ 

 

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 7 4 2 ๓.๘๕ ดี 

ผลการประเมิน ๓.๕๗ ๔.๒๕ ๔.๐๒ ๓.๘๕ ดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. บัณฑิตท่ีจบออกไปมีกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือกับเอกชนในการฝึกงาน 
2. นิสิตบางกลุ่มมีความสามารถสูง ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ นิ สิ ต เข้ าป ระ ก วด แ ข่ งขั น โค ร ง งาน

ระดับประเทศ 
3. มีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีประสิทธิภาพ สนันสนุนงบประมาณในการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 
4. หลักสูตรมีคุณภาพและ เป็นท่ีต้องการของต้องการ
ของตลาดแรงงาน มีความร่วมมือกับบริษัทเอกชน ท่ี
สนใจมารับสมัครงานนิสิต เช่น AIS, True, Wealth 
Management, ARMS เป็นต้น 

สร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชนโดยเชิญผู้มีความรู้
ความสามารถมาเป็น วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้กับนิสิต 

5. ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ิมขึ้น จัดลําดับครุภัณฑ์เพ่ือซ้ือครุภัณฑ์ทางการศึกษาในการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. บัณฑิตขาดทักษะการส่ือสารและวินัยการตรงต่อ
เวลา 

เพ่ิมกิจกรรมการนําเสนอโครงงานในรายวิชาและฝึกวินัย
ในการเข้าขั้นเรียน 

2. อัตราการคงอยู่ของนิสิตไม่เพ่ิมขึ้น จัดโครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือคัดเด็กท่ีมีความ
สนใจในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเข้าเรียน 

3. ขาดอัตรากําลัง ทําแผนอัตรากําลังเสนอมหาวิทยาลัย 
4. เนื้อหารายวิชาในช้ันปีสูงมีความยากและมีจํานวน
มากต่อภาคการศึกษา 

จัดตารางสอนโดยกระจายวิชาท่ีมีความยาก ไม่ให้อยู่ใน
ภาคการศึกษาเดียวกัน 

5. ไม่สามารถจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษาจากเว็บไซต์
ต่างประเทศได้ 

จัดสรรงบประมาณในรูปแบบทุนนิสิตสําหรับสําหรับการ
ทํางานวิจัย 
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แบบรับรองความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มลู 

ขอรบัรองว่าขอ้มลูที�นําเสนอในรายงานฉบบันี�ไดม้กีารดาํเนินการจรงิ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี(�) 

�  ขอรบัรองว่าเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรนี�เพยีงหลกัสตูรเดยีว โดยไมไ่ดป้ระจาํหลกัสตูรอื�นๆ อกี 
 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที� 1: ผศ.นรศิา  ชุตนิารา                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที� : ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที� 2: ผศ.รุง่ระพ ี กรานคําย ี                                                                 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที� : ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที� 3: อ.สาโรช  เมาลานนท ์                                                                 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที� : ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที� 4: ผศ.ศศวิมิล  สุขพฒัน์                                                                

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที� : ______________________ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรคนที� 5: อ.จนัตร ี ผลประเสรฐิ                                                                  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที� : ______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(หวัหน้าภาควชิา) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที�_______________________ 
 

เหน็ชอบโดย : ________________________________________(คณบด)ี 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที�_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรปุผลรายวิชาที�เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวชิาที�เปิดสอนทั �งหมดพรอ้มจาํนวนนิสติที�ลงทะเบยีนเรยีน  จาํนวนนิสติที�สอบผ่านแต่ละรายวชิาและ

การกระจายของระดบัคะแนน 

รายวิชา 

ภาค/ปี

การศึก

ษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จาํนวน

นิสิตที�
ลงทะเบี

ยน

เรียน 

จาํนวน

นิสิตที�
สอบ

ผา่น 

A
 

B
+

 

B
 

C
+

 

C
 

D
+

 

