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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.93 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2) และมีจํานวน 4 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 3 ถึง 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 4.32 ดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 3 3.67 ดี  

องค์ประกอบท่ี 4 3.81 ดี  

องค์ประกอบท่ี 5 4.00 ดี  

องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.93 ดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. ต้องได้รับอัตรากําลังทดแทนอาจารย์เกษียณเร่งด่วน 
   

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า ii 

 

คํานํา 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2559 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 ศศิวิมล สุขพัฒน์) 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์       

4 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที ่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 ์ศศิวิมล  สุขพัฒน์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),พ.ศ. 2540 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ),พ.ศ. 2547 

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

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

4 อาจารย์ วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 2539 

M.S. (Electrical Engineering), 2543 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
Ph.D.( Electrical Engineering and Computer 

Engineering),2552 

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 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาจํานวน 5  คน ดังนี้ 

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

หมายเหตุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระบุในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ (BSCS_59_1.1_1) 
และคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรี 
คําส่ังคณะวิทยาศาสตร์ท่ี 937/2560 (BSCS_59_1.1_2) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มี
คุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน  2  คน 
2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน  3  คน  และ 
3. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน 

อีกท้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิท่ีตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน 5 คน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 
ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร (รายงานคุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการ) (BSCS_59_1.1_3) 
 

11. การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานกรรมการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2555 และ
เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ในปีการศึกษา 2559 ยังคงมี
นิสิตหลักสูตรนี้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 1-4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผน
ในการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
- เปิดรับนักศึกษา: ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
- ปรับปรุง: ตลอดปีการศึกษา 2559 (BSCS_59_1.1_4) 
- ครบรอบปรับปรุงและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน
การอุดมศึกษา : ผ่านความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 
และดําเนินการส่งไปยังสํานักงานกรรมการอุดมศึกษา เม่ือ พฤษภาคม 2560 
- 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_59_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ  
BSCS_59_1.1_2 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี คําส่ังคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี 937/2560 และ
คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี 250/2559 

BSCS_59_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร            
(รายงานคุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ) 

BSCS_59_1.1_4 รายงานหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560 
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หมวดที ่2 

บัณฑิตและนิสิต 

 

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 57 
คน โดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 14  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.56 จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เฉล่ียเท่ากับ 3.90 (/14) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 

 
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ลําดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 8 

 

ลําดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน 57 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 56 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 53 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 
คน  

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน  
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน  
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน  
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 94.64 

 
 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_59_2.1_1 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการณ์ผู้ใช้
บัณฑิตหรือสถาบันท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558  โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  ผ่านระบบการ
ลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  จํานวน 57 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 56 คน คิดเป็นร้อยละ 98.25  ของบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 53 คน จากจํานวน
บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่
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แล้วท่ีไม่ได้เปล่ียนงานใหม่ ผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 0 คน ผู้อุปสมบทและผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร จํานวน 0  คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.64  ซ่ึงเท่ากับ 4.73 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ลําดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน 57 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 56 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 53 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 
คน  

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศกึษา คน  
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน  
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน  
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 94.64 

 
การวิเคราะห์ผลท่ีได้จากแบบสํารวจมีความใกล้เคียงกับผลการสํารวจภาวะการได้งานทําในปีการศึกษาท่ีแล้ว 

โดยปีการศึกษา 2557 คิดคะแนนบัณฑิตท่ีมีงานทําอยู่ท่ี 4.01 คะแนน และปีการศึกษา 2558 คิดคะแนนบัณฑิตท่ีมี
งานทําอยู่ท่ี 4.73 โดยพบว่ามีบัณฑิต 3 คนท่ีตอบแบบสอบถามว่าไม่มีงานทํางาน เม่ือได้สอบถามบัณฑิตแล้วพบว่าได้
ประกอบอาชีพอิสระและส่วนหนึ่งเตรียมตัวศึกษาต่อ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_59_2.2_1 รายงานสรุปบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2558 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4  มีดี 

ผลการดําเนินงาน  

แผนผัง 3.1_1  ระบบการรับนิสิต  
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 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับตลาดแรงงาน เช่น 

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้เช่ียวชาญซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือสารข้อมูล ผู้เช่ียวชาญด้าน

ฐานข้อมูล ผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาการข้อมูล  ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยของไอที วิศวกรซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ 

เว็บมาสเตอร์ ผู้สนับสนุนด้านไอที (IT support) หรือ วิศวกรฝ่ายขายไอที (IT sale engineer) เป็นต้น  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดแผนจํานวนรับนิสิต 5 ปี ไว้ใน มคอ 2 โดยในปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดจํานวนรับและเกณฑ์การรับนิสิต (การสอบตรงและสอบ Admission กลาง) 

โดยเร่ิมกระบวนการสอบตรงก่อนการสอบ Admission กลาง  ซ่ึงกําหนดสัดส่วนการรับนิสิต สอบตรง 40 คน 

โครงการพิเศษ 20 คน และสอบ Admission กลาง 20 คน ท้ังนี้กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งยอดรับเพ่ิมจากแผน

เพ่ือให้รับได้ตามเป้าท่ี 50 คน (BSCS_59_3.1_1) สําหรับกําหนดการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 ดําเนินการตาม

กําหนดการของมหาวิทยาลัย ส่วนการกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตสอบตรงปี 2559 ดังต่อไปนี้  

คุณสมบัติท่ัวไปสําหรับผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบตรง 

- กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจะสําเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษานี้  

- มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (เทอม 1) ไม่ต่ํากว่า 2.75 

- มีผลการสอบ GAT/PAT คร้ังท่ี 1/2559 (วิชา GAT วิชา PAT 1 และ วิชา PAT 2) และจะต้องมีผล

สอบวิชาสามัญ 7 วิชา  วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ด้วย  

เกณฑ์คะแนนท่ีรับเข้า 

เรียงตามลําดับคะแนนสอบจากมากท่ีสุด 

 จากผลคะแนนสอบข้อเขียนของนักเรียนท่ียื่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการพิจารณาเรียง

ตามลําดับคะแนนสอบจากมากท่ีสุด และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย และดําเนินการ

สอบสัมภาษณ์นักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนได้ดําเนินการตามระบบการรับรายงานตัว เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  
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 ผลการรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 เป็นดังนี้  

รับตรง 

แผน ยอดผู้สมัคร เรียกสัมภาษณ์ มาสัมภาษณ์ รายงานตัว 

40 232 120 76 32 

เม่ือจํานวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรับ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยปรับจํานวน

รับการสอบ Admission กลางเพ่ิมขึ้นจาก 20 คนเป็น 31 คน (Com_Minutes_6_59) โดยนักเรียนท่ีสอบผ่าน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์น้ําหนักคะแนนท่ีหลักสูตรกําหนด 

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดเกณฑ์การรับนิสิตในระบบกลางปี 2559 โดยผ่านการคัดเลือกโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้ 

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 
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 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสอบสัมภาษณ์ จากการสอบ Admission กลาง นักเรียน

ดําเนินการตามระบบการรับรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย และเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ

การศึกษาท้ังระดับ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร  

ผลการรับนิสิตของ Admission กลาง เป็นดังนี้ 

Admission กลาง 

แผน ปรับจํานวนรับ รายงานตัว 

20 31 19 

ทําให้ได้ยอดรวมนิสิตท่ีรับในปีการศึกษา 2559 เป็น 51 คน  

                 - การประเมินผลการรับนิสิตและแนวทางแก้ไขปัญหา  

                 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมประชุมกันเพ่ือประเมินผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2559 ซ่ึงปัญหา

คือจํานวนนิสิตท่ีมารายงานตัวจากการสอบตรงไม่เป็นไปตามเป้า  

 ในปีการศึกษา 2560 จะมีการปรับกระบวนการในการรับนิสิตใหม่โดยใช้ระบบ Clearing House ดังนี้ 
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แผนการดําเนินการรับนิสิตใหม่ 
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เนื่องจากนิสิตท่ีเข้ามาศึกษาอาจมีพร้อมในการเรียนในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการช่วยให้นิสิต

สามารถปรับตัวในการเรียนได้ง่ายขึ้น จึงมีการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตท้ังในระดับมหาวิทยาลัยลง

มาถึงระดับหลักสูตร ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ซ่ึงเป็นโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยท่ี มศว องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนําให้นิสิตรู้จักมหาวิทยาลัย กิจกรรม

และบริการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ ให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจ และม่ันใจในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ อีกท้ังรู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และเพ่ือปลูกฝังอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวัง ระหว่างวันท่ี 9-11 สิงหาคม 2559   

                 นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการต่างๆเพ่ือช่วยให้นิสิตได้ทราบถึงข้อมูลท่ีจําเป็นในการเรียน

และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.Com_59_3.1_2) 

และโครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 (BSCS_59_3.1_3) 

 ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสําหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมความ

พร้อมสําหรับนิสิต ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 1-5 สิงหาคม  2559 (BSCS_59_3.1_4) โดยนิสิต

หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าอบรมเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เนื่องหลักสูตรไม่มี

รายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ในส่วนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์   กรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดโครงการ ค่าย

วิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันท่ี 2-3 

กรกฎาคม 2559  (BSCS_59_3.1_5) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

(Com_Minutes_6_59)  รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6/2559 

(Com_Minutes_7_59) รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7/2559 

BSCS_59_3.1_1   จํานวนรับนิสิตปีการศึกษา 2559 

(สอบตรง admission  กลาง และโครงการพิเศษ) 

BSCS_59_3.1_2   โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์  

BSCS_59_3.1_3   โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559  
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BSCS_59_3.1_4 โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิต ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

2559  

BSCS_59_3.1_5 โครงการค่ายวิชาการ  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4 มีดี 

ผลการดําเนินงาน  

แผนผัง 3.2  ระบบการส่งเสริมและพัฒนานิสิต   
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             -   การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนประชุมหารือเพ่ือกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยพิจารณาจากภาระ

งาน จํานวนนิสิต และความเหมาะสม จากนั้นภาควิชาเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตปริญญาตรี เป็น

ผู้ดูแลให้คําปรึกษาด้านวิชาการ  แนะนําแนวทางการเรียน  การลงทะเบียนเรียน ให้ข้อมูลทุนการศึกษา และ
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คําปรึกษาทางด้านการเงิน เช่น การกู้ยืมเงินกองทุน การขอรับทุนการศึกษา รวมท้ังปัญหาส่วนตัว และรับทราบความ

คิดเห็นจากนิสิต โดยจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาสําหรับนิสิตท้ัง 4 ช้ันปี ดังนี้ 

        ตาราง 3.2_1 อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ช้ันปี อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. (SC59) ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ 

2. (SC58) อ.ดร. จันตรี ผลประเสริฐ  

3. (SC57) อ. สาโรช  เมาลานนท์ 

4. (SC56) ผศ.ดร. นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา 

 

 โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละช้ันปีจะทําการแนะนํานิสิตในด้านวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย ติดตามผลการเรียนนิสิตและการทํากิจกรรม  นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์โดยตรงหรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ 

เช่น โทรศัพท์ อีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์ 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 รวมท้ังมีการประเมินผลภาพรวม
ของการฝึกงานของนิสิตท้ังในด้านสภาพแวดล้อมในการฝึกงาน และความรู้เทคโนโลยีท่ีใช้ เพ่ือนําข้อมูลมาใช้
ในการเตรียมการสําหรับนิสิตฝึกงานในรุ่นถัดไปและใช้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(BSCS_59_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 ตัวอย่างโครงงานในปีการศึกษา 2559 เช่น  
- โครงงานหุ่นยนต์อํานวยความสะดวกสําหรับการจัดส่งภายในอาคาร ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน กลุ่มคอมพิวเตอร์ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  
-  แอปพลิเคชันคาร์ทรูสําหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ และไอโอเอส เพ่ือการร่วมโดยสารรถยนต์ได้รับทุน
สนับสนุนจากบริษัททรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) และมีการนําไปใช้งานจริง 
- แอปพลิเคชันเพ่ือการทดลองทาลิปสติกด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท โอ.พี.เนเชอรัล โปรดักศ์ จํากัด (โอเรียนทอลพรินเซส)  
- แอปพลิเคช่ันเกมสําหรับการฝึกสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์บนระบบปฏิบัตการ iOS ภายใต้คําแนะนํา
ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ซ่ึงมีนําไปการทดลองใช้กับผู้ป่วยจริง  (B.Sc.Com_59_3.2_2)   

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

เรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆของนิสิต ได้แก่  

โครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายใน โดยหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  

- โครงการต้อนรับบัณฑิตกลับบ้าน เพ่ือให้รุ่นน้องและคณาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต และให้
บัณฑิตแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับการทํางาน การเรียนต่อ และความรู้ท่ีใช้ในการทํางาน และให้ข้อคิดเห็น
เก่ียวกับการเตรียมตัวในการทํางานและการศึกษาต่อ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
โครงการย่อยท่ี 3 เตรียมพร้อมในการสมัครงาน ประจําปีการศึกษา 2559  สําหรับนิสิตสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย เชิญวิทยากรจาก AIS และบริษัทไอทีช้ันนํา 

- โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ในช้ันปีท่ี 4 ท่ีจะจบการศึกษารวมถึงนิสิตช้ันปีท่ี 3 ท่ีจะฝึกงานในภาคฤดูร้อน โดย
จัดเป็น 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้นิสิตเก่ียวกับกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะประกาศใช้ฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีความสําคัญ
เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตและการทํางาน โดยเชิญวิทยากรคือ พลตํารวจตรีศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผู้บังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี  และกิจกรรมท่ี 2 เป็นการเตรียมความ
พร้อมให้นิสิตในเร่ืองการสมัครงาน สัมภาษณ์ ตลอดจนการปรับตัวอย่างเหมาะสมสําหรับการทํางาน
ทางด้านไอที โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทช้ันนํา มาให้ความรู้แก่นิสิต  

- การจัดบรรยายพิเศษ เร่ือง จบไอทีแล้วไปไหน เพ่ือให้นิสิตเห็นมุมมองและโอกาสหลากหลายในวิชาชีพ 
ในวันท่ี 12 มกราคม 2560 ณ ห้อง 19-403 คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

 

โครงการท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก  

- ร่วมโครงการ Oracle Academy เพ่ือสอนเนื้อหาเก่ียวกับฐานข้อมูล oracle ในรายวิชาคพ342 และจัด
ให้นิสิตทุกคนเข้าสอบเพ่ือรับวุฒิบัตรในนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ  Oracle   

- นอกจากนี้ในรายวิชา คพ495 ได้ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด มหาชน จัดกิจกรรม True Idea 
Generation ให้แนวคิดนิสิตการคิดโจทย์นวตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําโครงงานวิจัย 

 

โครงการท่ีร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน   

 ตามปกติทุกปีท่ีผ่านมานิสิตท้ัง 4 ช้ันปีจะมีการเข้าร่วมโครงการกีฬา science games และ network 

games เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ และกับสถาบันอ่ืน ฝึกให้นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และมี
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ระเบียบวินัย ยอมรับกฏกติกา มารยาทของสังคม แต่ในปีนี้ได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวไป เนื่องจากงดจัดกิจกรรมร่ืน

เริง  

โครงการต่างๆหลังจากดําเนินการแล้วจะให้นิสิตประเมินผลทุกโครงการ หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร รวบรวมผลการประเมิน และแจ้งข้อเสนอแนะ รายงานผลโดยภาพรวม ในท่ีประชุม เพ่ือนําผลและ

ข้อเสนอแนะมาหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป  

 -  การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

 ไม่มีเนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 

ภาควิชาได้กําหนดปฏิทินในการดําเนินโครงการต่างๆ  ดังนี้ 

ตาราง 3.2_3 โครงการและกิจกรรม 

เดือน      ปี                                      โครงการ 

สิงหาคม 2559 โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิต ช้ันปีท่ี 1 

(1-5 สิงหาคม)  

ตุลาคม 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการย่อยท่ี 3 เตรียมพร้อมในการสมัครงาน ประจําปีการศึกษา 2559  

พฤศจิกายน 2559  โครงการ SWU Open House 2016  

  

ธันวาคม 2559 โครงการต้อนรับบัณฑิตกลับบ้าน 
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เดือน      ปี                                      โครงการ 

มกราคม 2560 บรรยายพิเศษ จบไอทีแล้วไปไหน 

 

 

กุมภาพันธ์ 2560  โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จ.สระแก้วเพ่ือการเรียนรู้

อย่างยั่งยืนคร้ังท่ี 3 

 

 

 

 

มีนาคม 2560 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที  
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เดือน      ปี                                      โครงการ 

 

 

 

เมษายน 2560  -โครงการนําเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

2559  

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

BSCS_59_3.2_1   ผลสรุปรายงานการฝึกงานของนิสิตปี 3 

BSCS_59_3.2_2   โครงงานนิสิตรายวิชา คพ499 โครงงานคอมพิวเตอร์  

BSCS_59_3.2_3   ข้อมูลโครงการและรูป 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ (การจัดการข้อร้องเรียน ; อัตราการคงอยู่ของนิสิต ) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

 

อัตราการคงอยู่ของนิสิต  

จากข้อมูลในตาราง 3.3_1 ท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่ท่ีดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า เนื่องจากมี

การปรับปรุงระบบติดตามนิสิต การให้คําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และความใส่ใจระหว่าง

นิสิตรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  

 

ตาราง 3.3_1 อัตราการคงอยู่ของนิสิต  

ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 

จํานวนที่

รับเข้า 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

2551 36  32 (88.89%)  1 

(2.78%) 

   

2552 44   41 

(93.18%) 

1 

(2.72%) 

   

2553 59    50 (84.74%)    

2554 90     70 

(77.78) 

  

2555 75      57* 

(76.00) 

 

2556 47       40** 

(85.11%) 

BSCS_59_3.3_2 
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หมายเหตุ *นิสิตปีการศึกษา 2555 ยังเหลือตกค้างในหลักสูตร 1 คน  

             **จํานวนนิสิตท่ีจบในปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ 

 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเสียงสะท้อนจากนิสิต จึงได้สร้างแบบสอบถาม

ข้อร้องเรียนจากนิสิต โดยเม่ือส้ินปีการศึกษา 2559 ได้ให้นิสิตทุกคนทําแบบประเมินเพ่ือให้นิสิตแสดงความคิดเห็น

ผ่านระบบ โดยสร้างระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้ 

1. ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดให้นิสิตทําแบบ
ประเมิน ปค 003 และ 004 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินเก่ียวกับผู้สอนและส่ิง
สนับสนุน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้อาจารย์ผู้สอน สามารถใช้เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ท้ังนี้คณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาผลการประเมินในภาพรวมทุกรายวิชาด้วย สําหรับส่ิงสนับสนุนการสอนก็นําไปใช้ในการปรับปรุง
ต่อไป  

2. นิสิตสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆผ่านช่องทางอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยเข้าพบ ส่งอีเมล์ หรือเครือข่ายสังคม 
มาท่ี อาจารย์ท่ีปรึกษา หลังจากนั้นอาจารย์ท่ีปรึกษาจึงนําเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
หาทางแก้ไขข้อร้องเรียนของนิสิต  

3. นิสิตและผู้ปกครองสามารถร้องเรียนปัญหาและเร่ืองต่างๆ ผ่าน ผู้บริหาร เช่น คณบดี หรือ อธิการบด ี
โดยเขียนจดหมาย หรืออีเมล์ หรือ เครือข่ายสังคม แล้วผู้บริหารประสานเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างแบบสํารวจออนไลน์ เพ่ือสํารวจข้อร้องเรียนจากนิสิตในประเด็น
ต่างๆ โดยนําเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  
 

หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบข้อร้องเรียนต่างๆแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

สรุปข้อร้องเรียนต่างๆในภาพรวมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญของข้อเสนอแนะและความ

ต้องการของนิสิตเพ่ือคัดเลือกส่ิงท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วนเสนอผ่านภาควิชาก่อนเป็นลําดับต้น และได้นําผลการประเมิน

มาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการท่ีเหมาะสมต่อไป  

จากข้อร้องเรียนท่ีนิสิตในปีการศึกษา 2558 และภาควิชาได้ดําเนินการในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

- จัดสรรงบประมาณและจัดซ้ือในปีการศึกษา 2559 สําหรับให้นิสิตได้ใช้งาน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพ่ืองานประมวลผลภาพขั้นสูง (Mac) จํานวน 6 เคร่ือง ติดตั้งในห้องปฏิบัติการ 19-1804 สําหรับ
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นิสิตใช้ในการทําโครงงาน  เคร่ืองถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ช่ัน และโซฟาขนาด 3 ท่ีนั่งจํานวน 4 ตัว วาง
ท่ีโถงช้ัน 18 ให้เป็นท่ีนั่งพักรอสําหรับนิสิต   

- นอกจากนี้ในส่วนของการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงไว้ในมคอ5 ทุกส้ินเทอม  

สําหรับปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สรุปประเด็นสําคัญในเร่ืองร้องเรียนและแก้ปัญหา

บางส่วนท่ีดําเนินการได้ทันที รวมท้ังเตรียมการแก้ปัญหาซ่ึงต้องดําเนินการในปีการศึกษา 2560  

(Com_Minutes_8_60)  ตัวอย่างเช่น  

ประเด็นท่ี

ร้องเรียน 

รายละเอียดของข้อร้องเรียน การดําเนินการ การแก้ปัญหา 

ส่ิงอํานวย

ความ

สะดวก 

ต้องการการปรับปรุงในตึก 19 ช้ัน 18 ทุกห้อง

รองรับการเช่ือมต่อการแสดงผลคอมพิวเตอร์ผ่าน

สาย HDMI ท้ังภาพและเสียงเพ่ือการใช้งานใน

การนําเสนองานได้อย่างสมบูรณ์ 

จะดําเนินการซ้ือ

สาย HDMI หรือ 

Adapter ประจํา

ห้องปฏับัติการให้

เสร็จส้ินภายใน

เดือน ก.ค.  