D
 

E
 

I 

IP
 

F
 

P
 

S
 

U
 

W
 

BU101 1/2558 25 12 4 - 2 - - - - - - - - - 1 44 43 

CP111 1/2558 2 - - 3 1 - - - - - - - - - - 6 6 

CP121 1/2558 16 2 15 4 2 1 3 - - - - - - - 2 45 43 

CP212 1/2558 5 7 8 9 10 9 3 - - - - - - - - 51 51 

CP215 1/2558 18 16 16 7 - - - - - - - - - - 1 58 57 

CP251 1/2558 4 1 9 9 12 4 14 - - - - - - - - 53 53 

CP322 1/2558 8 4 15 13 6 2 3 - - - - - - - - 51 51 

CP342 1/2558 6 9 9 11 4 1 - - - - - - - - 1 41 40 

CP402 1/2558 5 12 9 10 5 - - - - - - - - - - 41 41 

CP431 1/2558 8 4 12 9 2 4 - - - - - - - - 2 41 39 

CP432 1/2558 9 15 15 13 5 - - 1 - - - - - - - 58 57 

CP458 1/2558 20 11 11 6 9 1 - - - - - - - - - 58 58 

CP461 1/2558 15 18 15 8 1 - 1 - - - - - - - - 58 58 

CP482 1/2558 10 6 9 4 5 4 5 - 1 - - - - - 1 45 44 

CP493 1/2558 - - - - - - - - - - - - 57 1 - 58 57 

CP495 1/2558 57 - - - - - - 1 - - - - - - - 58 57 

MA115 1/2558 4 5 7 10 19 16 7 - - - - - - - 12 80 68 

SCI301 1/2558 7 6 6 15 7 5 4 - - - - - - - 1 51 50 

SCI302 1/2558 24 11 2 2 - - - 1 - - - - - - - 40 39 

SWU1

21 
1/2558 6 17 11 - - - - - - - - - - - 2 36 34 

SWU1

23 
1/2558 - - 8 - - - - - - - - - - - - 8 8 
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รายวิชา 

ภาค/ปี

การศึก

ษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จาํนวน

นิสิตที�
ลงทะเบี

ยน

เรียน 

จาํนวน

นิสิตที�
สอบ

ผา่น 

A
 

B
+

 

B
 

C
+

 

C
 

D
+

 

D
 

E
 

I 

IP
 

F
 

P
 

S
 

U
 

W
 

SWU1

41 
1/2558 13 20 9 - - - - - - - - - - - 1 43 42 

SWU1

51 
1/2558 8 23 11 - - - - - - - - - - - 2 44 42 

SWU2

52 
1/2558 9 24 14 3 1 - - - - - - - - - - 51 51 

SWU3

51 
1/2558 28 13 - - - - - - - - - - - - - 41 41 

AC201 2/2558 8 8 9 11 7 3 5 - - - - - - - - 51 51 

CP111 2/2558 19 2 1 6 3 4 4 3 - - - - - - 3 45 39 

CP201 2/2558 11 9 8 7 3 - 1 - - - - - - - 2 41 39 

CP214 2/2558 5 7 10 14 9 3 2 1 - - - - - - - 51 50 

CP241 2/2558 14 9 11 11 5 - 1 - - - - - - - - 51 51 

CP316 2/2558 12 8 10 3 5 1 1 - - - - - - - - 40 40 

CP323 2/2558 7 6 19 9 7 2 1 - - - - - - - - 51 51 

CP352 2/2558 4 8 10 7 11 - - - - - - - - - - 40 40 

CP381 2/2558 5 9 9 8 5 3 1 1 - - - - - - 1 42 40 

CP433 2/2558 11 6 7 1 3 2 3 2 - - - - - - - 35 33 

CP443 2/2558 18 9 11 - - - - 1 - - - - - - - 39 38 

CP444 2/2558 12 15 19 7 4 1 - - - - - - - - 1 59 58 

CP457 2/2558 36 5 - - - - - - - - - - - - - 41 41 

CP499 2/2558 26 11 1 - - - - 1 18 - - - - - - 57 56 

MA116 2/2558 6 4 12 19 24 6 4 1 - - - - - - 19 95 75 

MA221 2/2558 12 4 10 10 3 6 6 - - - - - - - - 51 51 

SWU1

11 
2/2558 4 9 14 12 - - - - - - - - - - 1 40 39 

SWU1

22 
2/2558 1 6 9 7 7 - 1 - - - - - - - 1 32 31 

SWU1

24 
2/2558 1 3 4 - - - - - - - - - - - - 8 8 
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รายวิชา 

ภาค/ปี

การศึก

ษา 

การกระจายของระดบัคะแนน จาํนวน

นิสิตที�
ลงทะเบี

ยน

เรียน 

จาํนวน

นิสิตที�
สอบ

ผา่น 

A
 

B
+

 

B
 

C
+

 

C
 

D
+

 

D
 

E
 

I 

IP
 

F
 

P
 

S
 

U
 

W
 

SWU1

45 
2/2558 34 2 1 - - - - - 2 - - - - - 1 40 39 

SWU2

51 
2/2558 5 6 12 18 7 3 - - - - - - - - - 51 51 

SWU3

53 
2/2558 9 20 7 4 - - - - - - - - - - - 40 40 

 

การวิเคราะหร์ายวิชาที�มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหสั ชื�อ
วิชา 

ภาค

การศึกษา 

ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ 

เหตทีุ�ทาํให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

      

 

รายวิชาที�ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหสั ชื�อวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลที�ไม่เปิดสอน มาตรการที�ดาํเนินการ 

CP317 หลกัภาษาโปรแกรม 1/2558 วชิาเอกเลอืกเพยีงพอ

สาํหรบันิสติแลว้ 

นิสติไดล้งวชิาเอกเลอืก

อื�น 

CP353 เวบ็เทคโนโลย ี 1/2558 เนื�อหาวชิาใกลเ้คยีงกบั
วชิา CP251 

ใหล้งทะเบยีนเรยีนวชิา 

CP251 

CP354 ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยแ์ละ

คอมพวิเตอร ์

1/2558 วชิาเอกเลอืกเพยีงพอ

สาํหรบันิสติแลว้ 

นิสติไดล้งวชิาเอกเลอืก

อื�น 

CP355 คอมพวิเตอรก์ราฟิก 1/2558 วชิาเอกเลอืกเพยีงพอ

สาํหรบันิสติแลว้ 

นิสติไดล้งวชิาเอกเลอืก

อื�น 

CP403 การยศาสตรแ์ละการประยกุต์ 1/2558 วชิาเอกเลอืกเพยีงพอ

สาํหรบันิสติแลว้ 

นิสติไดล้งวชิาเอกเลอืก

อื�น 

CP445 ระบบคลงัขอ้มลูและการทํา

เหมอืงขอ้มลู 

2/2558 อาจารยผ์ูส้อนเกษยีณ เสนอขออตัรากําลงั 

CP456 วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ 2/2558 วชิาเอกเลอืกเพยีงพอ

สาํหรบันิสติแลว้ 

นิสติไดล้งวชิาเอกเลอืก

อื�น 

CP463 ปญัญาประดษิฐ ์ 2/2558 เปิดสอนในภาค

การศกึษาที� 1/2557

นิสติไดล้งทะเบยีนเรยีน

ไปก่อนหน้านี�แลว้ 

นํามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
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รหสั ชื�อวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลที�ไม่เปิดสอน มาตรการที�ดาํเนินการ 

และ 2/2557 แลว้ 

CP472 โปรแกรมประยกุตเ์ชงิธุรกจิ 2/2558 วชิาเอกเลอืกเพยีงพอ

สาํหรบันิสติแลว้ 

นิสติไดล้งวชิาเอกเลอืก

อื�น 

CP483 ทฤษฎกีารคํานวณ 2/2558 วชิาเอกเลอืกเพยีงพอ

สาํหรบันิสติแลว้ 

นิสติไดล้งวชิาเอกเลอืก

อื�น 

 

รายวิชาที�สอนเนื'อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหสั ชื�อวิชา ภาคการศึกษา หวัข้อที�ขาด สาเหตทีุ�ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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คณุภาพของการสอน 

 