จัดซ้ือ สาย HDMI to VGA 

จํานวน 4 สาย  

ส่ิงอํานวย

ความ

สะดวก 

อุปกรณ์ไม่มีความทันสมัยและมีจํานวนน้อย

เกินไป ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต เช่น 

คอมพิวเตอร์บางอย่างเก่ามากและชํารุดน่าจะ 

เปลียนใหม่ 

ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์

ห้องแลป 1802 4 

เคร่ืองและ ซ้ือSSD 

240 GB สําหรับ

เคร่ืองวิทยากร 

วางแผนจัดหาคอม พิวเตอร์

ทดแทนในห้องปฎิบัติการ 

19-1802 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Com_Minutes_8_60   รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8/2560  

BSCS_58_3.3_1 สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554-

2556 
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หมวดที ่3 

อาจารย์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร  
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 ในกระบวนการการรับอาจารย์ใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
กําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและหลักสูตร กระบวนการจะ
เร่ิมด้วยการวิเคราะห์อัตรากําลัง และความเส่ียงในกรณีท่ีขาดแคลนอัตรากําลัง ระหว่างปี 2557-2560 แล้วดําเนินการ
จัดทําแผนกรอบอัตรากําลังตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (BSCS_59_4.1_1)  แล้วดําเนินการเสนอขออัตรากําลัง ผ่านคณะ
วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ  

เม่ือได้รับการอนุมัติอัตรากําลังตามท่ีเสนอไว้ คณะวิทยาศาสตร์จะดําเนินการเปิดรับตําแหน่งอาจารย์ใหม่ 
ท้ังนี้คณะกรรมการจะกําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทของหลักสูตร โดยวิเคราะห์จากวุฒิ
การศึกษาและความเช่ียวชาญท่ีวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องการ พร้อมกับช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ดังปรากฎใน
เอกสาร TOR (Term of Reference) ของตําแหน่งอาจารย์ใหม่ (BSCS_59_4.1_2) และมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์
ท่ีเหมาะสมโปร่งใส ซ่ึงภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านการแต่งตั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ (BSCS_59_4.1_3)  

สําหรับอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่นั้นจะผ่านการปฐมนิเทศบุคลากรซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดําเนินการในส่วนนี้ 
ในกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่นั้น ฝ่ายบุคคลของทางคณะเป็นผู้ดําเนินการในส่วนนี้ พบว่ามีปัญหาการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงผู้สมัคร ทางภาควิชาฯ จึงได้เตรียมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครควบคู่ไปกับการ
ดําเนินการของทางคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ข่าวสารได้เข้าถึงผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงมากขึ้น โดยมีการรวม
รวมข้อมูลการติดต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังเอกสาร (BSCS_59_4.1_4) 

สําหรับการแต่งตั้ งอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิท่ีตรงกับภาควิชาหรือเก่ียวข้องกับภาควิชา 
ความเช่ียวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  ดังปรากฎใน
เอกสารข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร (BSCS_59_1.1_3) จากนั้นทําการนําเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร (BSCS_59_1.1_2) 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  

2) แผนบริหารอัตราความเส่ียงด้านบริหาร: ในปัจจุบันหลักสูตรมีความเส่ียงในเร่ืองจํานวนอัตรากําลังของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยนับจากปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเกษียณอายุถึง 3 ท่าน 
และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 ท่าน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจําหลักสูตรบางท่านดํารงตําแหน่ง
บริหารด้วย (BSCS_59_4.1_5) 
 เพ่ือรับมือกับความเส่ียงตามท่ีได้กล่าวมา ด้วยเหตุนี้ทางภาควิชาฯ จึงได้จัดประชุมเพ่ือหารือกับทางคณะและ
ภาควิชาฯ เม่ือเดือน พฤษภาคม 2559 เพ่ือหาทางแนวทางจัดสรรอัตราเร่งด่วน และได้ข้อสรุปดังรายงานการประชุม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 7/2559 วาระท่ี 4.8 (Com_Minutes_7_59) และรายงานการประชุมภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์คร้ังท่ีคร้ังท่ี 11/2559 วาระท่ี 4.3 (Com_Minutes_11_59)  ภาควิชาจึงได้ทําบันทึกข้อความ
เพ่ือขออัตรากําลังเป็นกรณีเร่งด่วน สําหรับการรองรับความเส่ียงในด้านภาระงาน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
กระจายงานการสอน และการดูแลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรดําเนินการต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดบทบาทหน้าท่ี และมอบหมายงานด้านการสอนตามความชํานาญของอาจารย์
ประจําหลักสูตรแต่ละท่าน ดังปรากฎในรายงานการประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 7/2559 วาระท่ี 
4.10  (Com_Minutes_7_59)  และมีการปรับปรุงและวางแผนเพ่ือกําหนดภาระงานงานสําหรับปีการศึกษา 2559 
สําหรับบุคลากรในภาควิชา ดังปรากฎในรายงานการประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 7/2559 วาระท่ี 4.9 
(Com_Minutes_7_59) นอกจากนี้ยังมีการวางแผนสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการโดยให้อาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการมาก่อนเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ท่ีประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป รวมท้ังสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมเขียนขอตําแหน่งทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย/คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น  
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แผนผังท่ี 4.1_2 สรุประบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีมาตรฐานทางวิชาการ ดังสรุปในแผนผังท่ี 4.1_3  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วาระท่ี 4.3 
(Com_Minutes_7_59) เพ่ือพิจารณา สํารวจ และจัดทําแผนงบประมาณเสนอต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะการ
จัดสรรงบประมาณประจําปี 2559 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไปจะดําเนินการโดยภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) สําหรับพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในด้านต่างๆ   เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ/วิชาการ อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรขอทุนวิจัย ในส่วนของ
งบประมาณสําหรับการทําวิจัยนั้น ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะ



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 33 

 

วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ส่วนการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในต่างประเทศนั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วาระท่ี 4.11 (Com_Minutes_7_59) เพ่ือรวบรวม
ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สําหรับกํากับ ดูแล และสรุปภาพรวมของ
การพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ รวมท้ังข้อเสนอแนะและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพ่ือใช้ในการจัดทําแผน
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยภาควิชาฯ 
ได้อนุมัติวงเงินในการพัฒนาคณาจารย์จํานวน 15,000 บาทต่อท่าน เพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านสามารถไปนําเสนอ
ผลงาน/เข้าร่วมอบรมสัมมนาในประเทศได้ครบทุกท่าน 

นอกจากนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย

เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 – 

2561 โดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการทําวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วม โครงการนี้เป็นกลไกหนึ่งท่ีช่วย

ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ทําโครงการวิจัยท้ังในลักษณะโครงการเดี่ยวและโครงการชุดร่วมกัน และมีโอกาส

ท่ีจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่อไปด้วย 

(BSCS_59_4.1_6) 
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แผนผังท่ี 4.1_3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 

1 ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน ์ -เข้าฟังการบรรยายพิเศษ “จบไอทีแล้วไปไหน” หน่วยวิจัย CSIT คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว 12 ม.ค.60 (BSCS_59_4.1_7) 
-อบรมผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป  
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ วันท่ี 25-26 มกราคม 2560 (BSCS_59_4.1_8) 
-เข้าร่วมงาน SCI Fair Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว 21 เมษายน 60 (BSCS_59_4.1_9) 
 
-อบรม Python Programming for Young Data Scientists วันท่ี 27-28 
พ.ค. 60 (BSCS_59_4.1_10) 
 
-เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 
Advanced Technology Innovation 2017 (ICATI2017) ณ เกาะสมุย 
วันท่ี 25-28 มิ.ย. 60 (BSCS_59_4.1_11) 

2 อ.ดร.จันตรี  
ผลประเสริฐ 

-อบรม CCNA Routing and Switching: Connecting Networks วันท่ี 19-
23 ธ.ค.60 (BSCS_59_4.1_12) 
-เข้าฟังการบรรยายพิเศษ “จบไอทีแล้วไปไหน” หน่วยวิจัย CSIT คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว 12 ม.ค.60 (BSCS_59_4.1_7) 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICACEC 2017 Hong Kong 
ระหว่างวันท่ี  16-17 ม.ค.60 (BSCS_59_4.1_13) 
-อบรมหลักสูตร พัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟต์แวร์ Internet of Things จัดโดย 
สํานักงานอุตสาหกรรมสนับสนุน และ บริษัท เออาร์ไอที จํากัด ระหว่างวันท่ี 
14-16 ก.พ. 60 (BSCS_59_4.1_14_1) 
-ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที การบรรยายเร่ือง 
"พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559" 27 มี.ค. 60 
(BSCS_59_4.1_15) 
-เข้าร่วมงาน SCI Fair Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว 21 เมษายน 60 (BSCS_59_4.1_9) 

3 อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ -อบรมหลักสูตร พัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟต์แวร์ Internet of Things จัดโดย 
สํานักงานอุตสาหกรรมสนับสนุน และ บริษัท เออาร์ไอที จํากัด ระหว่างวันท่ี 
14-16 ก.พ. 60 (BSCS_59_4.1_14_2) 
-ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที การบรรยายเร่ือง 
"พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559" 27 มี.ค. 60 
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ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 
(BSCS_59_4.1_15) 
-เข้าร่วมงาน SCI Fair Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว 21 เม.ย. 60 (BSCS_59_4.1_9) 
-เข้าอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2560 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 4, 9, 18, 25 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 60 
(BSCS_59_4.1_16) 

4 ผศ.รุ่งระพี กรานคําย ี --เข้าฟังการบรรยายพิเศษ “จบไอทีแล้วไปไหน” หน่วยวิจัย CSIT คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว 12 ม.ค.60 (BSCS_59_4.1_7) 
-เข้าร่วมกิจกรรม IO16: Dinner Talk#18 "Thailand4.0 & EA"  
จัดโดย CIO16 & TITAA ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ วันท่ี 21 ธ.ค. 2560 
(BSCS_59_4.1_17) 
-เข้าร่วมกิจกรรม Dinner talk # 19-เร่ือง Red Hat จัดโดย CIO16 & ITAA 
ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอดเอราวัณ กรุงเทพ วันท่ี 25 ม.ค. 60 
(BSCS_59_4.1_18) 
-ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที การบรรยายเร่ือง 
"พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559" 27 มี.ค. 60 
(BSCS_59_4.1_15) 
-เข้าร่วมงาน SCI Fair Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว 21 เมษายน 2560 (BSCS_59_4.1_9) 
-เข้ารับการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: 
The Next Internet ณ 19 โรงแรมจัสมิน กรุงเทพ วันท่ี 21 มิ.ย. 60 
(BSCS_59_4.1_19) 

5 อ.สาโรช เมาลานนท์ -ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที การบรรยายเร่ือง 
"พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559" 27 มี.ค. 60 
(BSCS_59_4.1_15) 
-เข้าฟังการเสวนา เร่ือง Big Data พลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ฯ กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 17-21 ส.ค.(BSCS_59_4.1_20) 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 2559) 

มีอาจารย์ใหม่ จํานวน 1 คน คือ อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (บรรจุ 22 ธ.ค. 2559) และเข้ารับการปฐมนิเทศระหว่าง

วันท่ี 4, 9, 18, 25 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 60 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Com_Minutes_7_59 รายงานการประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7/2559 วันท่ี 31 

พฤษภาคม 2559 
วาระท่ี 4.3 งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2560 
วาระท่ี 4.8 การวางแผนอัตรากําลัง 
วาระท่ี 4.9 การกําหนดภาระงาน 
วาระท่ี 4.10 การจัดตารางสอน 
วาระท่ี 4.11 สํารวจและวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรประจําปี
งบประมาณ 2559 

Com_Minutes_11_59 รายงานการประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7/2559 วันท่ี 5 สิงหาคม 
2559 
วาระท่ี 4.3 การจัดการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษา 

BSCS_59_1.1_3 คุณวุฒิและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
BSCS_59_1.1_2 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญา

ตรี คําส่ังคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี 937/2560 และคําส่ัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี 250/2559 

BSCS_59_4.1_1 แผนกรอบอัตรากําลัง ประจําปี 2557-2560 
BSCS_59_4.1_2 เกณฑ์ขั้นต่ําของข้อกําหนด (TOR) การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
BSCS_59_4.1_3 คําส่ังแต่งตั้งกรรมการเพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
BSCS_59_4.1_4 รายช่ือสถาบันอุดมศึกษาและท่ีอยู่สําหรับติดต่อ 
BSCS_59_4.1_5 คําขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

BSCS_59_4.1_6 โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 – 2561 

BSCS_59_4.1_7 การบรรยายพิเศษ“จบไอทีแล้วไปไหน”  
BSCS_59_4.1_8 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
BSCS_59_4.1_9 งาน SCI Fair Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ 
BSCS_59_4.1_10 อบรม Python Programming for Young Data Scientists 
BSCS_59_4.1_11 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Advanced Technology Innovation 2017 (ICATI2017) 

BSCS_59_4.1_12 อบรม CCNA Routing and Switching: Connecting Networks  
BSCS_59_4.1_13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICACEC 2017 
BSCS_59_4.1_14_1 
BSCS_59_4.1_14_2 

หลักสูตร พัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟต์แวร์ Internet of Things 

BSCS_59_4.1_15 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที การบรรยายเร่ือง 
"พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559 

BSCS_59_4.1_16 โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2560  
BSCS_59_4.1_17 กิจกรรม IO16: Dinner Talk#18 "Thailand4.0 & EA" 
BSCS_59_4.1_18 กิจกรรม Dinner talk # 19-เร่ือง Red Hat 
BSCS_59_4.1_19 อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next 

Internet 
BSCS_59_4.1_20 การเสวนา เร่ือง Big Data พลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 2 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 3.33 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2.0 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

ร้อยละ 40 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ Sukaphat, S., Nanthachaiporn, S., Upphaccha, K.,  
Tantipatrakul, P. (2016). Heart Rate Measurement on 
Android Platform. The International Conference on 

Electrical Engineering/Eletronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology (pp. 
1-5). Chiang Mai, Thailand: IEEE. (BSCS_59_4.2.3_1) 

0.4 
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ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

2 
 

อ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ Chantri Polprasert, Soravit Premanan, Nawapas 
Deemark and Tammarong Nerapusri, “Development of 
the mobile service robot equipped with multiple 
sensors for human detection and tracking”, 
International Science and Technology Conference 
(ISTEC 2016), 13-15 July 2016, Vienna, Austria 
(BSCS_59_4.2.3_2) 

0.4 

3 
 

อ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ Charoenruengkit, W., Vararuth, V. & Dasri, P. (2016). 
An Interactive Decision Support System for Scheduling 
Exam Timetable Problem. AU-IGRC2016, AU-
International Graduate Research Conference 2016. (pp. 
448-451). Bangkok, Thailand (BSCS_59_4.2.3_3) 

0.4 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 1.2 
คิดเป็นร้อยละ 24 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_59_4.2.3_1 ผลงานตีพิมพ์ ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ 
BSCS_59_4.2.3_2 ผลงานตีพิมพ์ อ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ 
BSCS_59_4.2.3_3 ผลงานตีพิมพ์ อ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ตัวบ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    5 5 5 3 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 4.35 4.50 4.35 
         เนื่องจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ิงจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่ และยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีธุรการประจําภาค ทํา
ให้อาจารย์ต้องดําเนินการงานธุรการหลายๆ ด้าน ทําให้มีภาระเพ่ิมเติมนอกจากภาระงานหลัก ซ่ึงต้องรอการจัดสรร
อัตราจากคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_59_4.3_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 
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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 และผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การสอบถามจากศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต โดย
รายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (ปรับปรุงปี 2560) มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

1.วิชาแกนร่วม  1.วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน  

 

คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MA 116 Calculus II 

บุรพวิชา: คณ 115  หรือได้รบัความเห็นชอบ

จากภาควิชาคณติศาสตร ์

ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง 

อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ย่อย 

คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MA 116 Calculus  II 

บุรพวิชา: คณ 115   

ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง 

อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ย่อย 

บุรพวิชา ตัด หรือได้รับ

ความเห็นชอบจากภาควิชา

คณิตศาสตร ์

(หมายเหตุ นิสิตสามารถ

ลงทะเบียนในรายวิชา คณ 

116 ได้เม่ือสอบผ่านรายวิชา 

คณ 115) 

1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา 17 หน่วยกิต 2.1 วิชาแกนเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต ลดจํานวนหน่วยกิต 

ธร 101 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ  

2(2-0-4) 

BU 101 Introduction to Business  

ศึกษาถึงการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

 ตัดออก 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจในการดําเนิน

ธุรกิจ หน้าท่ีของธุรกิจเก่ียวกับ การบัญชี 

การเงิน การผลิต การจัดซ้ือ การขาย การ

บริหารสํานักงาน การบริหารพนักงาน การใช้

เอกสารเครดิต การส่ังสินค้าเข้า การส่ง

สินค้าออก การประกันภัย และคณิตศาสตร์

ธุรกิจ 

บช 201 การบัญชีเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

AC 201 Fundamentals of 

Accounting  

ศึกษาเก่ียวกับหลักและวิธีการทําบัญชี ตั้งแต่

เริ่มต้นจนถึงงบบัญชีส้ินปี รวมท้ังงบทดลอง 

บัญชีการค้า บัญชีกําไรขาดทุน และงบดลุ 

 ตัดออก 

 

คพ 381 การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

CP 381 Numerical Computatio 

เลขคณิตคอมพิวเตอร์ ความคลาดเคล่ือนแบบ

ต่าง ๆ การหาค่าประมาณโดยอนกุรม 

ตรีโกณมิติ โปรแกรมคอมพิวเตอรสํ์าหรับการ

คํานวณเชิงตัวเลขn 

คพ 381 การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

CP 381 Numerical Computatio 

การคํานวณเชิงตัวเลข ความคลาดเคล่ือนท่ี

เกิดขึ้นจากกระบวนการในการคํานวณเชิงตัวเลข 

การหาค่าประมาณโดยอนุกรม ตรโีกณมิติ การ

หาค่าโดยวิธีการประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง

ของข้อมูลท่ีกําหนด การถดถอยเชงิเส้น การหา

รากของสมการท่ีไม่เป็นเชิงเส้น ระบบสมการเชิง

เส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การ

คํานวณหาเมตริกซ์ไอเกนแวลู การประยุกต์

ทฤษฎีมาใช้ในการคํานวณด้วยคอมพิวเตอร ์

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) 

CP 402 Statistics for Computer 

คพ 402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) 

CP 402 Statistics for Computer 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 
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Science 

ข้อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การแจก

แจงความถี่และกราฟ สถิติพรรณนา ความ

น่าจะเป็นและกฏการนับ การแจงแจงความ

น่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงแบบปกติ 

ช่วงความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐาน 

สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความ

แปรผัน สถติิประยุกต์ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และหลักการเบ้ืองตน้ของการ

ค้นหาความรูจ้ากฐานข้อมูล 

Science 

ข้อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การ

ออกแบบการทดลอง การแจกแจงความถี่และ

กราฟ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและกฏการ

นับ การแจงแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง 

การแจกแจงแบบปกติ ช่วงความเชื่อม่ัน การ

ทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถติิประยุกต์ทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักการเบ้ืองต้น

ของการค้นหาความรูจ้ากฐานข้อมูล 

2. วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้    2. วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้     

วทศ 301  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 

3(3-0-6) 

SCI 301 English for Science I 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน 

รวมท้ังมีความเข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้าง

และสํานวนท่ีใช้ในเนื้อหาบทเรียนและบทความ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นทักษะ

การอ่านและการฟังเพ่ือความเข้าใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วทศ 301  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 

3(2-2-5) 

SCI 301 English for Science I 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน 

ความเข้าใจหลักไวยากรณ ์

โครงสร้างและสํานวนภาษาอังกฤษในเนื้อหา

บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

เปล่ียนแปลง 

-หน่วยกิต 

-คําอธิบายรายวิชา 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2

 3(3-0-6) 

SCI 302 English for Science II 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน 

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์บทเรียนและ

บทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดย

เน้นทักษะการพูดและการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2

 3(2-2-5) 

SCI 302 English for Science II 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน

ภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห์

บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

เปล่ียนแปลง 

-หน่วยกิต 

-คําอธิบายรายวิชา 
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และถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 

3.วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3.วิชาเฉพาะด้านบังคับ  

3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  

คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

CP 251 Web Programming 

หลักการของเวิรล์ไวด์เว็บ เทคโนโลยีมัลติมิเดีย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ การ

ออกแบบและการสร้างเว็บไซต ์

คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

CP 251 Web Programming 

หลักการของเวิรล์ไวด์เว็บ เครื่องมือท่ีใช้ในการ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝ่ัง

ไคลเอนต์ การโปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ การ

ออกแบบและการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 

CP 342 Database System 

ศึกษาแนวคิดของระบบฐานข้อมูล หลักการ

ทํางานของระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาเชิง

โครงสร้างสําหรับการจัดการและการเรยีกใช้

ฐานช้อมูล การรักษาความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูล การกู้คืนระบบฐานขอ้มูล และการ

ออกแบบระบบฐานข้อมูลตามกรณีศึกษา 

คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

CP 342 Database System 

หลักการทางคณิตศาสตร์สําหรับฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ การสร้างโมเดลและการออกแบบ การ

นอร์มัลไลเซชัน เอสคิวแอล การจัดการไฟล์ และ

การทําดัชนี กระบวนการคิวรี การรักษาความ

ปลอดภัยในฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล 

ทรานแซกชัน และการควบคุมสภาวะพร้อมกัน

และกระบวนการกู้คืน 

เปล่ียนแปลง 

-หน่วยกิต 

-คําอธิบายรายวิชา 

3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 

3(2-2-5) 

CP 111 Computer Programming 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร1์    

3(2-2-5) 

CP 111 Computer  Programming I 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ

เปล่ียนแปลง 

1. ชื่อวิชา 
2. อธิบายรายวิชา 
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ความหมายของภาษาโปรแกรมขัน้สูง การเขียน

โปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยภาษาขั้นสูง และการ

ประยุกต์ใช้งาน 

ความหมายของภาษาโปรแกรมขัน้สูง ไอเดนตไิฟ

เออร์ ตัวแปร ค่าคงท่ี ชนิดข้อมูล การแสดงผล 

ตัวดําเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม การ

สร้างและการใช้งานฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง 

พอยน์เตอร์ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

ด้วยภาษาขั้นสูง และการประยุกตใ์ช้งาน 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

CP 212 Object Oriented 

Programming 

หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถ ุการพัฒนา

โปรแกรมและการประยุกต ์

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

CP 212 Object Oriented 

Programming 

หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถ ุการออกแบบ 

การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชงิวัตถุ การ

จัดการแพ็กเกจ การแก้ไขข้อผิดพลาด การ

จัดการข้อยกเว้น การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก 

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมและ

การประยุกต ์  

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 214 การโปรแกรมวิชวเบสิก 3(2-2-5) 

CP 214 Visual Basic Programming 

ลักพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

ส่วนประกอบและคณุลักษณะ การ

ออกแบบสร้างฟอร์มและเมนู การประมวลผล

ฐานข้อมูล การเขยีนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบ

วิชวลสําหรับการพัฒนาโครงงาน 

คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร2์ 

3(2-2-5) 

CP 214 Computer  Programming II 

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างดว้ยเครื่องมือ

ขั้นสูง การทดสอบโปรแกรม การออกแบบส่วน

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และการประยกุต์ใช้งาน 

เปล่ียนแปลง 

1.ชื่อวิชา 

2.คําอธิบายรายวิชา 

3.3 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  3.3 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   

คพ 121 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร ์3(2-

2-5) 

คพ 121 วิทยาการคอมพิวเตอร์และการ

โปรแกรมเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

CP 121 Introduction to Computer 

เปล่ียนแปลง 

1.ชื่อวิชา 
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CP 121 Computer Science Principle 

หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ในระดับ

ต่างๆ ตั้งแต่ กระบวนการประมวลผล บิตและ

การแทนข้อมูล โครงสรา้งลอจิก ดจิิตอล 

สถาปัตยกรรมของชุดคําส่ัง ภาษาแอสเซมบลี 

และกรณีศึกษาบนคอมพิวเตอร์จําลอง  

Science and Programming 

ความรู้พ้ืนฐานท่ีสําคัญเก่ียวกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หลักคิดเก่ียวกับฮารด์แวร์และ

ซอฟต์แวร์ วิธีคิดและวิธีการของการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์วิธีคิดเชิงกระบวนการใน

งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์

2.คําอธิบายรายวิชา 

คพ 431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

CP 431 Data Communication and 

Computer Network                                                 

หลักการการส่ือสารข้อมูล  เครือขา่ย

คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมการส่ือสารข้อมูล

และโปรโตคอล 

คพ 431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

CP 431 Data Communication and 

Computer Network                                         

หลักการการส่ือสารข้อมูล องค์ประกอบขั้น

พ้ืนฐานของระบบการส่ือสารข้อมูล เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมการส่ือสารข้อมูล

และโปรโตคอล โปรโตคอลการหาเส้นทางแบบ

สถิตและพลวัต การควบคุมการเขา้ถึง การสร้าง

เครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การสร้าง

เครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอลชั้นทราน

สปอร์ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลข

ไอพี 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 

3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 

 

คพ 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 

3(3-0-6) 

CP322 Computer Architecture 

หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน์ 

รูปแบบภาษาและความหมาย หลักการ

นามธรรม วัตถุ การวิเคราะห์ประโยคคําส่ังของ

คพ 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 

3(3-0-6) 

CP322 Computer Architecture 

โครงสร้างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ การกําหนด

เลขท่ีอยู่ในหน่วยความจํา ชุดคําส่ังเครี่อง 

โปรแกรมย่อย  

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 
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ภาษาคอมพิวเตอร ์ การดําเนินการบนหน่วยควบคุม ไมโคร

โปรแกรมคอนโทรล ดิจิตอลลอจิก  

การสร้างหน่วยควบคุมจากวงจรตรรกะ ระบบ

ตัวเลข การสรา้งหน่วยคํานวณและตรรกะจาก

วงจรตรรกะ หน่วยความจํา การสร้าง

หน่วยความจําจากวงจรตรรกะ ระบบพ้ืนฐาน

การนําข้อมูลเข้าและออก 

3.5 กลุ่มอืน่ๆ             5 หน่วยกิต 3.5 กลุ่มอืน่ๆ               8 หน่วยกิต เพ่ิมจํานวนหน่วยกิต 

คพ 493 การฝึกงาน         1(0-135-0) 

CP 493 Intership 

เพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องผ่านการ

ฝึกงานไม่น้อยกว่า 351  ชั่วโมง และรูจั้กนํา

ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอรไ์ปใช้ในการ

ทํางาน โดยเน้นให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

และส่วนรวม รวมท้ังส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

คพ 493 การฝึกงาน         1(0-8-0) 

CP 493 Intership 

เพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องผ่านการ

ฝึกงานไม่น้อยกว่า 201  ชั่วโมง และรูจั้กนํา

ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอรไ์ปใช้ในการ

ทํางาน โดยเน้นให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

และส่วนรวม รวมท้ังส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

เปล่ียนแปลง 

-หน่วยกิต 

-คําอธิบายรายวิชา 

 คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร ์1  

3(0-6-3) 

CP 498 Individual Computer Project 

ศึกษาค้นคว้ากําหนดปัญหารวิจัยและการ

ออกแบบการทดลองดําเนินงานวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอรI์ 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร ์  

3(2-2-5) 

CP 499 Individual Computer Project 

ศึกษาค้นคว้ากําหนดปัญหาวิจัยและการ

คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร ์2  

3(0-6-3) 

CP 499 Individual Computer Project 

เปล่ียนแปลง 

1. ชื่อวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. คําอธิบายรายวิชา 
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ออกแบบการทดลองดําเนินงานวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอรI์ 

II  

พัฒนาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ

โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 และนําเสนอผลงานสู่

สาธารณะ 

4. วิชาเลือกเฉพาะด้าน 24 หนว่ยกิต 4. วิชาเลือกเฉพาะด้าน 15 หนว่ยกิต ลดจํานวนหน่วยกิตลง 

คพ 317 หลักภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

CP 317 Programming Language 

Concepts 

หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน์ 

รูปแบบภาษาและความหมาย หลักการ

นามธรรม วัตถุ การวิเคราะห์ประโยคคําส่ังของ

ภาษาคอมพิวเตอร ์

คพ 317 หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์ 

3(3-0-6) 

CP 317 Programming Language and 

Processors 

หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน์ 

รูปแบบภาษาและความหมาย   

การออกแบบและพัฒนาคอมไพเลอร์  

การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาโปรแกรม การ

วิเคราะห์กฏเกณฑ์ตามบริบทภาษา การสร้าง

คําส่ังของภาษาโปรแกรม การออกแบบและ

พัฒนาตัวแปลภาษาโปรแกรม 

เปล่ียนแปลง 

1.ชื่อวิชา 

2.คําอธิบายรายวิชา 

คพ 353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

CP 353 Web Technology 

เครื่องมือและการประยุกต์งานด้วยเว็บ

เทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิร์คดา้นเว็บ การ

สร้างบริการบนเว็บ และหัวข้อท่ีเป็นท่ีสนใจใน

ด้านเว็บเทคโนโลย ี

คพ 353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

CP 353 Web Technology 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยฝ่ัีง

ไคลเอนต์ เทคโนโลยฝ่ัีงเซิร์ฟเวอร ์การจัดการ

ข้อมูลระดับแบ็คเอ็น เครื่องมือและการประยุกต์

งานด้วยเว็บเทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิร์คด้าน

เว็บ การสร้างบริการบนเว็บ และเทคโนโลยี

เกิดขึ้นตามความเปล่ียนแปลง 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์
คพ 354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์
เปล่ียนแปลง 
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CP 354 Human and Computer 

Interaction 

หลักการและวิธีการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ท้ังด้าน

ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีใช้งาน

ร่วมกับคอมพิวเตอร ์

CP 354 Human and Computer 

Interaction 

หลักการและวิธีการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ แบบจําลอง

ความคิด กรอบการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคมและอารมณ์ความรูสึ้ก ส่วนติดต่อผู้ใช้ การ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ การ

ออกแบบและสร้างต้นแบบ และการประเมินผล 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3(2-2-5) 

CP 355 Computer Graphics 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เทคนิค วิธีการ เครื่องมือและ การประยุกต ์

คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3(2-2-5) 

CP 355 Computer Graphics 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เทคนิค วิธีการ เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ 

เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ การ

ปฏิสัมพันธ์และการติดต่อกับผู้ใช้ การ

ประมวลผลภาพเบ้ืองต้น เทคนิคคอมพิวเตอร์

กราฟิก 3 มิติ การสร้างโมเดล 3 มิติ การแปลง

เชิง 3 มิติ การสรา้งมุมมองและการสร้างภาพ 3 

มิต ิ

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 433  ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 

CP 433  Distributed System  

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและคณุสมบัติของระบบ

แบบกระจายในประเด็น การส่ือสาร

กระบวนการ การกําหนดชื่อ การทําให้เข้า

จังหวะกัน ความต้องการ ความคงทนต่อการ

เสียหายและความปลอดภัย ศึกษาเก่ียวกับมิด

เดิลแวร์เทคโนโลยี เช่น ทีซีพี/ไอพีซ็อกเก็ต อาร์

พีซี/เอ็มไอ/ ค็อบบรา/เว็บเซอร์วิช แมชเซสโอ

คพ 433  ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 

CP 433  Distributed System 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและคณุสมบัติของระบบ

แบบกระจายในประเด็น การส่ือสาร

กระบวนการ การกําหนดชื่อ การทําให้เข้า

จังหวะกัน ความต้องการ ความคงทนต่อการ

เสียหายและความปลอดภัย ศึกษาเก่ียวกับมิด

เดิลแวร์เทคโนโลย ี

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 
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เรียลเตด็มิดเดลิแวร ์

คพ 445 ระบบคลังข้อมูลและการทําเหมือง

ข้อมูล 3(3-0-6) 

CP 445 Data Warehouse System 

and Data Mining 

นิยามและหลักการขั้นพ้ืนฐานของระบบ

คลังข้อมูล สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล คลังข้อมูล

เชิงวิเคราะห์ การออกแบบคลังข้อมูลและการ

ประยุกต์ หลักและวิธีการในการทําเหมืองข้อมูล

การจัดการข้อมูลเบ้ืองต้น วิธีการทําเหมือง

ข้อมูลอย่างง่าย การสรุป พรรณา จนถึงการ

สร้างตัวแบบ ด้วยวิธีกฏความสัมพันธ์ การ

จําแนกประเภทหรือการวิเคราะห์การถดถอย

เพ่ือการทํานาย การจัดกลุ่ม การใช้ซอฟต์แวร์

สําเรจ็รูปในการทําเหมืองข้อมูล 

คพ 445 ระบบคลังข้อมูล 3(3-0-6) 

CP 445 Data Warehouse System 

นิยามและหลักการขั้นพ้ืนฐานของระบบ

คลังข้อมูล  สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การ

ออกแบบคลังข้อมูล การนําข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 

คลังข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และการใช้ซอฟต์แวร์

สําเรจ็รูปสําหรับการสร้างและประยุกต์ใช้

คลังข้อมูล 

เปล่ียนแปลง 

1.ชื่อวิชา 

2.คําอธิบายรายวิชา 

 คพ 446 การทําเหมืองข้อมูลเบ้ืองต้น  

3(3-0-6) 

CP 446 Introduction to Data Mining 

การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ

เตรียมพร้อมข้อมูล การประเมินสมรรถนะและ

ความน่าเชื่อถือ การหากฏความสัมพันธ์ การ

จําแนกประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล

อัตโนมัติ การตรวจสอบค่าผิดปกต ิเทคนิคการ

ค้นหาความรูจ้ากฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้

งาน 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 

คพ 458 การวิเคราะห์และการออกแบบ

ระบบงานเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 

 ตัดออก 
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CP 458 Object Oriented System 

Analysis and Design 

หลักการและ ปัญหาในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์

ความต้องการของระบบและการสร้าง

แบบจําลองความต้องการ การปรบัปรุง

แบบจําลองความต้องการ การตดิต่อระหว่าง

วัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การ

ออกแบบระบบการออกแบบคลาส การ

ออกแบบจําลองพฤติกรรมของระบบ เครื่องมือ

เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิง

วัตถุ ภาษา UML กรณีศึกษา 

 คพ 462 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น  

3(3-0-6) 

CP 463 Introduction to Data 

Science 

แนะนําวิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น การสร้าง

แบบจําลองทางสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างมโนภาพ

ของข้อ มูล  ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ 

กรณีศึกษาและหัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริง 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 

คพ 463 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 

CP 463 Artificial Intelligence   

หลักการของปัญญาประดิษฐ์ ประวัติความ

เป็นมา เทคนิค การแทนความรู้ หลักการให้

เหตุผล ระบบผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายประสาท

เทียม 

คพ 463 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 

CP 463 Artificial Intelligence   

ทฤษฎีและอัลกอริทึมสําหรับการสร้างระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ อัลกอริทึมการค้น ตรรกะ การ

วางแผน การแทนความรู้ หลักการให้เหตุผล 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร และ

การประยุกต์ใช้ในสาขาวิจัยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 
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การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ วิทยาการ

หุ่นยนต์ 

 คพ 464 การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบ้ืองต้น 

3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎี และ อัลกอริทึมสําหรับ

การเรียนรู้ของเครื่องจักร  การเรียนรู้แบบให้

คําแนะนํา การเรียนรู้แบบไม่ให้คําแนะนํา หัวข้อ

เฉพาะในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้

ของเครื่องจักร 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

คพ 482 อัลกอริธึม 3(3-0-6) 

CP 482 Algorithms 

การออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบเชิงละโมบ 

การแบ่งแยกและเอาชนะ การค้นในปริภู มิ

สถานะ การย้อนรอย การขยายและจํากัดเซต 

กําหนดการพลวัต การวิเคราะห์ความซับซ้อน

ของอัลกอริทึมเบ้ืองต้น การออกแบบอัลกอริทึม

สําหรับปัญหาเอ็นพีแบบยาก 

คพ 482 อัลกอริธึม 3(3-0-6) 

CP 482 Algorithms 

การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การ

วิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมเชิงกราฟ การ

ออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบเชิงละโมบ การ

แ บ่ งแยกและเอาชนะ กํ าหนดการพล วัต 

เครือข่ายการไหล  ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์ 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 494 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) 

CP 494 Selected Topics in 

Computer Science 

หัวข้อท่ีสนใจในแขนงต่างๆ ทางสาขาวิทยาการ

ดอมพิวเตอร ์

คพ 490 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์1 

3(3-0-6) 

CP 490 Selected Topics in 

Computer Science I  

ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันท่ี

น่าสนใจ กรณศีึกษา การค้นคว้า การอภิปรายใน

หัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 คพ 491 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์2 

3(3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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CP 491  Selected Topics in 

Computer Science II 

ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันท่ี

น่าสนใจ กรณศีึกษา การค้นคว้า การอภิปรายใน

หัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 คพ 492 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์3  

3(3-0-6) 

CP 492  Selected Topics in 

Computer Science III 

ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันท่ี

น่าสนใจ กรณศีึกษา การค้นคว้า การอภิปรายใน

หัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 

คพ 495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 1(0-2-1) 

CP 495 Computer Science Seminar

สัมมนาในหัวข้อ ท่ี เก่ียวข้องทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เพ่ือบูรณาการ

ความรู้ และการประยุกต์ การสืบค้นและการ

ทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิงวรรณกรรม และ

การนําเสนอ 

คพ 495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 1(0-2-1) 

CP 495 Computer Science Seminar

สัมมนาในหัวข้อ ท่ี เก่ียวข้องทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี การสืบค้นและการ

ทบทวนวรรณกรรม เรียบเรียง และการอ้างอิง

วรรณกรรม 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

สถ 261 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบ้ืองต้น 3(3-

0) 

ST 261 Introduction To 

Mathematics Of Life Insurance 

ความหมายของการประกันชีวิต ความน่าจะเป็น

เบ้ืองต้น ตารางมรณะ ค่ารายปี การคํานวณเบ้ีย

 ตัดออก 
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ประกันชีวิตแบบต่าง ๆ เงินสํารอง เบ้ียประกัน

เบ้ืองต้น และศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสวัสดิการ

สังคมในกองทุนต่าง ๆ 

สถ 364 การเงินเชิงคณิตศาสตร ์3(3-0) 

ST 364 Mathematical Finances 

วิชานี้ศึกษาเนื้อหาในลักษณะของทฤษฎีควบคู่

ไปกับการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือนา แนวคิด

ท้ั งคณิ ตศ าสตร์  ก าร เงิน และ เท ค โน โลยี

คอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตจริง โดยศึกษาเก่ียวกับ

ดอกเบ้ีย ทบต้น ส่วนลดและดอกเบ้ีย ค่ารายปี 

การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี หุ้นและ

พันธบัตร การชา ระหนี้ในแบบต่าง ๆ 

 ตัดออก 

สถ 365 สถิติ สําหรับการเงินและการลงทุน 

3(3-0) 

ST 365 STATISTICS FOR FINANCE 

AND INVESTMENT 

แนวคิดเรื่องการลงทุนและความเส่ียงจากการ

ลงทุน มูลค่าความเส่ียง ความเส่ียงและมูลค่า

ความเส่ียงสําหรับการลงทุนในตราสารหนี้ 

ความเส่ียงและมูลค่าความเส่ียงสําหรับการ

ลงทุนในตราสารทุน การประเมินผลตอบแทน

ของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ วิชานี้เน้นกา

รนสถิติมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ด้าน

การเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ตลอดจน

การบริหารความเส่ียงท้ังในด้านทฤษฎีและการ

ใช้โปรแกรมประยุกต์ในลักษณะของแบบจําลอง 

 ตัดออก 

สถ 451 การวิจัยการดําเนินงาน 3(3-0)  ตัดออก 
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ST 451 OPERATIONS RESEARCH 

โครงสร้างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โปรแกรม

เชิงเส้นโดยศึกษาถึงคําตอบเชิงกราฟ วิธีซิม

เพลกซ์ เทคนิคอาร์ทีฟิเชียลและอ่ืนๆ ปัญหา

การคํานวณต้นทุนการขนส่ง ปัญหาการจัดสรร

งาน ทฤษฎีเกม 

บช 321 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 

AC 321 Management Accounting 

 ตัดออก 
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แผนผังที ่5.1_1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 ก่อนเปิดภาคการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 แล้วจัดการเรียนการสอน  และใน
ระหว่างภาคการศึกษา 2/2559 ได้ให้นิสิตประเมินผลทวนสอบสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจท่ีมีต่อรายวิชาและหลักสูตร
รวมท้ังแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004  (บทสรุปแบบประเมินผลทวนสอบสัมฤทธ์ิ BSCS_59_5.1_1) และได้
รวบรวมข้ อ เสนอแนะการป รับป รุงนํ า เสนอให้ ทางอาจารย์ ผู้ สอนป รับป รุงเนื้ อห าตามข้ อ เสนอแนะ 
(Com_Minutes_8_60) จากนั้นเม่ือจบภาคการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ผ่าน มคอ.5 และ มคอ.6 (Com_Minutes_8_60) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลของ มคอ.5 และ มคอ.6 
มาจัดทํา มคอ.7 และรวบรวมข้อเสนอแนะการปรับปรุงจาก มคอ.5 จากนั้นนําเสนอให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหา
ในรายวิชาตามข้อเสนอแนะ (BSCS_59_5.1_4) ดังแสดงในแผนผังท่ี 5.1_2.1    

 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิต คณาจารย์และผู้ใช้บัณฑิตใน
การปรับปรุงหลักสูตรโดยสร้างแบบประเมินหลักสูตรและรายวิชาสําหรับนิสิตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
(BSCS_59_5.1_2) จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําบทสรุปข้อเสนอแนะจากนิสิต (BSCS_59_5.1_3)  
อาจารย์ประจําหลักสูตร (BSCS_58_4.3_1) และผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต (BSCS_59_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_60) ดังแสดงในแผนผังท่ี 5.1_2.2 
 

 โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆอาทิเช่น ปค.003 ปค.004 ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีมีแนวโน้มจะมีการนําไปใช้กันมากขึ้นท้ังในภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย และได้นําปัจจัยเหล่านี้มาทําการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาท่ีสอนให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย อีกท้ังได้เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม
ให้นิสิต วทบ.คอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสเรียนรู้เพ่ือให้มีความพร้อมในการท่ีจะออกไปทํางาน โดยตัวอย่างของวิชาท่ีได้มี
การปรับปรุงเนื้อหามีดังต่อไปนี้ 

 