การประเมินรายวิชาที�เปิดสอนในปีที�รายงาน 

รายวิชาที�มีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ชื�อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 

มี ไม่มี 

BU101 ความรูเ้บื�องตน้เกี�ยวกบัธุรกจิ 1/2558 /   

CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 1/2558 /   

CP121 หลกัการวทิยาการคอมพวิเตอร ์ 1/2558 /   

CP212 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 1/2558 /   

CP215 การโปรแกรมเกม 1/2558 /   

CP251 การโปรแกรมบนเวบ็ 1/2558 /   

CP322 สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร ์ 1/2558 /   

CP342 ระบบฐานขอ้มลู 1/2558 /   

CP402 สถติสิาํหรบัวทิยาการ

คอมพวิเตอร ์

1/2558 
/ 

  

CP431 การสื�อสารขอ้มลูและเครอืขา่ย

คอมพวิเตอร ์

1/2558 
/ 

  

CP432 ระบบความปลอดภยั

คอมพวิเตอร ์

1/2558 
/ 

  

CP458 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ

ระบบงานเชงิวตัถุ 

1/2558 
/ 

  

CP461 คอมพวิเตอรว์ชินัเบื�องตน้ 1/2558 /   

CP482 อลักอรทิมึ 1/2558 /   

CP493 การฝึกงาน 1/2558 /   

CP495 สมัมนาทางวทิยาการ

คอมพวิเตอร ์

1/2558 
/ 

  

MA115 แคลคลูสั 1 1/2558 /   

SCI301 ภาษาองักฤษสาํหรบั

วทิยาศาสตร ์1 

1/2558 
/ 

  

SCI302 ภาษาองักฤษสาํหรบั

วทิยาศาสตร ์2 

1/2558 
/ 

  

SWU111 ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 1/2558 /   
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รหสั ชื�อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 

มี ไม่มี 

SWU112 วรรณกรรมไทยปรทิรรศน์ 1/2558 /   

SWU121 ภาษาองักฤษเพื�อ
ประสทิธภิาพการสื�อสาร 1 

1/2558 
/ 

  

SWU123 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร
นานาชาต ิ1 

1/2558 
/ 

  

SWU124 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร
นานาชาต ิ2 

1/2558 
/ 

  

SWU135 ภาษาจนีเพื�อการสื�อสาร 1 1/2558 /   

SWU141 ทกัษะการรูส้ารสนเทศ 1/2558 /   

SWU142 วทิยาศาสตรเ์พื�อการพฒันา

คุณภาพชวีติและสิ�งแวดลอ้ม 

1/2558 
/ 

  

SWU144 คณติศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั 1/2558 /   

SWU145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิ

สรา้งสรรค ์

1/2558 
/ 

  

SWU151 การศกึษาทั �วไปเพื�อพฒันา
มนุษย ์

1/2558 
/ 

  

SWU251 มนุษยก์บัสงัคม 1/2558 /   

SWU252 สุนทรยีศาสตรเ์พื�อชวีติ 1/2558 /   

SWU351 การพฒันาบุคลกิภาพ 1/2558 /   

SWU353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและ

จรยิธรรม 

1/2558 
/ 

  

SWU357 ศลิปะและความคดิ

สรา้งสรรค ์

1/2558 
/ 

  

SWU364 เศรษฐกจิในกระแสโลกาภิ

วตัน์ 

1/2558 
/ 

  

SWU365 หลกัการจดัการสมยัใหม่ 1/2558 /   

SWU366 จติวทิยาสงัคม 1/2558 /   

SWU371 ความคดิสรา้งสรรคก์บั

นวตักรรมและเทคโนโลย ี

1/2558 
/ 

  

SWU374 สมัมาชพีชุมชน 1/2558 /   

AC201 การบญัชเีบื�องตน้ 2/2558 /   
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รหสั ชื�อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 

มี ไม่มี 

CP111 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 2/2558 /   

CP201 คณติศาสตรส์าํหรบัวทิยาการ

คอมพวิเตอร ์

2/2558 
/ 

  

CP214 การโปรแกรมวชิวลเบสกิ 2/2558 /   

CP241 โครงสรา้งขอ้มลู 2/2558 /   

CP316 การโปรแกรมบนอุปกรณ์

พกพา 

2/2558 
/ 

  

CP323 ระบบปฎบิตักิาร 2/2558 /   

CP352 การวเิคราะหแ์ละออกแบบ

ระบบ 

2/2558 
/ 

  

CP381 การคาํนวณเชงิตวัเลข 2/2558 /   

CP433 ระบบแบบกระจาย 2/2558 /   

CP443 ระบบสารสนเทศเพื�อการ
บรหิาร 

2/2558 
/ 

  

CP444 ระบบคน้คนืสารสนเทศ 2/2558 /   

CP457 การโปรแกรมเพื�อการประยกุต ์ 2/2558 /   

CP499 โครงงานคอมพวิเตอร ์ 2/2558 /   

MA116 แคลคลูสั 2 2/2558 /   

MA221 พชีคณติเชงิเสน้เบื�องตน้ 2/2558 /   

SWU111 ภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร 2/2558 /   

SWU112 วรรณกรรมไทยปรทิรรศน์ 2/2558 /   

SWU122 ภาษาองักฤษเพื�อ
ประสทิธภิาพการสื�อสาร 2 

2/2558 
/ 

  

SWU124 ภาษาองักฤษเพื�อการสื�อสาร
นานาชาต ิ2 

2/2558 
/ 

  

SWU141 ทกัษะการรูส้ารสนเทศ 2/2558 /   

SWU142 วทิยาศาสตรเ์พื�อการพฒันา
คุณภาพชวีติและสิ�งแวดลอ้ม 

2/2558 
/ 

  

SWU143 พลงังานทางเลอืก 2/2558 /   

SWU144 คณติศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั 2/2558 /   
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รหสั ชื�อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรบัปรงุ 

มี ไม่มี 

SWU145 สุขภาวะและวถิชีวีติเชงิ

สรา้งสรรค ์

2/2558 
/ 

  

SWU151 การศกึษาทั �วไปเพื�อพฒันา
มนุษย ์

2/2558 
/ 

  

SWU251 มนุษยก์บัสงัคม 2/2558 /   

SWU252 สุนทรยีศาสตรเ์พื�อชวีติ 2/2558 /   

SWU351 การพฒันาบุคลกิภาพ 2/2558 /   

SWU353 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผลและ

จรยิธรรม 

2/2558 
/ 

  

SWU354 มนุษยก์บัสนัตภิาพ  

      

2/2558 
/ 

  

SWU357 ศลิปะและความคดิ

สรา้งสรรค ์

2/2558 
/ 

  

SWU365 หลกัการจดัการสมยัใหม่ 2/2558 /   

SWU366 จติวทิยาสงัคม 2/2558 /   

SWU371 ความคดิสรา้งสรรคก์บั

นวตักรรมและเทคโนโลย ี

2/2558 
/ 

  

SWU374 สมัมาชพีชุมชน 2/2558 /   

 

ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 
สรุปผลประเมิน ปค.003  

         ภาคการศึกษา 1/2558   ภาคการศึกษา 2/2558 

วิชา Section 
ผลการประเมิน 

 
วิชา Section 

ผลการประเมิน 

mean SD 

 

mean SD 

CP111 B04 3.97 0.53 

 

CP201 B01 4.3 0.47 

CP121 
B01 4.38 0.35 

 
CP214 

B01 4.48 0.5 

B02 4.39 0.6 

 

B02 4.25 0.65 

CP212 

B01 4.44 0.5 

 CP241 

B01 4.7 0.41 

B02 4.46 0.46 

 

B02 4.31 0.69 

B03 4.25 0.58 

 

B03 4.2 0.46 

CP215 B01 4.45 0.53 

 
CP316 

B01 4.56 0.37 

CP251 

B01 4.4 0.52 

 

B02 4.5 0.48 

B02 4.37 0.52 

 
CP381 

B01 4.56 0.39 

B03 4.26 0.53 

 

B02 4.41 0.52 

CP322 B01 4.34 0.52 

 