• วิชา CP316  mobile application 
 เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนํา smart phone ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลาย อาทิ เช่น การพัฒนา 
mobile application เพ่ือใช้ในการตรวจสุขภาพ ออกกําลังกาย หรือ การพัฒนา mobile application เพ่ือใช้ใน
การตรวจจับตําแหน่งของผู้ใช้ในห้างสรรพสินค้าเพ่ือทําการส่งโฆษณามายัง smart phone ให้ผู้ใช้ได้ตรงกับความ
สนใจ หรือ การรายงานสภาพการจราจร ณ จุดนั้น หรือการกู้ภัยโดยระบุพิกัดผู้ประสบเหตุได้ ซ่ึงองค์ประกอบหลักท่ี
ทําให้ mobile application สามารถตรวจจับการเคล่ือนไหว หรือ ระบุตําแหน่งของผู้ใช้ได้นั้นคือ sensors ชนิดต่างๆ
ท่ีฝังมากับตัวอุปกรณ์ smart phone เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนา mobile application ท่ีสามารถให้บริการต่างๆ
เหล่านี้ได้ ทางคณาจารย์ผู้สอนจึงเพ่ิมเนื้อหาในส่วนของ Sensors และ Location-Based Services ในการเรียนการ
สอนวิชา CP316 ภาคการศึกษา 2/2559 ซ่ึงเม่ือได้ทําการสอนไปแล้วพบว่านิสิตมีการนําพัฒนา mobile 
applications ท่ีมีการใช้ sensors ต่างๆเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น 
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• วิชา CP431 Data communications and networking 
 ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง (Internet of Things) หรือ IOT ซ่ึงจะทําให้สรรพ
ส่ิงทุกอย่างสามารถติดต่อส่ือสารข้อมูลกันได้ จะเข้ามามีบทบาทกับทุกภาคส่วนของประเทศไทยท้ังในภาค
เกษตรกรรม (Smart farming) อุตสาหกรรม (ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน) การเงิน (ระบบ
จ่ายเงิน) และอ่ืนๆอีกมากมายเป็นต้น หัวใจสําคัญของ IOT คือเทคโนโลยีการส่ือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานของโพรโทคอลการส่ือสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตทางภาควิชาได้ทําการ
จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายจากบริษัท CISCO เพ่ือช่วยในการเรียนการสอนนิสิตให้เห็นภาพพ้ืนฐานการทํางาน
ของระบบส่ือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น โดยในการเรียนการสอนได้มีการเพ่ิมเนื้อหาจากเว็บไซต์
ของ cisco (www.netacad.com) และมีการใช้โปรแกรม packet tracer ในการจําลองการทํางานของโพรโทคอล
ชนิดต่างๆ อีกท้ังใช้โปรแกรม Wireshark ในการวิเคราะห์ traffic ท่ีว่ิงอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(BSCS_59_5.1_5) 

 
นอกจากนี้ทางภาควิชาได้เปิดวิชาเลือกท่ีก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ 

• วิชา CP445 Data Warehouse System and Data Mining  
 เพ่ือเป็นการตอบรับเทรนด์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีมากมายในองค์กร ทางภาควิชาได้เปิดวิชานี้ขึ้น
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้เทคนิคของการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร (Machine Learning) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft SQL Server โปรแกรม Power BI และ โปรแกรม R โดยนิสิตจะต้องนําความรู้ท่ีได้จากท่ีเรียน
ไปลองทําการวิเคราะห์ข้อมูลจริงท่ีมีการเผยแพร่อยู่บนเวบไซต์ (เช่น www.kaggle.com) และทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด ซ่ึงหลังจากท่ีได้ทําการสอนไปแล้วพบว่านิสิตบางคนสามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างแม่นยํา ได้ผลลัพธ์ท่ีใกล้เคียงกับค่าท่ีแท้จริง (BSCS_59_5.1_6) 
 

• วิชา CP317 Programming Language Concepts 
 ทําให้นิสิตได้เข้าถึงหลักการแปลภาษาโปรแกรม เป็นการปลูกฝังความคิดของการเขียนโปรแกรมท่ีดี การ
เลือกใช้ตัวแปลภาษาท่ีดี ทําให้เห็นความเช่ือมโยงของการเขียนโปรแกรมกับระบบคอมพิวเตอร์ 
 
  เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรายวิชาท่ีได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและเปิดขึ้นมาใหม่ ทางภาควิชาได้
ให้นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจท่ีมีต่อรายวิชา ตามสรุปผลแบบประเมินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาของนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (BSCS_59_5.1_1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้เพ่ือนําไปปรับสาระรายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป  
 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 60 

 

แผนผังที่ 5.1_2.1 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

. .
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แผนผังที่ 5.1_2.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบในศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_8_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8/2560 วันท่ี 15 มิถุนายน 

2560 วาระท่ี 4.1 ติดตามการทํา มคอ. 5 และวาระท่ี 4.2 สรุปผลความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 

Com_Minutes_9_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9/2560 วันท่ี 22 มิถุนายน 
2560 วาระท่ี 4.1 ติดตามการทํา มคอ 7  

BSCS_59_5.1_1 สรุปผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาของนิสิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

BSCS_59_5.1_2 แบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ (หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

BSCS_59_5.1_3 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
BSCS_59_5.1_4 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงจาก มคอ.5 
BSCS_59_5.1_5 ตัวอย่างเนื้อหาในวิชา CP431 
BSCS_59_5.1_6 รายงานการวิเคราะอุณหภูมิโลกด้วย Machine Learning วิชา CP445 
BSCS_59_4.3_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจํา
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หลักสูตร 
BSCS_59_2.1_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

- อาจารย์ผู้สอนบางท่านดํารงตําแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและมีอาจารย์ผู้สอนลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ทําให้ไม่สามารถบริหารหลักสูตรได้อย่างเต็มกําลัง  

- 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 เช่น งานวิจัย บริการวิชาการ การอบรม ทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและบริหาร ท่ีทางคณาจารย์ประจําหลักสูตรได้ทําขึ้นในช่วงรอบปีท่ีผ่านมา  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดเงื่อนไขในการกําหนดผู้สอนดังต่อไปนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยเช่ือมโยงความเช่ียวชาญของอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละท่านเข้ากับ มคอ.2 ของแต่ละรายวิชา 

1.2 อาจารย์ ผู้สอนทุกคน สอนวิชาเอกบังคับหรือวิชาแกนอย่างน้อย 1 วิชาต่อปีการศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กํากับ 

1.3 สําหรับวิชาท่ีมีผู้สอนร่วม มีการใช้เอกสารประกอบการสอน ออกข้อสอบ พิจารณาตัดเกรดร่วมกัน 
1.4 การกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานพิจารณาจากความถนัดและเช่ียวชาญของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานกับ

ความสนใจของนิสิต 
1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 3 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาฝึกงาน 
1.6 อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 4 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาโครงงาน 

 
 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 มายัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยในการจัดทํา 
มคอ. 3 นี้ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้นําผลการประเมินท้ัง ปค.003, ปค.004, มคอ.5 และข้อเสนอแนะ
ต่างๆท่ีได้รับของวิชาท่ีเปิดสอนตลอดปีการศึกษา 2558 มาทําการวิเคราะห์เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงวิชาท่ีจะทํา
การสอนในปีการศึกษา 2559 (Com_Minutes8_59, Com_Minutes15_59) สําหรับวิชาท่ีจะเปิดสอนภาค
การศึกษา 1/59 และ 2/59 ตามลําดับ) โดยทางอาจารย์ผู้สอนได้นําข้อเสนอแนะเหล่านี้มาปรับปรุงในส่วนของเนื้อหา
และวิธีการสอน ดังแสดงให้เห็นใน มคอ.3 ของวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (BSCS_58_5.2_6 แสดงการ
ปรับแก้ มคอ.3 วิชา CP381 ให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานของนิ สิต) ซ่ึงมคอ. 3 จะผ่านการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก่อนนําขึ้นสู่เว็บไซต์ (website) ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป อธิบายดังแผนผังท่ี 5.1_2.1 
(Com_Minutes_8_59 และ Com_Minutes_1_60) กล่าวถึงการติดตาม มคอ.3 ของวิชาในเทอม 1/2559 และ 
2/2559 ตามลําดับ 
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
ทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอการบูรณาการรายวิชากับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แก่อาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน (Com_Minutes_9_59) และอาจารย์ผู้สอนได้นําเสนอแต่ละวิชากับการบูรณาการในด้านต่างๆ    
หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เลือกวิชากับการบูรณาการโดยพิจารณาจากงานท่ีอาจารย์มอบหมายให้
นิสิตทํา เช่น 

1. ให้นิสิตไปศึกษาหัวข้อโครงงานแล้วนํามาประยุกต์หรือต่อยอดเม่ือได้ผลลัพธ์ ทําการสรุป แล้ววิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 

2. ให้นิสิตเป็นผู้ช่วยสอนในการบริการวิชาการให้กับบุคลากรภายนอก  
3. ให้นิสิตพัฒนาโปรแกรมเก่ียวกับการละเล่นแบบไทย 
4. ให้นิสิตสามารถจินตนาการความคิดโดยไม่จํากัด 

 
โดยเลือกวิชา CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (BSCS_59_5.2_3) เป็นวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เม่ือเปิดทําการสอนอาจารย์ผู้สอนให้นิสิตประเมินโครงงาน ดังในวิชา CP212 อาจารย์ผู้สอนได้
ทําสอบถามนิสิตก่อนและหลังทําโครงงาน พบว่านิสิตมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากขึ้น จาก 3.34 เป็น 
3.74 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ ยังทําให้นิสิตมีความรู้ด้าน และด้านขนบธรรมเนียม
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเลือกทําโครงงานเพ่ิมขึ้นจาก 3.31 คะแนนเป็น 3.98 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นการ
เพ่ิมขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ เม่ือรวมทุกตัวช้ีวัดเพ่ิมขึ้นจาก 3.53 คะแนน เป็น 4.10 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นการ
เพ่ิมขึ้น 16 เปอร์เซ็นต์ โดยการเพ่ิมขึ้นท้ังหมดนั้นมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีค่าความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (p-value < 
0.05) 
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แผนผังที่ 5.2_1 การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_9_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9/2559 วันท่ี 28 มิถุนายน 

2559 วาระท่ี 4.3 วางแผนบริการวิชาการบูรณาการรายวิชากับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

Com_Minutes_1_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2560 วันท่ี 4 มกราคม 
2560 

- วาระท่ี 4.2 การประเมิน ปค 003 และ ปค 004  
- วาระท่ี 4.1 ติดตามการทํา มคอ   

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

Com_Minutes_15_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15/2559 วันท่ี 17 
ธันวาคม2559 วาระท่ี 4.6 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

BSCS_59_5.2_1 ผลการสํารวจวิชา CP 212 รายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

BSCS_59_5.2_2 ภาพกิจกรรมการนํานิสิตไปบริการวิชาการการในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์
สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนคร้ังท่ี 3 ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว 

BSCS_59_5.2_3 มคอ.3 วิชา CP212 
BSCS_59_5.2_4 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 1/2559 
BSCS_59_5.2_5 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 2/2559 
BSCS_59_5.2_6 การปรับปรุงเนื้อหาการสอนวิชา CP381 
BSCS_58_5.2_4 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 1/2558 
BSCS_58_5.2_5 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 2/2558 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน  
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาใน 
มคอ. 2  และเม่ือทําการเปิดสอนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้แจ้งเกณฑ์การประเมินให้นิสิตทราบ หลังจากปลาย
ภาคการศึกษาได้ให้นิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านผ่านแบบประเมินเพ่ือ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ (BSCS_59_5.1_1) ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมผลการประเมินเข้าท่ี
ประชุมเพ่ือเสนอการพิจารณาผลการเรียนรู้ (Com_Minutes_8_60)    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_59_5.3_2)  หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนทุกท่านนําเสนอผลการตัดเกรดแก่
กรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังภาคการศึกษาท่ี 1/59 (Com_Minutes_1_60)  และ ภาคการศึกษาท่ี 2/59 (ดัง
เอกสารแนบ Com_Minutes_7_60) สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจําภาค
การศึกษาท่ี 1/59  (BSCS_59_5.3_3)  และประจําภาคการศึกษาท่ี 2/59  (BSCS_59_5.3_4) 
 
 เนื่องจากในการสอบกลางภาคหรือปลายภาค มีบางคร้ังท่ีนิสิตไม่เข้าใจคําถามหรือไม่แน่ใจว่าควรจะตอบ
คําถามในรูปแบบใด เพ่ือลดความคลุมเครือของคําถาม ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีหลักการในการออก
ข้อสอบดังต่อไปนี้ สําหรับวิชาท่ีมีผู้สอนหลายคน ให้ทางกลุ่มอาจารย์ผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกันก่อนจะนํา
ข้อสอบไปใช้ในการสอบ (BSCS_59_5.3_5 แสดงตัวอย่างการวิพากษ์ข้อสอบวิชา CP381) สําหรับวิชาท่ีมีอาจารย์
ผู้สอนเพียงคนเดียว ให้ผู้ออกข้อสอบนําข้อสอบไปให้อาจารย์ภายในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเช่ียวชาญท่ี
เก่ียวข้องกับวิชามาวิพากษ์ข้อสอบ ดังแสดงในแผนผังท่ี 5.3_2 โดยทางคณาจารย์ผู้สอนได้จัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ
กลางภาคประจําภาคการศึกษา 1/2559 (Com_Minutes_11_59) การวิพากษ์ข้อสอบปลายภาคประจําภาค
การศึกษา 1/2559 (Com_Minutes_14_59) การวิพากษ์ข้อสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษา 2/2559 
(Com_Minutes_3_60) การวิพากษ์ข้อสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา 2/2559 (Com_Minutes_6_60) 
เพ่ือให้ข้อสอบมีความชัดเจนและถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป หลังจากทําการแก้ไขข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ทางอาจารย์ผู้
ออกข้อสอบและอาจารย์ ผู้ วิพากษ์ข้อสอบทําการเซ็นต์ ช่ือกํากับ ท่ีด้านล่างของข้อสอบเพ่ือเป็นหลักฐาน 
(BSCS_59_5.3_6) 
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แผนผังที่ 5.3_2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
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- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   

เม่ือส้ินภาคการศึกษา 1/2559 (Com_Minutes_1_60) และ 2/2559 (Com_Minutes_8_60) 
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)  โดยทางคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการพิจารณาผลการประเมินการสอนรายวิชา (BSCS_59_5.2_4, BSCS_59_5.2_5) 
ซ่ึงจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก (เกณฑ์ 3.26 ถึง 4.25) ถึงดีมากท่ีสุด (เกณฑ์ 4.26 ถึง 5.00) 
โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับเดียวกับภาคการศึกษา 1/58 และ ภาคการศึกษา 1/59 (ภาคการศึกษา 1/59 มีคะแนน
ประเมินเฉล่ียอยู่ท่ี 4.43 ขณะท่ีภาคการศึกษา 1/58 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.46, B.Sc.Com_58_5.2_4) (ภาค
การศึกษา 2/59 มีคะแนนประเมินเฉล่ียอยู่ท่ี 4.60 ขณะท่ีภาคการศึกษา 2/58 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.52, 
B.Sc.Com_58_5.2_5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุงในการกําหนดผู้สอนในรอบต่อไป 
(Com_Minutes_1_60, Com_Minutes_8_60) 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_11_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11/2559 วันท่ี 5 สิงหาคม 

2559 วาระท่ี 4.4 การวิพากษข์้อสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษา 1/2559 
Com_Minutes_14_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14/2559 วันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2559 วาระท่ี 4.5 การวิพากษ์ข้อสอบปลายภาคประจําภาค

การศึกษา 1/2559 
Com_Minutes_1_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2560 วันท่ี 4 มกราคม 

2560 

- วาระท่ี 4.3 การพิจารณาตัดเกรดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- วาระท่ี 4.1 ติดตามการทํา มคอ   
Com_Minutes_3_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3/2560 วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 

2560 วาระท่ี 4.2 การวิพากษข์้อสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษา 2/2559 
Com_Minutes_6_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6/2560 วันท่ี 3 พฤษภาคม 

2560 วาระท่ี 4.5 การวิพากษข์้อสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา 2/2559 
Com_Minutes_7_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7/2559 วันท่ี 30 พฤษภาคม 

2560 วาระท่ี 4.1 ประชุมตัดเกรดภาคการศึกษา 2/2559 

Com_Minutes_8_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8/2559 วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 
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วาระท่ี 4.4 สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
และ วาระท่ี 4.1 ติดตามการทํา มคอ 

BSCS_59_5.1_1 สรุปผลนิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 
ด้าน 

BSCS_59_5.3_2 ตัวอย่างการตัดเกรดของวิชา CP381 
BSCS_59_5.3_3 สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาท่ี 

1/59 
BSCS_59_5.3_4  สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาท่ี 

2/59 
BSCS_59_5.3_5  ตัวอย่างการวิพากษ์ข้อสอบวิชา CP381 
BSCS_59_5.3_6  ตัวอย่างข้อสอบของวิชา CP381 ท่ีสอนในหลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์ท่ีผ่านการ

วิพากษ์ข้อสอบแล้ว 
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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 22 คร้ังในปี
การศึกษา 2559 เพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงาน 

Com_Munutes_6_59-
Com_Minutes_13_59, 
Com_Munutes_1_60-
Com_Minutes_9_60 

 

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

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

BSCS_59_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 1/2559 
จํานวน 15 วิชาและภาคเรียนท่ี 
2/2559 จํานวน 16 วิชา ก่อน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา 
 

BSCS_59_5.4_1 

4 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ

หลักสูตรได้จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ใน
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 15 

BSCS_59_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 2/2559 
จํานวน 16 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 
2559 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 

-  

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

หลักสูตรได้รวบรวมแผน
ปรับปรุงการสอนจาก มคอ. 5 
ทุกรายวิชา  

BSCS_59_5.4_3 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการ

ทางภาควิชาได้รับอาจารย์วีร
ยุทธ จึงเจริญกิจ เข้ามาเป็น
อาจารย์ใหม่ประจําภาควิชา

BSCS_59_5.4_4 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จัดการเรียนการสอน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
9 อาจารย์ประจําทุกคน

ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยคนละ 1 คร้ัง/
ปี 

BSCS_59_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 BSCS_58_5.4_7 

12 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ประเมิน BSCS_58_5.4_8 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 12  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่

ดําเนินการผ่าน 
12  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปี
นี้ 

100.00  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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หมวดที ่5  

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

สร้างความร่วมมือกับ
บริษัทเอกชนโดยเชิญ
ผู้มีความรู้
ความสามารถมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้กับนิสิต 

พฤษภาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผนโดยเชิญวิทยากรมาสอน
วิชา CP215 และวิชา CP457 

กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

กรกฎาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน โดยกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์
การศึกษาท่ีทันสมัย 
เพ่ือส่งเสริมการวิจัย 

กรกฎาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน โดยไดจั้ดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 

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

- ปรับลดจํานวนหน่วยกิตรวมของโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมเวลาในการศึกษาด้วยตนเองและการทําโครงงาน
ให้มากขึ้น 

 
2. ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)  
- เปิดรายวิชาใหม่ เช่น CP464 Machine Learning และ CP463 Introduction to Data Science 
- เปล่ียนแปลงซอฟต์แวร์ในวิชาปฏิบัติการให้ทันสมัย 
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แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2560 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะส้ินสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
สร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชน
โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับ
นิสิต 

พฤษภาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

กรกฎาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 

เช่าระบบ cloud server เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

กรกฎาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที ่6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

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 4.32 ดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 3 3.67 ดี  

องค์ประกอบท่ี 4 3.81 ดี  

องค์ประกอบท่ี 5 4.00 ดี  

องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.93 ดี  
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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 - - 3.90,4.73 

(2.1,2.2) 

4.32 

 

ดีมาก 

3 3 4,4,3 

(3.1,3.2,

3.3) 

- - 3.67 

 

ดี 

4 3 4,4.44,3 

(4.1,4.2,

4.3) 

- - 3.81 

 

ดี 

5 4 3 

(5.1) 

4,4,5  

(5.2,5.3

,5.4) 

- 4 ดี 

6 1 - 4 

(6.1) 

- 4 ดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.63 4.25 4.32 3.93 ดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
องค์ท่ี 2 บัณฑิตใหม่มีอัตราการได้งานทําสูง องค์ท่ี 2 - 
องค์ท่ี 3มีผลงานได้รับรางวัลในระดับชาต ิ องค์ท่ี 3 - 
องค์ท่ี 4 มีผลงานวิชาการทุกท่าน องค์ท่ี 4 - 
องค์ท่ี 5 - องค์ท่ี 5 - 
องค์ท่ี 6 - องค์ท่ี 6 - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ท่ี 2 แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตไม่สะท้อนผลสัมฤทธ์ิ
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรอย่าง
แท้จริง 

องค์ท่ี 2 - 

องค์ท่ี 3.กําหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพนิสิต และ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

องค์ท่ี 3 - 

องค์ท่ี 4.เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการให้สูงขึ้น องค์ท่ี 4 - 
องค์ท่ี 5  
-บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในรายวิชามากขึ้น 
-ประเมินผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ในรายวิชา อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

องค์ท่ี 5 - 

องค์ที� 6 เปิดให้ใช้สถานท่ี (ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ)นอกเวลาทําการ  
 

องค์ท่ี 6 - 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (�) 
�  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

 

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

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

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

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 1: ผศ.ศศิวิมล  สุขพัฒน์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 2: อ.สาโรช  เมาลานนท์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสตูรคนท่ี 3: ผศ.รุ่งระพี  กรานคํายี                                                                 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 4: อ.วีรยุทธ  เจริญเรืองกิจ                                                                

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 5: อ.จันตรี  ผลประเสริฐ                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดพร้อมจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตท่ีสอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จํานว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

BU101 1/2559 4 9 
1
6 

9 3 1 2 1 - - - - 
- - - 

45 44 

CP111 1/2559 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 2 2 

CP121 1/2559 
1
7 

8 6 6 4 1 2 1 - - - - 
- - 1 

46 44 

CP212 1/2559 9 6 7 6 3 3 2 - - - - - - - - 36 36 

CP251 1/2559 
1
2 

10 4 5 3 1 1 - - - - - 
- - - 

36 36 

CP317 1/2559 8 21 
2
5 

7 2 - - - - - - - 
- - - 

63 63 

CP322 1/2559 
1
2 

8 4 7 5 - - - - - - - 
- - - 

36 36 

CP342 1/2559 
1
6 

11 
1
2 

7 - 3 2 - - - - - 
- - - 

51 51 

CP402 1/2559 
1
1 

9 
1
2 

11 4 2 1 - - - - - 
- - - 

50 50 

CP431 1/2559 
1
3 

8 
1
7 

4 4 4 - - - - - - 
- - - 

50 50 

CP432 1/2559 
2
2 

10 4 1 - - - - - - - - 
- - 1 

38 37 

CP461 1/2559 
1
0 

13 
1
1 

6 - - - - - - - - 
- - - 

40 40 
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รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จํานว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

CP463 1/2559 
3
1 

26 
2
0 

- - - - - - - - - 
- - - 

77 77 

CP482 1/2559 6 2 4 10 9 2 6 4 - - - - - - 7 50 39 

CP493 1/2559 - - - - - - - - - - - - 
3
9 

- - 
39 39 

CP495 1/2559 
3
8 

2 - - - 1 - - - - - - 
- - - 

41 41 

MA115 1/2559 2 - 2 5 
1
4 

9 
1
1 

1
1 

- - - - 
- - - 

54 43 

SCI301 1/2559 6 9 
1
1 

4 4 3 - - - - - - 
- - - 

37 37 

SCI302 1/2559 
3
3 

7 5 3 4 - - - - - - - 
- - - 

52 52 

ST451 1/2559 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 
SWU12
1 

1/2559 7 13 
1
5 

7 2 - - 1 - - - - 
- - - 

45 44 

SWU14
1 

1/2559 
1
3 

23 5 2 - - - 1 - - - - 
- - 1 

45 43 

SWU15
1 

1/2559 
1
3 

19 
1
1 

- - - - 1 - - - - 
- - 1 

45 43 

SWU25
2 

1/2559 1 12 
1
6 

4 2 1 - - - - - - 
- - - 

36 36 

SWU35
3 

1/2559 1 17 
2
9 

4 - - - - - - - - 
- - - 

51 51 

AC201 2/2559 
2
0 

5 3 5 1 1 1 - - - - - 
- - 1 

37 36 

CP111 2/2559 
1
0 

3 1 1 8 10 2 6 - - - - 
- - 3 

44 35 

CP201 2/2559 7 5 6 8 4 7 7 - - - - - - - - 44 44 
CP214 2/2559 7 15 5 1 5 2 1 - - - - - - - 1 37 36 
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รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จํานว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

CP215 2/2559 
1
3 

13 
1
9 

11 - - - - - - - - 
- - - 

56 56 

CP241 2/2559 9 - 
1
0 

10 4 1 1 - - - - - 
- - 1 

36 35 

CP316 2/2559 9 4 7 10 
1
2 

4 2 1 - - - - 
- - 2 

51 48 

CP323 2/2559 4 9 
1
1 

8 3 - - 1 - - - - 
- - - 

36 35 

CP352 2/2559 8 7 
1
3 

20 3 - - - - - - - 
- - - 

51 51 

CP381 2/2559 
1
1 

8 8 6 6 5 5 3 - - - - 
- - 1 

53 49 

CP445 2/2559 6 11 6 13 1 - - - - - - - - - - 37 37 

CP457 2/2559 
3
1 

11 5 4 - - - - - - - - 
- - 1 

52 51 

CP458 2/2559 6 8 3 2 1 - - - - - - - - - - 20 20 

CP499 2/2559 
2
9 

2 - - - - - - 9 1 - - 
- - - 

41 41 

MA116 2/2559 1 4 7 6 
1
4 

13 
1
2 

9 - - - - 
- - 2 

68 57 

MA221 2/2559 2 2 3 7 
1
1 

6 4 - - - - - 
- - 1 

36 35 

SWU11
1 

2/2559 2 18 
1
5 

8 1 - - - - - - - 
- - - 

44 44 

SWU12
2 

2/2559 2 4 
1
2 

13 8 4 2 - - - - - 
- - - 

45 45 

SWU14
5 

2/2559 
3
3 

11 - - - - - - - - - - 
- - - 

44 44 

SWU25
1 

2/2559 2 28 5 1 - - - - - - - - 
- - - 

36 36 
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รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จํานว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

SWU35
1 

2/2559 3 7 
3
1 

7 3 - - - - - - - 
- - - 

51 51 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
   - 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 
CP353 เว็บเทคโนโลย ี 1/2559 เนื้อหาวิชาใกล้เคียงกับ

วิชา CP251 
ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 
CP251 

CP354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

1/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP403 การยศาสตร์และการประยุกต์ 1/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP433 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
เบ้ืองต้น 

1/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

1/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP472 โปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจ 2/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 
CP483 ทฤษฎีการคํานวณ 2/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ

สําหรับนิสิตแล้ว 
นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

 
 

คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

BU101 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ 1/2559 �   
CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1/2559 �   
CP121 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2559 �   
CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2559 �   
CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 1/2559 �   
CP317 หลักภาษาโปรแกรม 1/2559 �   
CP322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2559 �   
CP342 ระบบฐานข้อมูล 1/2559 �   
CP402 สถิติสําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1/2559 �   

CP431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1/2559 �   

CP432 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 1/2559 �   
CP461 คอมพิวเตอร์วิชันเบ้ืองต้น 1/2559 �   
CP463 ปัญญาประดษิฐ์ 1/2559 �   
CP482 อัลกอริทึม 1/2559 �   
CP493 การฝึกงาน 1/2559 �   
CP495 สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1/2559 �   

MA115 แคลคูลัส 1 1/2559 �   
SCI301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 
1 

1/2559 �   



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 89 

 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

SCI302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 
2 

1/2559 �   

ST451 การวิจัยการดําเนินงาน 1/2559 �   
SWU121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพ
การส่ือสาร 1 

1/2559 �   

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 1/2559 �   
SWU151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนา
มนุษย์ 

1/2559 �   

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 1/2559 �   
SWU353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและ
จริยธรรม 

1/2559 �   

AC201 การบัญชีเบ้ืองต้น 2/2559 �   
CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2/2559 �   
CP201 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2/2559 �   

CP214 การโปรแกรมวิชวลเบสิก 2/2559 �   
CP215 การโปรแกรมเกม 2/2559 �   
CP241 โครงสร้างข้อมูล 2/2559 �   
CP316 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 2/2559 �   
CP323 ระบบปฎิบัติการ 2/2559 �   
CP352 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2/2559 �   
CP381 การคํานวณเชิงตัวเลข 2/2559 �   
CP445 ระบบคลังข้อมูลและการทํา
เหมืองข้อมูล 

2/2559 �   

CP457 การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ 2/2559 �   
CP458 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานเชิงวัตถุ 

2/2559 �   

CP499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2/2559 �   
MA116 แคลคูลัส 2 2/2559 �   
MA221 พีชคณิตเชิงเส้นเบ้ืองต้น 2/2559 �   
SWU111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2/2559 �   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

SWU122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพ
การส่ือสาร 2 

2/2559 �   

SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค์ 

2/2559 �   

SWU251 มนุษย์กับสังคม 2/2559 �   
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2/2559 �   
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ภาคเรียนท่ี 1  
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับมากท่ีสุด : 24 วิชา ( เกณฑ์= 4.26 - 5.00 ) คิดเป็นร้อยละ: 55.56 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับมาก :11 วิชา ( เกณฑ์= 3.26 - 4.25) คิดเป็นร้อยละ:  30.56 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับปานกลาง : 0 วิชา ( เกณฑ์= 2.26 - 3.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับน้อย : 0 วิชา ( เกณฑ์= 1.26 - 2.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับน้อยท่ีสุด : 0 วิชา ( เกณฑ์= 0.01 - 1.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับไม่มีความเห็น : 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 2.78 
 
ภาคเรียนท่ี 2  
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับมากท่ีสุด : 25 วิชา ( เกณฑ์= 4.26 - 5.00 ) คิดเป็นร้อยละ: 71.43 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับมาก : 9 วิชา ( เกณฑ์= 3.26 - 4.25) คิดเป็นร้อยละ:  25.71 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับปานกลาง : 0 วิชา ( เกณฑ์= 2.26 - 3.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับน้อย : 0 วิชา ( เกณฑ์= 1.26 - 2.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับน้อยท่ีสุด : 0 วิชา ( เกณฑ์= 0.01 - 1.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับไม่มีความเห็น : 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 2.86 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  57 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด  12 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต  46.64 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน  21.05 ร้อยละ   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  53 คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด  56 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   94.64 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เทียบคะแนนเต็ม 5 
4.73  คะแนน   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ําหนัก   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   
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ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

37 ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  2 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  40 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ   ช้ิน   
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ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 
56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 
  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่
ในฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ   ช้ิน   
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(1.00) 
71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ช้ิน   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ

อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  5 คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร   ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ี

มีต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 คะแนน  

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 

และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสตูร (มคอ.7) 

ประจําปีการศึกษา 2559 
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คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 

วันที่รายงาน 4 กรกฏาคม 2560 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.93 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2) และมีจํานวน 4 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 3 ถึง 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 4.32 ดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 3 3.67 ดี  

องค์ประกอบท่ี 4 3.81 ดี  

องค์ประกอบท่ี 5 4.00 ดี  

องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.93 ดี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 1. ต้องได้รับอัตรากําลังทดแทนอาจารย์เกษียณเร่งด่วน 
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คํานํา 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือ

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2559 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 
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หมวดที ่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 ์ศศิวิมล  สุขพัฒน์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์),พ.ศ. 2540 

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ),พ.ศ. 2547 

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

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

4 อาจารย์ วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), 2539 

M.S. (Electrical Engineering), 2543 
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ลําดับ 
ช่ือ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
Ph.D.( Electrical Engineering and Computer 

Engineering),2552 

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 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
มีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาจํานวน 5  คน ดังนี้ 

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

หมายเหตุ: * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระบุในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ (BSCS_59_1.1_1) 
และคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตรี 
คําส่ังคณะวิทยาศาสตร์ท่ี 937/2560 (BSCS_59_1.1_2) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มี
คุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน  2  คน 
2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน  3  คน  และ 
3. ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 2 คน 

อีกท้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิท่ีตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาท่ี
เปิดสอน 5 คน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 
ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร (รายงานคุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานทางวิชาการ) (BSCS_59_1.1_3) 
 

11. การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานกรรมการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2555 และ
เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ในปีการศึกษา 2559 ยังคงมี
นิสิตหลักสูตรนี้ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 1-4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผน
ในการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
- เปิดรับนักศึกษา: ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
- ปรับปรุง: ตลอดปีการศึกษา 2559 (BSCS_59_1.1_4) 
- ครบรอบปรับปรุงและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยและสํานักงาน
การอุดมศึกษา : ผ่านความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2560 
และดําเนินการส่งไปยังสํานักงานกรรมการอุดมศึกษา เม่ือ พฤษภาคม 2560 
- 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_59_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ  
BSCS_59_1.1_2 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี คําส่ังคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี 937/2560 และ
คําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี 250/2559 

BSCS_59_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร            
(รายงานคุณวุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ) 

BSCS_59_1.1_4 รายงานหลักสูตรฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560 
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หมวดที ่2 

บัณฑิตและนิสิต 

 

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 57 
คน โดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 14  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.56 จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาท้ังหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เฉล่ียเท่ากับ 3.90 (/14) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 

 
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ลําดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
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ลําดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน 57 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 56 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 53 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 
คน  

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน  
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน  
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน  
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 94.64 

 
 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน บัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_59_2.1_1 รายงานสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการณ์ผู้ใช้
บัณฑิตหรือสถาบันท่ีรับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2558 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สํารวจการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558  โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  ผ่านระบบการ
ลงทะเบียนรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์  จํานวน 57 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 56 คน คิดเป็นร้อยละ 98.25  ของบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยมีบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 53 คน จากจํานวน
บัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่
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แล้วท่ีไม่ได้เปล่ียนงานใหม่ ผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 0 คน ผู้อุปสมบทและผู้ท่ีเกณฑ์ทหาร จํานวน 0  คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.64  ซ่ึงเท่ากับ 4.73 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ลําดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ  
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน 57 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา   คน 56 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 53 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน  
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่

แล้ว 
คน  

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศกึษา คน  
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน  
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน  
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเร่ืองการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 94.64 

 
การวิเคราะห์ผลท่ีได้จากแบบสํารวจมีความใกล้เคียงกับผลการสํารวจภาวะการได้งานทําในปีการศึกษาท่ีแล้ว 

โดยปีการศึกษา 2557 คิดคะแนนบัณฑิตท่ีมีงานทําอยู่ท่ี 4.01 คะแนน และปีการศึกษา 2558 คิดคะแนนบัณฑิตท่ีมี
งานทําอยู่ท่ี 4.73 โดยพบว่ามีบัณฑิต 3 คนท่ีตอบแบบสอบถามว่าไม่มีงานทํางาน เม่ือได้สอบถามบัณฑิตแล้วพบว่าได้
ประกอบอาชีพอิสระและส่วนหนึ่งเตรียมตัวศึกษาต่อ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_59_2.2_1 รายงานสรุปบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2558 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  การรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4  มีดี 

ผลการดําเนินงาน  

แผนผัง 3.1_1  ระบบการรับนิสิต  
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 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับตลาดแรงงาน เช่น 

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้เช่ียวชาญซอฟต์แวร์ประยุกต์ ผู้เช่ียวชาญด้านส่ือสารข้อมูล ผู้เช่ียวชาญด้าน

ฐานข้อมูล ผู้เช่ียวชาญด้านวิทยาการข้อมูล  ผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยของไอที วิศวกรซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ 

เว็บมาสเตอร์ ผู้สนับสนุนด้านไอที (IT support) หรือ วิศวกรฝ่ายขายไอที (IT sale engineer) เป็นต้น  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดแผนจํานวนรับนิสิต 5 ปี ไว้ใน มคอ 2 โดยในปีการศึกษา 2559 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดจํานวนรับและเกณฑ์การรับนิสิต (การสอบตรงและสอบ Admission กลาง) 

โดยเร่ิมกระบวนการสอบตรงก่อนการสอบ Admission กลาง  ซ่ึงกําหนดสัดส่วนการรับนิสิต สอบตรง 40 คน 

โครงการพิเศษ 20 คน และสอบ Admission กลาง 20 คน ท้ังนี้กรรมการบริหารหลักสูตรฯ แจ้งยอดรับเพ่ิมจากแผน

เพ่ือให้รับได้ตามเป้าท่ี 50 คน (BSCS_59_3.1_1) สําหรับกําหนดการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 ดําเนินการตาม

กําหนดการของมหาวิทยาลัย ส่วนการกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตสอบตรงปี 2559 ดังต่อไปนี้  

คุณสมบัติท่ัวไปสําหรับผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบตรง 

- กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจะสําเร็จการศึกษา

ในปีการศึกษานี้  

- มีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (เทอม 1) ไม่ต่ํากว่า 2.75 

- มีผลการสอบ GAT/PAT คร้ังท่ี 1/2559 (วิชา GAT วิชา PAT 1 และ วิชา PAT 2) และจะต้องมีผล

สอบวิชาสามัญ 7 วิชา  วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ด้วย  

เกณฑ์คะแนนท่ีรับเข้า 

เรียงตามลําดับคะแนนสอบจากมากท่ีสุด 

 จากผลคะแนนสอบข้อเขียนของนักเรียนท่ียื่น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการพิจารณาเรียง

ตามลําดับคะแนนสอบจากมากท่ีสุด และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย และดําเนินการ

สอบสัมภาษณ์นักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนได้ดําเนินการตามระบบการรับรายงานตัว เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย  
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 ผลการรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 เป็นดังนี้  

รับตรง 

แผน ยอดผู้สมัคร เรียกสัมภาษณ์ มาสัมภาษณ์ รายงานตัว 

40 232 120 76 32 

เม่ือจํานวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรับ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยปรับจํานวน

รับการสอบ Admission กลางเพ่ิมขึ้นจาก 20 คนเป็น 31 คน (Com_Minutes_6_59) โดยนักเรียนท่ีสอบผ่าน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดตามเกณฑ์น้ําหนักคะแนนท่ีหลักสูตรกําหนด 

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดเกณฑ์การรับนิสิตในระบบกลางปี 2559 โดยผ่านการคัดเลือกโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้ 

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 
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 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสอบสัมภาษณ์ จากการสอบ Admission กลาง นักเรียน

ดําเนินการตามระบบการรับรายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย และเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ

การศึกษาท้ังระดับ มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา และหลักสูตร  

ผลการรับนิสิตของ Admission กลาง เป็นดังนี้ 

Admission กลาง 

แผน ปรับจํานวนรับ รายงานตัว 

20 31 19 

ทําให้ได้ยอดรวมนิสิตท่ีรับในปีการศึกษา 2559 เป็น 51 คน  

                 - การประเมินผลการรับนิสิตและแนวทางแก้ไขปัญหา  

                 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมประชุมกันเพ่ือประเมินผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2559 ซ่ึงปัญหา

คือจํานวนนิสิตท่ีมารายงานตัวจากการสอบตรงไม่เป็นไปตามเป้า  

 ในปีการศึกษา 2560 จะมีการปรับกระบวนการในการรับนิสิตใหม่โดยใช้ระบบ Clearing House ดังนี้ 
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แผนการดําเนินการรับนิสิตใหม่ 
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เนื่องจากนิสิตท่ีเข้ามาศึกษาอาจมีพร้อมในการเรียนในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการช่วยให้นิสิต

สามารถปรับตัวในการเรียนได้ง่ายขึ้น จึงมีการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตท้ังในระดับมหาวิทยาลัยลง

มาถึงระดับหลักสูตร ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ซ่ึงเป็นโครงการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยท่ี มศว องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะนําให้นิสิตรู้จักมหาวิทยาลัย กิจกรรม

และบริการต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ ให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจ และม่ันใจในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ อีกท้ังรู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และเพ่ือปลูกฝังอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยคาดหวัง ระหว่างวันท่ี 9-11 สิงหาคม 2559   

                 นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการต่างๆเพ่ือช่วยให้นิสิตได้ทราบถึงข้อมูลท่ีจําเป็นในการเรียน

และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ (B.Sc.Com_59_3.1_2) 

และโครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 (BSCS_59_3.1_3) 

 ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสําหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมความ

พร้อมสําหรับนิสิต ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันท่ี 1-5 สิงหาคม  2559 (BSCS_59_3.1_4) โดยนิสิต

หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าอบรมเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เนื่องหลักสูตรไม่มี

รายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ ในส่วนรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์   กรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดโครงการ ค่าย

วิชาการ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันท่ี 2-3 

กรกฎาคม 2559  (BSCS_59_3.1_5) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

(Com_Minutes_6_59)  รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6/2559 

(Com_Minutes_7_59) รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7/2559 

BSCS_59_3.1_1   จํานวนรับนิสิตปีการศึกษา 2559 

(สอบตรง admission  กลาง และโครงการพิเศษ) 

BSCS_59_3.1_2   โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์  

BSCS_59_3.1_3   โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559  
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BSCS_59_3.1_4 โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิต ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

2559  

BSCS_59_3.1_5 โครงการค่ายวิชาการ  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4 มีดี 

ผลการดําเนินงาน  

แผนผัง 3.2  ระบบการส่งเสริมและพัฒนานิสิต   
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             -   การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนประชุมหารือเพ่ือกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยพิจารณาจากภาระ

งาน จํานวนนิสิต และความเหมาะสม จากนั้นภาควิชาเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตปริญญาตรี เป็น

ผู้ดูแลให้คําปรึกษาด้านวิชาการ  แนะนําแนวทางการเรียน  การลงทะเบียนเรียน ให้ข้อมูลทุนการศึกษา และ
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คําปรึกษาทางด้านการเงิน เช่น การกู้ยืมเงินกองทุน การขอรับทุนการศึกษา รวมท้ังปัญหาส่วนตัว และรับทราบความ

คิดเห็นจากนิสิต โดยจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาสําหรับนิสิตท้ัง 4 ช้ันปี ดังนี้ 

        ตาราง 3.2_1 อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ช้ันปี อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. (SC59) ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ 

2. (SC58) อ.ดร. จันตรี ผลประเสริฐ  

3. (SC57) อ. สาโรช  เมาลานนท์ 

4. (SC56) ผศ.ดร. นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา 

 

 โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาในแต่ละช้ันปีจะทําการแนะนํานิสิตในด้านวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย ติดตามผลการเรียนนิสิตและการทํากิจกรรม  นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์โดยตรงหรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ 

เช่น โทรศัพท์ อีเมล เครือข่ายสังคมออนไลน์ 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 รวมท้ังมีการประเมินผลภาพรวม
ของการฝึกงานของนิสิตท้ังในด้านสภาพแวดล้อมในการฝึกงาน และความรู้เทคโนโลยีท่ีใช้ เพ่ือนําข้อมูลมาใช้
ในการเตรียมการสําหรับนิสิตฝึกงานในรุ่นถัดไปและใช้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(BSCS_59_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 ตัวอย่างโครงงานในปีการศึกษา 2559 เช่น  
- โครงงานหุ่นยนต์อํานวยความสะดวกสําหรับการจัดส่งภายในอาคาร ซ่ึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน กลุ่มคอมพิวเตอร์ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  
-  แอปพลิเคชันคาร์ทรูสําหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ และไอโอเอส เพ่ือการร่วมโดยสารรถยนต์ได้รับทุน
สนับสนุนจากบริษัททรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด(มหาชน) และมีการนําไปใช้งานจริง 
- แอปพลิเคชันเพ่ือการทดลองทาลิปสติกด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก บริษัท โอ.พี.เนเชอรัล โปรดักศ์ จํากัด (โอเรียนทอลพรินเซส)  
- แอปพลิเคช่ันเกมสําหรับการฝึกสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์บนระบบปฏิบัตการ iOS ภายใต้คําแนะนํา
ของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ซ่ึงมีนําไปการทดลองใช้กับผู้ป่วยจริง  (B.Sc.Com_59_3.2_2)   

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



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 21 

 

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือกําหนดกิจกรรมนอกช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆของนิสิต ได้แก่  

โครงการที่จัดโดยหน่วยงานภายใน โดยหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบ  ได้แก่  