CP433 B01 4.34 0.5 
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CP342 B02 4.6 0.39 

 

CP443 B01 4.26 0.63 

CP402 B01 4.61 0.43 

 

CP444 B01 4.56 0.46 

CP431 B01 4.63 0.42 

 

CP499 

B05 4.75 0.35 

CP432 B01 4.33 0.56 

 

B08 4.9 0 

CP495 

B02 4.76 0.4 

 

B09 4.48 0.04 

B04 4.74 0.43 

 

B10 4.67 0.58 

B06 4.52 0.5 

 

B11 4.7 0.42 

B08 4.8 0.45 

 

B14 4.57 0.49 

B09 4.22 0.44 

 

B15 4.5 0.71 

SCI302 B01 4.68 0.41 

 

B16 3.55 0.52 

 

Average 4.46 

  

B17 4.7 0.42 

     

B18 4.67 0.58 

     

B19 5 0 

     

B20 5 0 

     

MA221 B01 4.51 0.52 

      

Average 4.52 

  

 

ประสิทธิผลของกลยทุธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และ

ข้อมลูป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คุณธรรมจรยิธรรม   

ความรู ้   

ทกัษะทางปญัญา   

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคล

และความรบัผดิชอบ 

  

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ

สื�อสารและการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 
ลาํดั

บ 
รายการ 

ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

ตวับ่งชีที�  2.1  คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

1 จาํนวนบณัฑติที�สาํเรจ็การศกึษา  72 คน   

2 จาํนวนบณัฑติที�ไดร้บัการประเมนิทั �งหมด  25 คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนที�ไดจ้าการประเมนิบณัฑติ  4.02 คะแนน   

4 รอ้ยละของบณัฑติที�ไดร้บัการประเมนิ  34.72 รอ้ยละ   

ตวับ่งชีที� 2.2  (ระดบัปริญญาตรี) รอ้ยละของบณัฑิตที�ได้งานทาํหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5 จาํนวนบณัฑติที�ไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี  57 คน   

6 จาํนวนบณัฑติที�ตอบแบบสาํรวจทั �งหมด  71 คน   

7 รอ้ยละของบณัฑติที�ไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 

1 ปี 

  81.43 รอ้ยละ   

8 ค่ารอ้ยละของบณัฑติที�ไดง้านทาํหรอืประกอบอาชพีอสิระ
ภายใน 1 ปีเทยีบคะแนนเตม็ 5 

   คะแนน   

ตวับ่งชีที� 2.2  (ระดบัปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาโทที�ได้รบัการตีพิมพ์
หรอืเผยแพร่ 

9 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโททั �งหมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 

10 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพล์กัษณะใดลกัษณะหนึ�ง 
(0.10) 

  ชิ�น   

11 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื�องจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิ�น   

12 จาํนวนบทความฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื�องจาก
การประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิ�น   

13 จาํนวนวารสารทางวชิาการที�ไมอ่ยู่ในฐานขอ้มลูแต่สถาบนั
นําเสนอสภาอนุมตัติามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ�น   

14 จาํนวนผลงานที�ไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิ�น   

15 จาํนวนบทความวจิยัที�ตพีมิพิ 8ในวารสารวชิาการที�ปรากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที� 2 (0.60) 

  ชิ�น   

16 จาํนวนบทความที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาตทิี�ปรากฏ
ในฐานขอ้มลูระดบัชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ�น   

17 จาํนวนบทความวจิยัที�ตพีมิพิ 8ในวารสารวชิาการที�ปรากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที� 1 (0.80) 

  ชิ�น   

18 จาํนวนบทความที�ตพีมิพใ์นวรสารวชิาการระดบันานาชาตทิี�
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ�น   
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19 จาํนวนผลงานที�ไดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิ�น   

20 ผลรวมค่านํ�าหนกัผลงานวชิาการ   นํ�าหนกั   

ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาโท) 

21 งานสรา้งสรรคท์ี�มกีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หนึ�ง หรอืผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