- โครงการต้อนรับบัณฑิตกลับบ้าน เพ่ือให้รุ่นน้องและคณาจารย์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต และให้
บัณฑิตแบ่งปันข้อมูลเก่ียวกับการทํางาน การเรียนต่อ และความรู้ท่ีใช้ในการทํางาน และให้ข้อคิดเห็น
เก่ียวกับการเตรียมตัวในการทํางานและการศึกษาต่อ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
โครงการย่อยท่ี 3 เตรียมพร้อมในการสมัครงาน ประจําปีการศึกษา 2559  สําหรับนิสิตสาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย เชิญวิทยากรจาก AIS และบริษัทไอทีช้ันนํา 

- โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ในช้ันปีท่ี 4 ท่ีจะจบการศึกษารวมถึงนิสิตช้ันปีท่ี 3 ท่ีจะฝึกงานในภาคฤดูร้อน โดย
จัดเป็น 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้นิสิตเก่ียวกับกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะประกาศใช้ฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีความสําคัญ
เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตและการทํางาน โดยเชิญวิทยากรคือ พลตํารวจตรีศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผู้บังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี  และกิจกรรมท่ี 2 เป็นการเตรียมความ
พร้อมให้นิสิตในเร่ืองการสมัครงาน สัมภาษณ์ ตลอดจนการปรับตัวอย่างเหมาะสมสําหรับการทํางาน
ทางด้านไอที โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทช้ันนํา มาให้ความรู้แก่นิสิต  

- การจัดบรรยายพิเศษ เร่ือง จบไอทีแล้วไปไหน เพ่ือให้นิสิตเห็นมุมมองและโอกาสหลากหลายในวิชาชีพ 
ในวันท่ี 12 มกราคม 2560 ณ ห้อง 19-403 คณะวิทยาศาสตร์ มศว 

 

โครงการท่ีจัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก  

- ร่วมโครงการ Oracle Academy เพ่ือสอนเนื้อหาเก่ียวกับฐานข้อมูล oracle ในรายวิชาคพ342 และจัด
ให้นิสิตทุกคนเข้าสอบเพ่ือรับวุฒิบัตรในนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับ  Oracle   

- นอกจากนี้ในรายวิชา คพ495 ได้ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรช่ัน จํากัด มหาชน จัดกิจกรรม True Idea 
Generation ให้แนวคิดนิสิตการคิดโจทย์นวตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําโครงงานวิจัย 

 

โครงการท่ีร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน   

 ตามปกติทุกปีท่ีผ่านมานิสิตท้ัง 4 ช้ันปีจะมีการเข้าร่วมโครงการกีฬา science games และ network 

games เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ และกับสถาบันอ่ืน ฝึกให้นิสิตได้ทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และมี
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ระเบียบวินัย ยอมรับกฏกติกา มารยาทของสังคม แต่ในปีนี้ได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวไป เนื่องจากงดจัดกิจกรรมร่ืน

เริง  

โครงการต่างๆหลังจากดําเนินการแล้วจะให้นิสิตประเมินผลทุกโครงการ หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร รวบรวมผลการประเมิน และแจ้งข้อเสนอแนะ รายงานผลโดยภาพรวม ในท่ีประชุม เพ่ือนําผลและ

ข้อเสนอแนะมาหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป  

 -  การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

 ไม่มีเนื่องจากเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 

ภาควิชาได้กําหนดปฏิทินในการดําเนินโครงการต่างๆ  ดังนี้ 

ตาราง 3.2_3 โครงการและกิจกรรม 

เดือน      ปี                                      โครงการ 

สิงหาคม 2559 โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิต ช้ันปีท่ี 1 

(1-5 สิงหาคม)  

ตุลาคม 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

โครงการย่อยท่ี 3 เตรียมพร้อมในการสมัครงาน ประจําปีการศึกษา 2559  

พฤศจิกายน 2559  โครงการ SWU Open House 2016  

  

ธันวาคม 2559 โครงการต้อนรับบัณฑิตกลับบ้าน 
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เดือน      ปี                                      โครงการ 

มกราคม 2560 บรรยายพิเศษ จบไอทีแล้วไปไหน 

 

 

กุมภาพันธ์ 2560  โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จ.สระแก้วเพ่ือการเรียนรู้

อย่างยั่งยืนคร้ังท่ี 3 

 

 

 

 

มีนาคม 2560 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที  
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เดือน      ปี                                      โครงการ 

 

 

 

เมษายน 2560  -โครงการนําเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

2559  

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

BSCS_59_3.2_1   ผลสรุปรายงานการฝึกงานของนิสิตปี 3 

BSCS_59_3.2_2   โครงงานนิสิตรายวิชา คพ499 โครงงานคอมพิวเตอร์  

BSCS_59_3.2_3   ข้อมูลโครงการและรูป 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ (การจัดการข้อร้องเรียน ; อัตราการคงอยู่ของนิสิต ) 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปานกลาง 

 

อัตราการคงอยู่ของนิสิต  

จากข้อมูลในตาราง 3.3_1 ท่ีรับเข้าในปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่ท่ีดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า เนื่องจากมี

การปรับปรุงระบบติดตามนิสิต การให้คําปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และความใส่ใจระหว่าง

นิสิตรุ่นพ่ีและรุ่นน้อง  

 

ตาราง 3.3_1 อัตราการคงอยู่ของนิสิต  

ปีการศึกษา

ที่รับเข้า 

จํานวนที่

รับเข้า 

จํานวนที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

2551 36  32 (88.89%)  1 

(2.78%) 

   

2552 44   41 

(93.18%) 

1 

(2.72%) 

   

2553 59    50 (84.74%)    

2554 90     70 

(77.78) 

  

2555 75      57* 

(76.00) 

 

2556 47       40** 

(85.11%) 

BSCS_59_3.3_2 
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หมายเหตุ *นิสิตปีการศึกษา 2555 ยังเหลือตกค้างในหลักสูตร 1 คน  

             **จํานวนนิสิตท่ีจบในปีการศึกษา 2559 อย่างไม่เป็นทางการ 

 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเสียงสะท้อนจากนิสิต จึงได้สร้างแบบสอบถาม

ข้อร้องเรียนจากนิสิต โดยเม่ือส้ินปีการศึกษา 2559 ได้ให้นิสิตทุกคนทําแบบประเมินเพ่ือให้นิสิตแสดงความคิดเห็น

ผ่านระบบ โดยสร้างระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้ 

1. ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้กําหนดให้นิสิตทําแบบ
ประเมิน ปค 003 และ 004 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเมินเก่ียวกับผู้สอนและส่ิง
สนับสนุน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้อาจารย์ผู้สอน สามารถใช้เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ท้ังนี้คณะกรรมการได้มีการ
พิจารณาผลการประเมินในภาพรวมทุกรายวิชาด้วย สําหรับส่ิงสนับสนุนการสอนก็นําไปใช้ในการปรับปรุง
ต่อไป  

2. นิสิตสามารถร้องเรียนเร่ืองต่างๆผ่านช่องทางอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยเข้าพบ ส่งอีเมล์ หรือเครือข่ายสังคม 
มาท่ี อาจารย์ท่ีปรึกษา หลังจากนั้นอาจารย์ท่ีปรึกษาจึงนําเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
หาทางแก้ไขข้อร้องเรียนของนิสิต  

3. นิสิตและผู้ปกครองสามารถร้องเรียนปัญหาและเร่ืองต่างๆ ผ่าน ผู้บริหาร เช่น คณบดี หรือ อธิการบด ี
โดยเขียนจดหมาย หรืออีเมล์ หรือ เครือข่ายสังคม แล้วผู้บริหารประสานเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างแบบสํารวจออนไลน์ เพ่ือสํารวจข้อร้องเรียนจากนิสิตในประเด็น
ต่างๆ โดยนําเร่ืองเข้าสู่ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป  
 

หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบข้อร้องเรียนต่างๆแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

สรุปข้อร้องเรียนต่างๆในภาพรวมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข โดยพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญของข้อเสนอแนะและความ

ต้องการของนิสิตเพ่ือคัดเลือกส่ิงท่ีเป็นประเด็นเร่งด่วนเสนอผ่านภาควิชาก่อนเป็นลําดับต้น และได้นําผลการประเมิน

มาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการจัดการท่ีเหมาะสมต่อไป  

จากข้อร้องเรียนท่ีนิสิตในปีการศึกษา 2558 และภาควิชาได้ดําเนินการในปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

- จัดสรรงบประมาณและจัดซ้ือในปีการศึกษา 2559 สําหรับให้นิสิตได้ใช้งาน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพ่ืองานประมวลผลภาพขั้นสูง (Mac) จํานวน 6 เคร่ือง ติดตั้งในห้องปฏิบัติการ 19-1804 สําหรับ
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นิสิตใช้ในการทําโครงงาน  เคร่ืองถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ช่ัน และโซฟาขนาด 3 ท่ีนั่งจํานวน 4 ตัว วาง
ท่ีโถงช้ัน 18 ให้เป็นท่ีนั่งพักรอสําหรับนิสิต   

- นอกจากนี้ในส่วนของการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงไว้ในมคอ5 ทุกส้ินเทอม  

สําหรับปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สรุปประเด็นสําคัญในเร่ืองร้องเรียนและแก้ปัญหา

บางส่วนท่ีดําเนินการได้ทันที รวมท้ังเตรียมการแก้ปัญหาซ่ึงต้องดําเนินการในปีการศึกษา 2560  

(Com_Minutes_8_60)  ตัวอย่างเช่น  

ประเด็นท่ี

ร้องเรียน 

รายละเอียดของข้อร้องเรียน การดําเนินการ การแก้ปัญหา 

ส่ิงอํานวย

ความ

สะดวก 

ต้องการการปรับปรุงในตึก 19 ช้ัน 18 ทุกห้อง

รองรับการเช่ือมต่อการแสดงผลคอมพิวเตอร์ผ่าน

สาย HDMI ท้ังภาพและเสียงเพ่ือการใช้งานใน

การนําเสนองานได้อย่างสมบูรณ์ 

จะดําเนินการซ้ือ

สาย HDMI หรือ 

Adapter ประจํา

ห้องปฏับัติการให้

เสร็จส้ินภายใน

เดือน ก.ค.  

จัดซ้ือ สาย HDMI to VGA 

จํานวน 4 สาย  

ส่ิงอํานวย

ความ

สะดวก 

อุปกรณ์ไม่มีความทันสมัยและมีจํานวนน้อย

เกินไป ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต เช่น 

คอมพิวเตอร์บางอย่างเก่ามากและชํารุดน่าจะ 

เปลียนใหม่ 

ส่งซ่อมคอมพิวเตอร์

ห้องแลป 1802 4 

เคร่ืองและ ซ้ือSSD 

240 GB สําหรับ

เคร่ืองวิทยากร 

วางแผนจัดหาคอม พิวเตอร์

ทดแทนในห้องปฎิบัติการ 

19-1802 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Com_Minutes_8_60   รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8/2560  

BSCS_58_3.3_1 สรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554-

2556 
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หมวดที ่3 

อาจารย์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร  
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  

 ในกระบวนการการรับอาจารย์ใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
กําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของหน่วยงานและหลักสูตร กระบวนการจะ
เร่ิมด้วยการวิเคราะห์อัตรากําลัง และความเส่ียงในกรณีท่ีขาดแคลนอัตรากําลัง ระหว่างปี 2557-2560 แล้วดําเนินการ
จัดทําแผนกรอบอัตรากําลังตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (BSCS_59_4.1_1)  แล้วดําเนินการเสนอขออัตรากําลัง ผ่านคณะ
วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ  

เม่ือได้รับการอนุมัติอัตรากําลังตามท่ีเสนอไว้ คณะวิทยาศาสตร์จะดําเนินการเปิดรับตําแหน่งอาจารย์ใหม่ 
ท้ังนี้คณะกรรมการจะกําหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ท่ีสอดคล้องกับสภาพบริบทของหลักสูตร โดยวิเคราะห์จากวุฒิ
การศึกษาและความเช่ียวชาญท่ีวิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องการ พร้อมกับช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ดังปรากฎใน
เอกสาร TOR (Term of Reference) ของตําแหน่งอาจารย์ใหม่ (BSCS_59_4.1_2) และมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์
ท่ีเหมาะสมโปร่งใส ซ่ึงภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านการแต่งตั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ (BSCS_59_4.1_3)  

สําหรับอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่นั้นจะผ่านการปฐมนิเทศบุคลากรซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดําเนินการในส่วนนี้ 
ในกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่นั้น ฝ่ายบุคคลของทางคณะเป็นผู้ดําเนินการในส่วนนี้ พบว่ามีปัญหาการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงผู้สมัคร ทางภาควิชาฯ จึงได้เตรียมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครควบคู่ไปกับการ
ดําเนินการของทางคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ข่าวสารได้เข้าถึงผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึงมากขึ้น โดยมีการรวม
รวมข้อมูลการติดต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังเอกสาร (BSCS_59_4.1_4) 

สําหรับการแต่งตั้ งอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิท่ีตรงกับภาควิชาหรือเก่ียวข้องกับภาควิชา 
ความเช่ียวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  ดังปรากฎใน
เอกสารข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจําหลักสูตร (BSCS_59_1.1_3) จากนั้นทําการนําเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร (BSCS_59_1.1_2) 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  

2) แผนบริหารอัตราความเส่ียงด้านบริหาร: ในปัจจุบันหลักสูตรมีความเส่ียงในเร่ืองจํานวนอัตรากําลังของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร โดยนับจากปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเกษียณอายุถึง 3 ท่าน 
และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 ท่าน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ประจําหลักสูตรบางท่านดํารงตําแหน่ง
บริหารด้วย (BSCS_59_4.1_5) 
 เพ่ือรับมือกับความเส่ียงตามท่ีได้กล่าวมา ด้วยเหตุนี้ทางภาควิชาฯ จึงได้จัดประชุมเพ่ือหารือกับทางคณะและ
ภาควิชาฯ เม่ือเดือน พฤษภาคม 2559 เพ่ือหาทางแนวทางจัดสรรอัตราเร่งด่วน และได้ข้อสรุปดังรายงานการประชุม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 7/2559 วาระท่ี 4.8 (Com_Minutes_7_59) และรายงานการประชุมภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์คร้ังท่ีคร้ังท่ี 11/2559 วาระท่ี 4.3 (Com_Minutes_11_59)  ภาควิชาจึงได้ทําบันทึกข้อความ
เพ่ือขออัตรากําลังเป็นกรณีเร่งด่วน สําหรับการรองรับความเส่ียงในด้านภาระงาน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
กระจายงานการสอน และการดูแลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรดําเนินการต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดบทบาทหน้าท่ี และมอบหมายงานด้านการสอนตามความชํานาญของอาจารย์
ประจําหลักสูตรแต่ละท่าน ดังปรากฎในรายงานการประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 7/2559 วาระท่ี 
4.10  (Com_Minutes_7_59)  และมีการปรับปรุงและวางแผนเพ่ือกําหนดภาระงานงานสําหรับปีการศึกษา 2559 
สําหรับบุคลากรในภาควิชา ดังปรากฎในรายงานการประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 7/2559 วาระท่ี 4.9 
(Com_Minutes_7_59) นอกจากนี้ยังมีการวางแผนสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการโดยให้อาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ในการขอตําแหน่งทางวิชาการมาก่อนเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ท่ีประสงค์ขอตําแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป รวมท้ังสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมเขียนขอตําแหน่งทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย/คณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้น  
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แผนผังท่ี 4.1_2 สรุประบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้มีมาตรฐานทางวิชาการ ดังสรุปในแผนผังท่ี 4.1_3  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วาระท่ี 4.3 
(Com_Minutes_7_59) เพ่ือพิจารณา สํารวจ และจัดทําแผนงบประมาณเสนอต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะการ
จัดสรรงบประมาณประจําปี 2559 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไปจะดําเนินการโดยภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) สําหรับพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในด้านต่างๆ   เพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ/วิชาการ อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรขอทุนวิจัย ในส่วนของ
งบประมาณสําหรับการทําวิจัยนั้น ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะ
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วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ส่วนการนําเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในต่างประเทศนั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมคร้ังท่ี 7/2559 วาระท่ี 4.11 (Com_Minutes_7_59) เพ่ือรวบรวม
ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สําหรับกํากับ ดูแล และสรุปภาพรวมของ
การพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ รวมท้ังข้อเสนอแนะและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เพ่ือใช้ในการจัดทําแผน
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยภาควิชาฯ 
ได้อนุมัติวงเงินในการพัฒนาคณาจารย์จํานวน 15,000 บาทต่อท่าน เพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านสามารถไปนําเสนอ
ผลงาน/เข้าร่วมอบรมสัมมนาในประเทศได้ครบทุกท่าน 

นอกจากนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย

เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 – 

2561 โดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการทําวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วม โครงการนี้เป็นกลไกหนึ่งท่ีช่วย

ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ทําโครงการวิจัยท้ังในลักษณะโครงการเดี่ยวและโครงการชุดร่วมกัน และมีโอกาส

ท่ีจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่อไปด้วย 

(BSCS_59_4.1_6) 
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แผนผังท่ี 4.1_3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 

1 ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน ์ -เข้าฟังการบรรยายพิเศษ “จบไอทีแล้วไปไหน” หน่วยวิจัย CSIT คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว 12 ม.ค.60 (BSCS_59_4.1_7) 
-อบรมผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป  
ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ วันท่ี 25-26 มกราคม 2560 (BSCS_59_4.1_8) 
-เข้าร่วมงาน SCI Fair Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว 21 เมษายน 60 (BSCS_59_4.1_9) 
 
-อบรม Python Programming for Young Data Scientists วันท่ี 27-28 
พ.ค. 60 (BSCS_59_4.1_10) 
 
-เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 
Advanced Technology Innovation 2017 (ICATI2017) ณ เกาะสมุย 
วันท่ี 25-28 มิ.ย. 60 (BSCS_59_4.1_11) 

2 อ.ดร.จันตรี  
ผลประเสริฐ 

-อบรม CCNA Routing and Switching: Connecting Networks วันท่ี 19-
23 ธ.ค.60 (BSCS_59_4.1_12) 
-เข้าฟังการบรรยายพิเศษ “จบไอทีแล้วไปไหน” หน่วยวิจัย CSIT คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว 12 ม.ค.60 (BSCS_59_4.1_7) 
เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICACEC 2017 Hong Kong 
ระหว่างวันท่ี  16-17 ม.ค.60 (BSCS_59_4.1_13) 
-อบรมหลักสูตร พัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟต์แวร์ Internet of Things จัดโดย 
สํานักงานอุตสาหกรรมสนับสนุน และ บริษัท เออาร์ไอที จํากัด ระหว่างวันท่ี 
14-16 ก.พ. 60 (BSCS_59_4.1_14_1) 
-ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที การบรรยายเร่ือง 
"พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559" 27 มี.ค. 60 
(BSCS_59_4.1_15) 
-เข้าร่วมงาน SCI Fair Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว 21 เมษายน 60 (BSCS_59_4.1_9) 

3 อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ -อบรมหลักสูตร พัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟต์แวร์ Internet of Things จัดโดย 
สํานักงานอุตสาหกรรมสนับสนุน และ บริษัท เออาร์ไอที จํากัด ระหว่างวันท่ี 
14-16 ก.พ. 60 (BSCS_59_4.1_14_2) 
-ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที การบรรยายเร่ือง 
"พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559" 27 มี.ค. 60 
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ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล กิจกรรม 
(BSCS_59_4.1_15) 
-เข้าร่วมงาน SCI Fair Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว 21 เม.ย. 60 (BSCS_59_4.1_9) 
-เข้าอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2560 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันท่ี 4, 9, 18, 25 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 60 
(BSCS_59_4.1_16) 

4 ผศ.รุ่งระพี กรานคําย ี --เข้าฟังการบรรยายพิเศษ “จบไอทีแล้วไปไหน” หน่วยวิจัย CSIT คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว 12 ม.ค.60 (BSCS_59_4.1_7) 
-เข้าร่วมกิจกรรม IO16: Dinner Talk#18 "Thailand4.0 & EA"  
จัดโดย CIO16 & TITAA ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ วันท่ี 21 ธ.ค. 2560 
(BSCS_59_4.1_17) 
-เข้าร่วมกิจกรรม Dinner talk # 19-เร่ือง Red Hat จัดโดย CIO16 & ITAA 
ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอดเอราวัณ กรุงเทพ วันท่ี 25 ม.ค. 60 
(BSCS_59_4.1_18) 
-ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที การบรรยายเร่ือง 
"พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559" 27 มี.ค. 60 
(BSCS_59_4.1_15) 
-เข้าร่วมงาน SCI Fair Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ 
มศว 21 เมษายน 2560 (BSCS_59_4.1_9) 
-เข้ารับการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: 
The Next Internet ณ 19 โรงแรมจัสมิน กรุงเทพ วันท่ี 21 มิ.ย. 60 
(BSCS_59_4.1_19) 

5 อ.สาโรช เมาลานนท์ -ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที การบรรยายเร่ือง 
"พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559" 27 มี.ค. 60 
(BSCS_59_4.1_15) 
-เข้าฟังการเสวนา เร่ือง Big Data พลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ฯ กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 17-21 ส.ค.(BSCS_59_4.1_20) 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (หมายถึง อาจารย์ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีการศึกษา 2559) 

มีอาจารย์ใหม่ จํานวน 1 คน คือ อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ (บรรจุ 22 ธ.ค. 2559) และเข้ารับการปฐมนิเทศระหว่าง

วันท่ี 4, 9, 18, 25 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 60 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Com_Minutes_7_59 รายงานการประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7/2559 วันท่ี 31 