 ชิ�น   

22 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)  ชิ�น   

23 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ(0.60.)  ชิ�น   

24 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

 ชิ�น   

25 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน/
นานาชาต ิ(1.00) 

 ชิ�น   

26 ผลรวมค่านํ�าหนกังานสรา้งสรรค ์  นํ�าหนกั   

27 ผลรวมค่านํ�าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์  นํ�าหนกั   

ตวับ่งชีที� 2.2 (ระดบัปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกที�ได้รบัการ
ตีพิมพห์รอืเผยแพร ่

28 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทั �งหมด   คน   

ระดบัคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 

29 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื�องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิ�น   

30 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื�องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาต ิ(0.40) 

  ชิ�น   

31 บทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที�ไมม่อียู่ใน
ฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพื�ออนุมตัวิารสาร
เหล่านี�ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ�น   

32 ผลงานที�ไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิ�น   

33 บทความวจิยัที�ตพีมิพิ 8ในวารสารวชิาการที�ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุ่มที� 2 (0.60) 
     

34 บทความวจิยัที�ตพีมิพิ 8ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี�อยู่
ในฐานขอ้มลูที�เป็นที�ยอมรบัระดบัสากลนอกเหนือจาก
ฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ�น   

35 บทความวจิยัที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที�ปรากฏในฐานขอ้มลู TCI 

กลุ่มที� 1 (0.80) 
  ชิ�น   

36 บทความวจิยัที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี�
ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. 

(1.00) 

  ชิ�น   

37 ผลงานที�ไดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิ�น   
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38 ผลรวมค่านํ�าหนกัผลงานวชิาการ    นํ�าหนั
ก 

  

ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์(ระดบัปริญญาเอก) 

39 งานสรา้งสรรคท์ี�มกีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หนึ�ง หรอืผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์online  (0.20) 

  ชิ�น   

40 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)   ชิ�น   

41 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ระดบัชาต ิ(0.60)   ชิ�น   

42 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ (0.80) 

  ชิ�น   

43 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน / 

นานาชาต(ิ1.00) 

  ชิ�น   

44 ผลรวมค่านํ�าหนกัผลงานวชิาการ    นํ�าหนั
ก 

  

45 ผลรวมค่านํ�าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    นํ�าหนั
ก 

  

ตวับ่งชีที� 4.2  คณุภาพอาจารย ์

 ตวับ่งชีที� 4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�มีคณุวฒิุปริญญาเอก 

46 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที�มวีฒุปิรญิญาเอก  1 คน   

47 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทั �งหมด  5 คน   

48 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที�มคีุณวุฒปิรญิญาเอก  20 รอ้ยละ   

49 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที�มคีุณวฒุปิรญิญาเอก
เทยีบ คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

 5 คะแนน   

 ตวับ่งชีที� 4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที�ดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  

50 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที�ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการ  3 คน   

51 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที�ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการ  60 รอ้ยละ   

52 ค่ารอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที�ดาํรงตําแหน่งทาง
วชิาการ คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตวับ่งชีที� 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  

 ระดบัคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื�อง
จากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิ�น   

54 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์นรายงาน
สบืเนื�องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ(0.20) 

  ชิ�น   

55 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์นรายงานสบืเนื�อง
จากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

 1 ชิ�น   

56 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์นรายงาน   ชิ�น   
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สบืเนื�องจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ  (0.40) 

57 จาํนวนบทความวจิยัฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที�
ไม่อยูใ่นฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบนัเพื�ออนุมตัิ
วารสารเหล่านี� ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ�น   

58 จาํนวนบทความวชิาการฉบบัสมบรูณ์ที�ตพีมิพใ์น
วารสารวชิาการที�ไม่อยูใ่นฐานขอ้มลู แต่สถาบนันําเสนอสภา

สถาบนัเพื�ออนุมตัวิารสารเหล่านี� ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ�น   

61 จาํนวนผลงานที�ไดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร (0.40)   ชิ�น   

59 จาํนวนบทความวจิยัที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที�ปรากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที� 2 (0.60) 