พฤษภาคม 2559 
วาระท่ี 4.3 งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2560 
วาระท่ี 4.8 การวางแผนอัตรากําลัง 
วาระท่ี 4.9 การกําหนดภาระงาน 
วาระท่ี 4.10 การจัดตารางสอน 
วาระท่ี 4.11 สํารวจและวางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรประจําปี
งบประมาณ 2559 

Com_Minutes_11_59 รายงานการประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7/2559 วันท่ี 5 สิงหาคม 
2559 
วาระท่ี 4.3 การจัดการเรียนการสอน บัณฑิตศึกษา 

BSCS_59_1.1_3 คุณวุฒิและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
BSCS_59_1.1_2 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญา

ตรี คําส่ังคําส่ังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี 937/2560 และคําส่ัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ี 250/2559 

BSCS_59_4.1_1 แผนกรอบอัตรากําลัง ประจําปี 2557-2560 
BSCS_59_4.1_2 เกณฑ์ขั้นต่ําของข้อกําหนด (TOR) การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ตําแหน่งอาจารย์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
BSCS_59_4.1_3 คําส่ังแต่งตั้งกรรมการเพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
BSCS_59_4.1_4 รายช่ือสถาบันอุดมศึกษาและท่ีอยู่สําหรับติดต่อ 
BSCS_59_4.1_5 คําขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

BSCS_59_4.1_6 โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 – 2561 

BSCS_59_4.1_7 การบรรยายพิเศษ“จบไอทีแล้วไปไหน”  
BSCS_59_4.1_8 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
BSCS_59_4.1_9 งาน SCI Fair Senior Project Presentation คณะวิทยาศาสตร์ 
BSCS_59_4.1_10 อบรม Python Programming for Young Data Scientists 
BSCS_59_4.1_11 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Advanced Technology Innovation 2017 (ICATI2017) 

BSCS_59_4.1_12 อบรม CCNA Routing and Switching: Connecting Networks  
BSCS_59_4.1_13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICACEC 2017 
BSCS_59_4.1_14_1 
BSCS_59_4.1_14_2 

หลักสูตร พัฒนาฮาร์ดแวร์บนซอฟต์แวร์ Internet of Things 

BSCS_59_4.1_15 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทํางานในโลกไอที การบรรยายเร่ือง 
"พฤติกรรมบนโลกออนไลน์ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2559 

BSCS_59_4.1_16 โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2560  
BSCS_59_4.1_17 กิจกรรม IO16: Dinner Talk#18 "Thailand4.0 & EA" 
BSCS_59_4.1_18 กิจกรรม Dinner talk # 19-เร่ือง Red Hat 
BSCS_59_4.1_19 อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next 

Internet 
BSCS_59_4.1_20 การเสวนา เร่ือง Big Data พลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 2 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 3.33 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2.0 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 

ร้อยละ 40 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ Sukaphat, S., Nanthachaiporn, S., Upphaccha, K.,  
Tantipatrakul, P. (2016). Heart Rate Measurement on 
Android Platform. The International Conference on 

Electrical Engineering/Eletronics, Computer, 

Telecommunications and Information Technology (pp. 
1-5). Chiang Mai, Thailand: IEEE. (BSCS_59_4.2.3_1) 

0.4 
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ลําดับ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

2 
 

อ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ Chantri Polprasert, Soravit Premanan, Nawapas 
Deemark and Tammarong Nerapusri, “Development of 
the mobile service robot equipped with multiple 
sensors for human detection and tracking”, 
International Science and Technology Conference 
(ISTEC 2016), 13-15 July 2016, Vienna, Austria 
(BSCS_59_4.2.3_2) 

0.4 

3 
 

อ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ Charoenruengkit, W., Vararuth, V. & Dasri, P. (2016). 
An Interactive Decision Support System for Scheduling 
Exam Timetable Problem. AU-IGRC2016, AU-
International Graduate Research Conference 2016. (pp. 
448-451). Bangkok, Thailand (BSCS_59_4.2.3_3) 

0.4 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 1.2 
คิดเป็นร้อยละ 24 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_59_4.2.3_1 ผลงานตีพิมพ์ ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ 
BSCS_59_4.2.3_2 ผลงานตีพิมพ์ อ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ 
BSCS_59_4.2.3_3 ผลงานตีพิมพ์ อ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ตัวบ่งช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    5 5 5 3 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 4.35 4.50 4.35 
         เนื่องจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ิงจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่ และยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีธุรการประจําภาค ทํา
ให้อาจารย์ต้องดําเนินการงานธุรการหลายๆ ด้าน ทําให้มีภาระเพ่ิมเติมนอกจากภาระงานหลัก ซ่ึงต้องรอการจัดสรร
อัตราจากคณะวิทยาศาสตร์ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
BSCS_59_4.3_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ประจําหลักสูตร 
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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 และผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การสอบถามจากศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต โดย
รายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ (ปรับปรุงปี 2560) มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

1.วิชาแกนร่วม  1.วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน  

 

คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MA 116 Calculus II 

บุรพวิชา: คณ 115  หรือได้รบัความเห็นชอบ

จากภาควิชาคณติศาสตร ์

ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง 

อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ย่อย 

คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MA 116 Calculus  II 

บุรพวิชา: คณ 115   

ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง 

อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ

ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์

ย่อย 

บุรพวิชา ตัด หรือได้รับ

ความเห็นชอบจากภาควิชา

คณิตศาสตร ์

(หมายเหตุ นิสิตสามารถ

ลงทะเบียนในรายวิชา คณ 

116 ได้เม่ือสอบผ่านรายวิชา 

คณ 115) 

1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา 17 หน่วยกิต 2.1 วิชาแกนเฉพาะสาขา 12 หน่วยกิต ลดจํานวนหน่วยกิต 

ธร 101 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ  

2(2-0-4) 

BU 101 Introduction to Business  

ศึกษาถึงการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

 ตัดออก 
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ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจในการดําเนิน

ธุรกิจ หน้าท่ีของธุรกิจเก่ียวกับ การบัญชี 

การเงิน การผลิต การจัดซ้ือ การขาย การ

บริหารสํานักงาน การบริหารพนักงาน การใช้

เอกสารเครดิต การส่ังสินค้าเข้า การส่ง

สินค้าออก การประกันภัย และคณิตศาสตร์

ธุรกิจ 

บช 201 การบัญชีเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

AC 201 Fundamentals of 

Accounting  

ศึกษาเก่ียวกับหลักและวิธีการทําบัญชี ตั้งแต่

เริ่มต้นจนถึงงบบัญชีส้ินปี รวมท้ังงบทดลอง 

บัญชีการค้า บัญชีกําไรขาดทุน และงบดลุ 

 ตัดออก 

 

คพ 381 การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

CP 381 Numerical Computatio 

เลขคณิตคอมพิวเตอร์ ความคลาดเคล่ือนแบบ

ต่าง ๆ การหาค่าประมาณโดยอนกุรม 

ตรีโกณมิติ โปรแกรมคอมพิวเตอรสํ์าหรับการ

คํานวณเชิงตัวเลขn 

คพ 381 การคํานวณเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

CP 381 Numerical Computatio 

การคํานวณเชิงตัวเลข ความคลาดเคล่ือนท่ี

เกิดขึ้นจากกระบวนการในการคํานวณเชิงตัวเลข 

การหาค่าประมาณโดยอนุกรม ตรโีกณมิติ การ

หาค่าโดยวิธีการประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง

ของข้อมูลท่ีกําหนด การถดถอยเชงิเส้น การหา

รากของสมการท่ีไม่เป็นเชิงเส้น ระบบสมการเชิง

เส้น การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การ

คํานวณหาเมตริกซ์ไอเกนแวลู การประยุกต์

ทฤษฎีมาใช้ในการคํานวณด้วยคอมพิวเตอร ์

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) 

CP 402 Statistics for Computer 

คพ 402 สถิติสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) 

CP 402 Statistics for Computer 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 
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Science 

ข้อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การแจก

แจงความถี่และกราฟ สถิติพรรณนา ความ

น่าจะเป็นและกฏการนับ การแจงแจงความ

น่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงแบบปกติ 

ช่วงความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐาน 

สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความ

แปรผัน สถติิประยุกต์ทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และหลักการเบ้ืองตน้ของการ

ค้นหาความรูจ้ากฐานข้อมูล 

Science 

ข้อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การ

ออกแบบการทดลอง การแจกแจงความถี่และ

กราฟ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและกฏการ

นับ การแจงแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง 

การแจกแจงแบบปกติ ช่วงความเชื่อม่ัน การ

ทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถติิประยุกต์ทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักการเบ้ืองต้น

ของการค้นหาความรูจ้ากฐานข้อมูล 

2. วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้    2. วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้     

วทศ 301  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 

3(3-0-6) 

SCI 301 English for Science I 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน 

รวมท้ังมีความเข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้าง

และสํานวนท่ีใช้ในเนื้อหาบทเรียนและบทความ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นทักษะ

การอ่านและการฟังเพ่ือความเข้าใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วทศ 301  ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 1 

3(2-2-5) 

SCI 301 English for Science I 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน 

ความเข้าใจหลักไวยากรณ ์

โครงสร้างและสํานวนภาษาอังกฤษในเนื้อหา

บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

เปล่ียนแปลง 

-หน่วยกิต 

-คําอธิบายรายวิชา 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2

 3(3-0-6) 

SCI 302 English for Science II 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน 

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์บทเรียนและ

บทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดย

เน้นทักษะการพูดและการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพ

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 2

 3(2-2-5) 

SCI 302 English for Science II 

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน

ภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห์

บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี

เปล่ียนแปลง 

-หน่วยกิต 

-คําอธิบายรายวิชา 
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และถูกต้องตามหลักวิชาการ  

 

3.วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3.วิชาเฉพาะด้านบังคับ  

3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 3.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  

คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

CP 251 Web Programming 

หลักการของเวิรล์ไวด์เว็บ เทคโนโลยีมัลติมิเดีย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ การ

ออกแบบและการสร้างเว็บไซต ์

คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

CP 251 Web Programming 

หลักการของเวิรล์ไวด์เว็บ เครื่องมือท่ีใช้ในการ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝ่ัง

ไคลเอนต์ การโปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ การ

ออกแบบและการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 

CP 342 Database System 

ศึกษาแนวคิดของระบบฐานข้อมูล หลักการ

ทํางานของระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาเชิง

โครงสร้างสําหรับการจัดการและการเรยีกใช้

ฐานช้อมูล การรักษาความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูล การกู้คืนระบบฐานขอ้มูล และการ

ออกแบบระบบฐานข้อมูลตามกรณีศึกษา 

คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

CP 342 Database System 

หลักการทางคณิตศาสตร์สําหรับฐานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์ การสร้างโมเดลและการออกแบบ การ

นอร์มัลไลเซชัน เอสคิวแอล การจัดการไฟล์ และ

การทําดัชนี กระบวนการคิวรี การรักษาความ

ปลอดภัยในฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล 

ทรานแซกชัน และการควบคุมสภาวะพร้อมกัน

และกระบวนการกู้คืน 

เปล่ียนแปลง 

-หน่วยกิต 

-คําอธิบายรายวิชา 

3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 3.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 

3(2-2-5) 

CP 111 Computer Programming 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร1์    

3(2-2-5) 

CP 111 Computer  Programming I 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ

เปล่ียนแปลง 

1. ชื่อวิชา 
2. อธิบายรายวิชา 
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ความหมายของภาษาโปรแกรมขัน้สูง การเขียน

โปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยภาษาขั้นสูง และการ

ประยุกต์ใช้งาน 

ความหมายของภาษาโปรแกรมขัน้สูง ไอเดนตไิฟ

เออร์ ตัวแปร ค่าคงท่ี ชนิดข้อมูล การแสดงผล 

ตัวดําเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม การ

สร้างและการใช้งานฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง 

พอยน์เตอร์ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

ด้วยภาษาขั้นสูง และการประยุกตใ์ช้งาน 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

CP 212 Object Oriented 

Programming 

หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถ ุการพัฒนา

โปรแกรมและการประยุกต ์

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

CP 212 Object Oriented 

Programming 

หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถ ุการออกแบบ 

การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชงิวัตถุ การ

จัดการแพ็กเกจ การแก้ไขข้อผิดพลาด การ

จัดการข้อยกเว้น การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก 

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมและ

การประยุกต ์  

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 214 การโปรแกรมวิชวเบสิก 3(2-2-5) 

CP 214 Visual Basic Programming 

ลักพ้ืนฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

ส่วนประกอบและคณุลักษณะ การ

ออกแบบสร้างฟอร์มและเมนู การประมวลผล

ฐานข้อมูล การเขยีนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบ

วิชวลสําหรับการพัฒนาโครงงาน 

คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร2์ 

3(2-2-5) 

CP 214 Computer  Programming II 

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างดว้ยเครื่องมือ

ขั้นสูง การทดสอบโปรแกรม การออกแบบส่วน

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และการประยกุต์ใช้งาน 

เปล่ียนแปลง 

1.ชื่อวิชา 

2.คําอธิบายรายวิชา 

3.3 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ  3.3 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   

คพ 121 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร ์3(2-

2-5) 

คพ 121 วิทยาการคอมพิวเตอร์และการ

โปรแกรมเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 

CP 121 Introduction to Computer 

เปล่ียนแปลง 

1.ชื่อวิชา 
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CP 121 Computer Science Principle 

หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ในระดับ

ต่างๆ ตั้งแต่ กระบวนการประมวลผล บิตและ

การแทนข้อมูล โครงสรา้งลอจิก ดจิิตอล 

สถาปัตยกรรมของชุดคําส่ัง ภาษาแอสเซมบลี 

และกรณีศึกษาบนคอมพิวเตอร์จําลอง  

Science and Programming 

ความรู้พ้ืนฐานท่ีสําคัญเก่ียวกับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ หลักคิดเก่ียวกับฮารด์แวร์และ

ซอฟต์แวร์ วิธีคิดและวิธีการของการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์วิธีคิดเชิงกระบวนการใน

งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์

2.คําอธิบายรายวิชา 

คพ 431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

CP 431 Data Communication and 

Computer Network                                                 

หลักการการส่ือสารข้อมูล  เครือขา่ย

คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมการส่ือสารข้อมูล

และโปรโตคอล 

คพ 431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

CP 431 Data Communication and 

Computer Network                                         

หลักการการส่ือสารข้อมูล องค์ประกอบขั้น

พ้ืนฐานของระบบการส่ือสารข้อมูล เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมการส่ือสารข้อมูล

และโปรโตคอล โปรโตคอลการหาเส้นทางแบบ

สถิตและพลวัต การควบคุมการเขา้ถึง การสร้าง

เครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การสร้าง

เครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอลชั้นทราน

สปอร์ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลข

ไอพี 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 

3.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 

 

คพ 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 

3(3-0-6) 

CP322 Computer Architecture 

หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน์ 

รูปแบบภาษาและความหมาย หลักการ

นามธรรม วัตถุ การวิเคราะห์ประโยคคําส่ังของ

คพ 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์ 

3(3-0-6) 

CP322 Computer Architecture 

โครงสร้างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ การกําหนด

เลขท่ีอยู่ในหน่วยความจํา ชุดคําส่ังเครี่อง 

โปรแกรมย่อย  

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 
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ภาษาคอมพิวเตอร ์ การดําเนินการบนหน่วยควบคุม ไมโคร

โปรแกรมคอนโทรล ดิจิตอลลอจิก  

การสร้างหน่วยควบคุมจากวงจรตรรกะ ระบบ

ตัวเลข การสรา้งหน่วยคํานวณและตรรกะจาก

วงจรตรรกะ หน่วยความจํา การสร้าง

หน่วยความจําจากวงจรตรรกะ ระบบพ้ืนฐาน

การนําข้อมูลเข้าและออก 

3.5 กลุ่มอืน่ๆ             5 หน่วยกิต 3.5 กลุ่มอืน่ๆ               8 หน่วยกิต เพ่ิมจํานวนหน่วยกิต 

คพ 493 การฝึกงาน         1(0-135-0) 

CP 493 Intership 

เพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องผ่านการ

ฝึกงานไม่น้อยกว่า 351  ชั่วโมง และรูจั้กนํา

ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอรไ์ปใช้ในการ

ทํางาน โดยเน้นให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

และส่วนรวม รวมท้ังส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

คพ 493 การฝึกงาน         1(0-8-0) 

CP 493 Intership 

เพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องผ่านการ

ฝึกงานไม่น้อยกว่า 201  ชั่วโมง และรูจั้กนํา

ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอรไ์ปใช้ในการ

ทํางาน โดยเน้นให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

และส่วนรวม รวมท้ังส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

เปล่ียนแปลง 

-หน่วยกิต 

-คําอธิบายรายวิชา 

 คพ 498 โครงงานคอมพิวเตอร ์1  

3(0-6-3) 

CP 498 Individual Computer Project 

ศึกษาค้นคว้ากําหนดปัญหารวิจัยและการ

ออกแบบการทดลองดําเนินงานวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอรI์ 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร ์  

3(2-2-5) 

CP 499 Individual Computer Project 

ศึกษาค้นคว้ากําหนดปัญหาวิจัยและการ

คพ 499 โครงงานคอมพิวเตอร ์2  

3(0-6-3) 

CP 499 Individual Computer Project 

เปล่ียนแปลง 

1. ชื่อวิชา 
2. หน่วยกิต 
3. คําอธิบายรายวิชา 
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ออกแบบการทดลองดําเนินงานวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาทางด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอรI์ 

II  

พัฒนาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ

โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 และนําเสนอผลงานสู่

สาธารณะ 

4. วิชาเลือกเฉพาะด้าน 24 หนว่ยกิต 4. วิชาเลือกเฉพาะด้าน 15 หนว่ยกิต ลดจํานวนหน่วยกิตลง 

คพ 317 หลักภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

CP 317 Programming Language 

Concepts 

หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน์ 

รูปแบบภาษาและความหมาย หลักการ

นามธรรม วัตถุ การวิเคราะห์ประโยคคําส่ังของ

ภาษาคอมพิวเตอร ์

คพ 317 หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์ 

3(3-0-6) 

CP 317 Programming Language and 

Processors 

หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน์ 

รูปแบบภาษาและความหมาย   

การออกแบบและพัฒนาคอมไพเลอร์  

การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาโปรแกรม การ

วิเคราะห์กฏเกณฑ์ตามบริบทภาษา การสร้าง

คําส่ังของภาษาโปรแกรม การออกแบบและ

พัฒนาตัวแปลภาษาโปรแกรม 

เปล่ียนแปลง 

1.ชื่อวิชา 

2.คําอธิบายรายวิชา 

คพ 353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

CP 353 Web Technology 

เครื่องมือและการประยุกต์งานด้วยเว็บ

เทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิร์คดา้นเว็บ การ

สร้างบริการบนเว็บ และหัวข้อท่ีเป็นท่ีสนใจใน

ด้านเว็บเทคโนโลย ี

คพ 353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

CP 353 Web Technology 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยฝ่ัีง

ไคลเอนต์ เทคโนโลยฝ่ัีงเซิร์ฟเวอร ์การจัดการ

ข้อมูลระดับแบ็คเอ็น เครื่องมือและการประยุกต์

งานด้วยเว็บเทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิร์คด้าน

เว็บ การสร้างบริการบนเว็บ และเทคโนโลยี

เกิดขึ้นตามความเปล่ียนแปลง 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์
คพ 354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์
เปล่ียนแปลง 
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CP 354 Human and Computer 

Interaction 

หลักการและวิธีการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ท้ังด้าน

ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ รวมท้ังอุปกรณ์ท่ีใช้งาน

ร่วมกับคอมพิวเตอร ์

CP 354 Human and Computer 

Interaction 

หลักการและวิธีการออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ แบบจําลอง

ความคิด กรอบการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคมและอารมณ์ความรูสึ้ก ส่วนติดต่อผู้ใช้ การ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ การ

ออกแบบและสร้างต้นแบบ และการประเมินผล 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3(2-2-5) 

CP 355 Computer Graphics 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เทคนิค วิธีการ เครื่องมือและ การประยุกต ์

คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3(2-2-5) 

CP 355 Computer Graphics 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

เทคนิค วิธีการ เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ 

เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ การ

ปฏิสัมพันธ์และการติดต่อกับผู้ใช้ การ

ประมวลผลภาพเบ้ืองต้น เทคนิคคอมพิวเตอร์

กราฟิก 3 มิติ การสร้างโมเดล 3 มิติ การแปลง

เชิง 3 มิติ การสรา้งมุมมองและการสร้างภาพ 3 

มิต ิ

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 433  ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 

CP 433  Distributed System  

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและคณุสมบัติของระบบ

แบบกระจายในประเด็น การส่ือสาร

กระบวนการ การกําหนดชื่อ การทําให้เข้า

จังหวะกัน ความต้องการ ความคงทนต่อการ

เสียหายและความปลอดภัย ศึกษาเก่ียวกับมิด

เดิลแวร์เทคโนโลยี เช่น ทีซีพี/ไอพีซ็อกเก็ต อาร์

พีซี/เอ็มไอ/ ค็อบบรา/เว็บเซอร์วิช แมชเซสโอ

คพ 433  ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 

CP 433  Distributed System 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและคณุสมบัติของระบบ

แบบกระจายในประเด็น การส่ือสาร

กระบวนการ การกําหนดชื่อ การทําให้เข้า

จังหวะกัน ความต้องการ ความคงทนต่อการ

เสียหายและความปลอดภัย ศึกษาเก่ียวกับมิด

เดิลแวร์เทคโนโลย ี

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 
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เรียลเตด็มิดเดลิแวร ์

คพ 445 ระบบคลังข้อมูลและการทําเหมือง

ข้อมูล 3(3-0-6) 