  ชิ�น   

60 จาํนวนบทความวชิาการที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที�ปรากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที� 2 (0.60) 

  ชิ�น   

62 จาํนวนบทความวจิยัที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาต ิที�อยู่ในฐานขอ้มลูที�เป็นที�ยอมรบัในระดบัสากล
นอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  

(0.80) 

  ชิ�น   

63 จาํนวนบทความวชิาการที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาต ิที�อยู่ในฐานขอ้มลูที�เป็นที�ยอมรบัในระดบัสากล
นอกเหนือจากฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  

(0.80) 

  ชิ�น   

64 จาํนวนบทความวจิยั ที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที�ปรากฏใน
ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที� 1 (0.80) 

  ชิ�น   

65 จาํนวนบทความวชิาการที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการที�ปรากฏใน

ฐานขอ้มลู TCI กลุ่มที� 1 (0.80) 

  ชิ�น   

66 จาํนวนบทความวจิยัที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาต ิที�ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ�น   

67 จาํนวนบทความวชิาการที�ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบั
นานาชาต ิที�ปรากฏในฐานขอ้มลูระดบันานาชาตติามประกาศ 

ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ�น   

68 จาํนวนผลงานที�ไดร้บัการจดสทิธบิตัร (1.00)   ชิ�น   

69 จาํนวนผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมที�ผ่านการประเมนิตําแหน่งทาง
วชิาการแลว้ (1.00) 

  ชิ�น   

70 จาํนวนผลงานวจิยัที�หน่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งให้
ดาํเนินการ (1.00) 

  ชิ�น   

71 จาํนวนผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื พนัธุส์ตัว ์ที�คน้พบใหมแ่ละไดร้บั   ชิ�น   



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ หน้า 89 

 

ลาํดั

บ 
รายการ 

ผลการ

ดาํเนินงาน 
หน่วย 

หมาย

เหตุ 

การจดทะเบยีน (1.00) 

72 จาํนวนตําราที�ผ่านการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 

(1.00) 

  ชิ�น   

73 จาํนวนหนงัสอืที�ผ่านการประเมนิตําแหน่งทางวชิาการแลว้ 

(1.00) 

  ชิ�น   

74 จาํนวนตําราที�ผ่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิ

ตําแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ไดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่ง

ทางวชิาการ (1.00) 

  ชิ�น   

75 จาํนวนหนงัสอืที�ผ่านการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิ
ตําแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ไดนํ้ามาขอรบัการประเมนิตําแหน่ง

ทางวชิาการ (1.00) 

  ชิ�น   

76 ผลรวมค่านํ�าหนกัผลงานวชิาการ   นํ�าหนกั   

 ระดบัคณุภาพงานสรา้งสรรค ์

77 งานสรา้งสรรคท์ี�มกีารเผยแพร่สูส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะ
หนึ�ง หรอืผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์online (0.20) 

  ชิ�น   

78 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัสถาบนั (0.40)   ชิ�น   

79 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัชาต ิ(0.60.)   ชิ�น   

80 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ (0.80) 

  ชิ�น   

81 งานสรา้งสรรคท์ี�ไดร้บัการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน/
นานาชาต ิ(1.00) 

  ชิ�น   

82 ผลรวมค่านํ�าหนกังานสรา้งสรรค ์    นํ�าหนั
ก 

  

83 ผลรวมค่านํ�าหนกัผลงานวชิาการและงานสรา้งสรรค ์    นํ�าหนั
ก 

  

 4.2.4 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปริญญาเอกที�ได้รบัการอ้างอิงในวารสาร
ระดบัชาติหรอืนานาชาติต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 

84 จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรญิญาเอกที�
ไดร้บัการอา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาต ิ

  ชิ�น   

85 จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  5 คน   

86 จาํนวนบทความที�ไดร้บัการอา้งองิต่ออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   ชิ�น/คน   

87 คะแนนเฉลี�ยของระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย / 
บณัฑติใหม่ที�มต่ีอคุณภาพหลกัสตูร (คะแนนเตม็ 5 คะแนน) 

 คะแนน  

 

 