CP 445 Data Warehouse System 

and Data Mining 

นิยามและหลักการขั้นพ้ืนฐานของระบบ

คลังข้อมูล สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล คลังข้อมูล

เชิงวิเคราะห์ การออกแบบคลังข้อมูลและการ

ประยุกต์ หลักและวิธีการในการทําเหมืองข้อมูล

การจัดการข้อมูลเบ้ืองต้น วิธีการทําเหมือง

ข้อมูลอย่างง่าย การสรุป พรรณา จนถึงการ

สร้างตัวแบบ ด้วยวิธีกฏความสัมพันธ์ การ

จําแนกประเภทหรือการวิเคราะห์การถดถอย

เพ่ือการทํานาย การจัดกลุ่ม การใช้ซอฟต์แวร์

สําเรจ็รูปในการทําเหมืองข้อมูล 

คพ 445 ระบบคลังข้อมูล 3(3-0-6) 

CP 445 Data Warehouse System 

นิยามและหลักการขั้นพ้ืนฐานของระบบ

คลังข้อมูล  สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การ

ออกแบบคลังข้อมูล การนําข้อมูลเข้าคลังข้อมูล 

คลังข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และการใช้ซอฟต์แวร์

สําเรจ็รูปสําหรับการสร้างและประยุกต์ใช้

คลังข้อมูล 

เปล่ียนแปลง 

1.ชื่อวิชา 

2.คําอธิบายรายวิชา 

 คพ 446 การทําเหมืองข้อมูลเบ้ืองต้น  

3(3-0-6) 

CP 446 Introduction to Data Mining 

การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ

เตรียมพร้อมข้อมูล การประเมินสมรรถนะและ

ความน่าเชื่อถือ การหากฏความสัมพันธ์ การ

จําแนกประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล

อัตโนมัติ การตรวจสอบค่าผิดปกต ิเทคนิคการ

ค้นหาความรูจ้ากฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้

งาน 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 

คพ 458 การวิเคราะห์และการออกแบบ

ระบบงานเชิงวัตถุ 3(3-0-6) 

 ตัดออก 
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CP 458 Object Oriented System 

Analysis and Design 

หลักการและ ปัญหาในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์

ความต้องการของระบบและการสร้าง

แบบจําลองความต้องการ การปรบัปรุง

แบบจําลองความต้องการ การตดิต่อระหว่าง

วัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การ

ออกแบบระบบการออกแบบคลาส การ

ออกแบบจําลองพฤติกรรมของระบบ เครื่องมือ

เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิง

วัตถุ ภาษา UML กรณีศึกษา 

 คพ 462 วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น  

3(3-0-6) 

CP 463 Introduction to Data 

Science 

แนะนําวิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น การสร้าง

แบบจําลองทางสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร 

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างมโนภาพ

ของข้อ มูล  ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ 

กรณีศึกษาและหัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริง 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 

คพ 463 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 

CP 463 Artificial Intelligence   

หลักการของปัญญาประดิษฐ์ ประวัติความ

เป็นมา เทคนิค การแทนความรู้ หลักการให้

เหตุผล ระบบผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายประสาท

เทียม 

คพ 463 ปัญญาประดิษฐ ์ 3(3-0-6) 

CP 463 Artificial Intelligence   

ทฤษฎีและอัลกอริทึมสําหรับการสร้างระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ อัลกอริทึมการค้น ตรรกะ การ

วางแผน การแทนความรู้ หลักการให้เหตุผล 

ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร และ

การประยุกต์ใช้ในสาขาวิจัยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 
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การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ วิทยาการ

หุ่นยนต์ 

 คพ 464 การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบ้ืองต้น 

3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎี และ อัลกอริทึมสําหรับ

การเรียนรู้ของเครื่องจักร  การเรียนรู้แบบให้

คําแนะนํา การเรียนรู้แบบไม่ให้คําแนะนํา หัวข้อ

เฉพาะในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้

ของเครื่องจักร 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

คพ 482 อัลกอริธึม 3(3-0-6) 

CP 482 Algorithms 

การออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบเชิงละโมบ 

การแบ่งแยกและเอาชนะ การค้นในปริภู มิ

สถานะ การย้อนรอย การขยายและจํากัดเซต 

กําหนดการพลวัต การวิเคราะห์ความซับซ้อน

ของอัลกอริทึมเบ้ืองต้น การออกแบบอัลกอริทึม

สําหรับปัญหาเอ็นพีแบบยาก 

คพ 482 อัลกอริธึม 3(3-0-6) 

CP 482 Algorithms 

การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การ

วิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมเชิงกราฟ การ

ออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบเชิงละโมบ การ

แ บ่ งแยกและเอาชนะ กํ าหนดการพล วัต 

เครือข่ายการไหล  ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์ 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

คพ 494 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์

3(3-0-6) 

CP 494 Selected Topics in 

Computer Science 

หัวข้อท่ีสนใจในแขนงต่างๆ ทางสาขาวิทยาการ

ดอมพิวเตอร ์

คพ 490 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์1 

3(3-0-6) 

CP 490 Selected Topics in 

Computer Science I  

ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันท่ี

น่าสนใจ กรณศีึกษา การค้นคว้า การอภิปรายใน

หัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 คพ 491 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์2 

3(3-0-6) 

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 
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CP 491  Selected Topics in 

Computer Science II 

ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันท่ี

น่าสนใจ กรณศีึกษา การค้นคว้า การอภิปรายใน

หัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 คพ 492 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร ์3  

3(3-0-6) 

CP 492  Selected Topics in 

Computer Science III 

ศึกษาหัวข้อและเทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันท่ี

น่าสนใจ กรณศีึกษา การค้นคว้า การอภิปรายใน

หัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

เพ่ิมรายวิชาใหม่ 

 

คพ 495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 1(0-2-1) 

CP 495 Computer Science Seminar

สัมมนาในหัวข้อ ท่ี เก่ียวข้องทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เพ่ือบูรณาการ

ความรู้ และการประยุกต์ การสืบค้นและการ

ทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิงวรรณกรรม และ

การนําเสนอ 

คพ 495 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 1(0-2-1) 

CP 495 Computer Science Seminar

สัมมนาในหัวข้อ ท่ี เก่ียวข้องทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี การสืบค้นและการ

ทบทวนวรรณกรรม เรียบเรียง และการอ้างอิง

วรรณกรรม 

เปล่ียนแปลง 

คําอธิบายรายวิชา 

สถ 261 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบ้ืองต้น 3(3-

0) 

ST 261 Introduction To 

Mathematics Of Life Insurance 

ความหมายของการประกันชีวิต ความน่าจะเป็น

เบ้ืองต้น ตารางมรณะ ค่ารายปี การคํานวณเบ้ีย

 ตัดออก 
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หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

ประกันชีวิตแบบต่าง ๆ เงินสํารอง เบ้ียประกัน

เบ้ืองต้น และศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสวัสดิการ

สังคมในกองทุนต่าง ๆ 

สถ 364 การเงินเชิงคณิตศาสตร ์3(3-0) 

ST 364 Mathematical Finances 

วิชานี้ศึกษาเนื้อหาในลักษณะของทฤษฎีควบคู่

ไปกับการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือนา แนวคิด

ท้ั งคณิ ตศ าสตร์  ก าร เงิน และ เท ค โน โลยี

คอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตจริง โดยศึกษาเก่ียวกับ

ดอกเบ้ีย ทบต้น ส่วนลดและดอกเบ้ีย ค่ารายปี 

การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี หุ้นและ

พันธบัตร การชา ระหนี้ในแบบต่าง ๆ 

 ตัดออก 

สถ 365 สถิติ สําหรับการเงินและการลงทุน 

3(3-0) 

ST 365 STATISTICS FOR FINANCE 

AND INVESTMENT 

แนวคิดเรื่องการลงทุนและความเส่ียงจากการ

ลงทุน มูลค่าความเส่ียง ความเส่ียงและมูลค่า

ความเส่ียงสําหรับการลงทุนในตราสารหนี้ 

ความเส่ียงและมูลค่าความเส่ียงสําหรับการ

ลงทุนในตราสารทุน การประเมินผลตอบแทน

ของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ วิชานี้เน้นกา

รนสถิติมาประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์ด้าน

การเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ตลอดจน

การบริหารความเส่ียงท้ังในด้านทฤษฎีและการ

ใช้โปรแกรมประยุกต์ในลักษณะของแบบจําลอง 

 ตัดออก 

สถ 451 การวิจัยการดําเนินงาน 3(3-0)  ตัดออก 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 56 

 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 หมายเหตุ 

ST 451 OPERATIONS RESEARCH 

โครงสร้างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ โปรแกรม

เชิงเส้นโดยศึกษาถึงคําตอบเชิงกราฟ วิธีซิม

เพลกซ์ เทคนิคอาร์ทีฟิเชียลและอ่ืนๆ ปัญหา

การคํานวณต้นทุนการขนส่ง ปัญหาการจัดสรร

งาน ทฤษฎีเกม 

บช 321 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 

AC 321 Management Accounting 

 ตัดออก 
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แผนผังที ่5.1_1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 ก่อนเปิดภาคการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 แล้วจัดการเรียนการสอน  และใน
ระหว่างภาคการศึกษา 2/2559 ได้ให้นิสิตประเมินผลทวนสอบสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจท่ีมีต่อรายวิชาและหลักสูตร
รวมท้ังแบบประเมิน ปค.003 และ ปค.004  (บทสรุปแบบประเมินผลทวนสอบสัมฤทธ์ิ BSCS_59_5.1_1) และได้
รวบรวมข้ อ เสนอแนะการป รับป รุงนํ า เสนอให้ ทางอาจารย์ ผู้ สอนป รับป รุงเนื้ อห าตามข้ อ เสนอแนะ 
(Com_Minutes_8_60) จากนั้นเม่ือจบภาคการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ผ่าน มคอ.5 และ มคอ.6 (Com_Minutes_8_60) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลของ มคอ.5 และ มคอ.6 
มาจัดทํา มคอ.7 และรวบรวมข้อเสนอแนะการปรับปรุงจาก มคอ.5 จากนั้นนําเสนอให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหา
ในรายวิชาตามข้อเสนอแนะ (BSCS_59_5.1_4) ดังแสดงในแผนผังท่ี 5.1_2.1    

 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิต คณาจารย์และผู้ใช้บัณฑิตใน
การปรับปรุงหลักสูตรโดยสร้างแบบประเมินหลักสูตรและรายวิชาสําหรับนิสิตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
(BSCS_59_5.1_2) จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําบทสรุปข้อเสนอแนะจากนิสิต (BSCS_59_5.1_3)  
อาจารย์ประจําหลักสูตร (BSCS_58_4.3_1) และผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิต (BSCS_59_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_60) ดังแสดงในแผนผังท่ี 5.1_2.2 
 

 โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆอาทิเช่น ปค.003 ปค.004 ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีมีแนวโน้มจะมีการนําไปใช้กันมากขึ้นท้ังในภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ไทย และได้นําปัจจัยเหล่านี้มาทําการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาท่ีสอนให้มีเนื้อหาท่ีทันสมัย อีกท้ังได้เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม
ให้นิสิต วทบ.คอมพิวเตอร์ได้มีโอกาสเรียนรู้เพ่ือให้มีความพร้อมในการท่ีจะออกไปทํางาน โดยตัวอย่างของวิชาท่ีได้มี
การปรับปรุงเนื้อหามีดังต่อไปนี้ 

 

• วิชา CP316  mobile application 
 เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการนํา smart phone ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆท่ีหลากหลาย อาทิ เช่น การพัฒนา 
mobile application เพ่ือใช้ในการตรวจสุขภาพ ออกกําลังกาย หรือ การพัฒนา mobile application เพ่ือใช้ใน
การตรวจจับตําแหน่งของผู้ใช้ในห้างสรรพสินค้าเพ่ือทําการส่งโฆษณามายัง smart phone ให้ผู้ใช้ได้ตรงกับความ
สนใจ หรือ การรายงานสภาพการจราจร ณ จุดนั้น หรือการกู้ภัยโดยระบุพิกัดผู้ประสบเหตุได้ ซ่ึงองค์ประกอบหลักท่ี
ทําให้ mobile application สามารถตรวจจับการเคล่ือนไหว หรือ ระบุตําแหน่งของผู้ใช้ได้นั้นคือ sensors ชนิดต่างๆ
ท่ีฝังมากับตัวอุปกรณ์ smart phone เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนา mobile application ท่ีสามารถให้บริการต่างๆ
เหล่านี้ได้ ทางคณาจารย์ผู้สอนจึงเพ่ิมเนื้อหาในส่วนของ Sensors และ Location-Based Services ในการเรียนการ
สอนวิชา CP316 ภาคการศึกษา 2/2559 ซ่ึงเม่ือได้ทําการสอนไปแล้วพบว่านิสิตมีการนําพัฒนา mobile 
applications ท่ีมีการใช้ sensors ต่างๆเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น 
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• วิชา CP431 Data communications and networking 
 ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพส่ิง (Internet of Things) หรือ IOT ซ่ึงจะทําให้สรรพ
ส่ิงทุกอย่างสามารถติดต่อส่ือสารข้อมูลกันได้ จะเข้ามามีบทบาทกับทุกภาคส่วนของประเทศไทยท้ังในภาค
เกษตรกรรม (Smart farming) อุตสาหกรรม (ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน) การเงิน (ระบบ
จ่ายเงิน) และอ่ืนๆอีกมากมายเป็นต้น หัวใจสําคัญของ IOT คือเทคโนโลยีการส่ือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานของโพรโทคอลการส่ือสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตทางภาควิชาได้ทําการ
จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายจากบริษัท CISCO เพ่ือช่วยในการเรียนการสอนนิสิตให้เห็นภาพพ้ืนฐานการทํางาน
ของระบบส่ือสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น โดยในการเรียนการสอนได้มีการเพ่ิมเนื้อหาจากเว็บไซต์
ของ cisco (www.netacad.com) และมีการใช้โปรแกรม packet tracer ในการจําลองการทํางานของโพรโทคอล
ชนิดต่างๆ อีกท้ังใช้โปรแกรม Wireshark ในการวิเคราะห์ traffic ท่ีว่ิงอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(BSCS_59_5.1_5) 

 
นอกจากนี้ทางภาควิชาได้เปิดวิชาเลือกท่ีก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ 

• วิชา CP445 Data Warehouse System and Data Mining  
 เพ่ือเป็นการตอบรับเทรนด์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีมีมากมายในองค์กร ทางภาควิชาได้เปิดวิชานี้ขึ้น
เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การใช้เทคนิคของการเรียนรู้ของเคร่ืองจักร (Machine Learning) เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม Microsoft SQL Server โปรแกรม Power BI และ โปรแกรม R โดยนิสิตจะต้องนําความรู้ท่ีได้จากท่ีเรียน
ไปลองทําการวิเคราะห์ข้อมูลจริงท่ีมีการเผยแพร่อยู่บนเวบไซต์ (เช่น www.kaggle.com) และทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด ซ่ึงหลังจากท่ีได้ทําการสอนไปแล้วพบว่านิสิตบางคนสามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างแม่นยํา ได้ผลลัพธ์ท่ีใกล้เคียงกับค่าท่ีแท้จริง (BSCS_59_5.1_6) 
 

• วิชา CP317 Programming Language Concepts 
 ทําให้นิสิตได้เข้าถึงหลักการแปลภาษาโปรแกรม เป็นการปลูกฝังความคิดของการเขียนโปรแกรมท่ีดี การ
เลือกใช้ตัวแปลภาษาท่ีดี ทําให้เห็นความเช่ือมโยงของการเขียนโปรแกรมกับระบบคอมพิวเตอร์ 
 
  เพ่ือเป็นการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อรายวิชาท่ีได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและเปิดขึ้นมาใหม่ ทางภาควิชาได้
ให้นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจท่ีมีต่อรายวิชา ตามสรุปผลแบบประเมินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาของนิสิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (BSCS_59_5.1_1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวม
ข้อมูลท่ีได้เพ่ือนําไปปรับสาระรายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป  
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แผนผังที่ 5.1_2.1 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

. .
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แผนผังที่ 5.1_2.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบในศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_8_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8/2560 วันท่ี 15 มิถุนายน 

2560 วาระท่ี 4.1 ติดตามการทํา มคอ. 5 และวาระท่ี 4.2 สรุปผลความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 

Com_Minutes_9_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9/2560 วันท่ี 22 มิถุนายน 
2560 วาระท่ี 4.1 ติดตามการทํา มคอ 7  

BSCS_59_5.1_1 สรุปผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาของนิสิตสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

BSCS_59_5.1_2 แบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ (หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

BSCS_59_5.1_3 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
BSCS_59_5.1_4 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงจาก มคอ.5 
BSCS_59_5.1_5 ตัวอย่างเนื้อหาในวิชา CP431 
BSCS_59_5.1_6 รายงานการวิเคราะอุณหภูมิโลกด้วย Machine Learning วิชา CP445 
BSCS_59_4.3_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจํา
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หลักสูตร 
BSCS_59_2.1_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

- อาจารย์ผู้สอนบางท่านดํารงตําแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและมีอาจารย์ผู้สอนลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก ทําให้ไม่สามารถบริหารหลักสูตรได้อย่างเต็มกําลัง  

- 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 เช่น งานวิจัย บริการวิชาการ การอบรม ทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรมและบริหาร ท่ีทางคณาจารย์ประจําหลักสูตรได้ทําขึ้นในช่วงรอบปีท่ีผ่านมา  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดเงื่อนไขในการกําหนดผู้สอนดังต่อไปนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการกําหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยเช่ือมโยงความเช่ียวชาญของอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละท่านเข้ากับ มคอ.2 ของแต่ละรายวิชา 

1.2 อาจารย์ ผู้สอนทุกคน สอนวิชาเอกบังคับหรือวิชาแกนอย่างน้อย 1 วิชาต่อปีการศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้กํากับ 

1.3 สําหรับวิชาท่ีมีผู้สอนร่วม มีการใช้เอกสารประกอบการสอน ออกข้อสอบ พิจารณาตัดเกรดร่วมกัน 
1.4 การกําหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานพิจารณาจากความถนัดและเช่ียวชาญของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานกับ

ความสนใจของนิสิต 
1.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 3 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาฝึกงาน 
1.6 อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 4 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาโครงงาน 

 
 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 4 มายัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยในการจัดทํา 
มคอ. 3 นี้ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้นําผลการประเมินท้ัง ปค.003, ปค.004, มคอ.5 และข้อเสนอแนะ
ต่างๆท่ีได้รับของวิชาท่ีเปิดสอนตลอดปีการศึกษา 2558 มาทําการวิเคราะห์เพ่ือนํามาใช้ในการปรับปรุงวิชาท่ีจะทํา
การสอนในปีการศึกษา 2559 (Com_Minutes8_59, Com_Minutes15_59) สําหรับวิชาท่ีจะเปิดสอนภาค
การศึกษา 1/59 และ 2/59 ตามลําดับ) โดยทางอาจารย์ผู้สอนได้นําข้อเสนอแนะเหล่านี้มาปรับปรุงในส่วนของเนื้อหา
และวิธีการสอน ดังแสดงให้เห็นใน มคอ.3 ของวิชาท่ีจะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา (BSCS_58_5.2_6 แสดงการ
ปรับแก้ มคอ.3 วิชา CP381 ให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานของนิ สิต) ซ่ึงมคอ. 3 จะผ่านการตรวจสอบโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรก่อนนําขึ้นสู่เว็บไซต์ (website) ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป อธิบายดังแผนผังท่ี 5.1_2.1 
(Com_Minutes_8_59 และ Com_Minutes_1_60) กล่าวถึงการติดตาม มคอ.3 ของวิชาในเทอม 1/2559 และ 
2/2559 ตามลําดับ 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 64 

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
ทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอการบูรณาการรายวิชากับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม แก่อาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน (Com_Minutes_9_59) และอาจารย์ผู้สอนได้นําเสนอแต่ละวิชากับการบูรณาการในด้านต่างๆ    
หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เลือกวิชากับการบูรณาการโดยพิจารณาจากงานท่ีอาจารย์มอบหมายให้
นิสิตทํา เช่น 

1. ให้นิสิตไปศึกษาหัวข้อโครงงานแล้วนํามาประยุกต์หรือต่อยอดเม่ือได้ผลลัพธ์ ทําการสรุป แล้ววิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 

2. ให้นิสิตเป็นผู้ช่วยสอนในการบริการวิชาการให้กับบุคลากรภายนอก  
3. ให้นิสิตพัฒนาโปรแกรมเก่ียวกับการละเล่นแบบไทย 
4. ให้นิสิตสามารถจินตนาการความคิดโดยไม่จํากัด 

 
โดยเลือกวิชา CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (BSCS_59_5.2_3) เป็นวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เม่ือเปิดทําการสอนอาจารย์ผู้สอนให้นิสิตประเมินโครงงาน ดังในวิชา CP212 อาจารย์ผู้สอนได้
ทําสอบถามนิสิตก่อนและหลังทําโครงงาน พบว่านิสิตมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมากขึ้น จาก 3.34 เป็น 
3.74 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นการเพ่ิมขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ ยังทําให้นิสิตมีความรู้ด้าน และด้านขนบธรรมเนียม
ศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีเลือกทําโครงงานเพ่ิมขึ้นจาก 3.31 คะแนนเป็น 3.98 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นการ
เพ่ิมขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ เม่ือรวมทุกตัวช้ีวัดเพ่ิมขึ้นจาก 3.53 คะแนน เป็น 4.10 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) คิดเป็นการ
เพ่ิมขึ้น 16 เปอร์เซ็นต์ โดยการเพ่ิมขึ้นท้ังหมดนั้นมีนัยสําคัญทาง สถิติท่ีค่าความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ (p-value < 
0.05) 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 65 

 

 

แผนผังที่ 5.2_1 การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_9_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9/2559 วันท่ี 28 มิถุนายน 

2559 วาระท่ี 4.3 วางแผนบริการวิชาการบูรณาการรายวิชากับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

Com_Minutes_1_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2560 วันท่ี 4 มกราคม 
2560 

- วาระท่ี 4.2 การประเมิน ปค 003 และ ปค 004  
- วาระท่ี 4.1 ติดตามการทํา มคอ   

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

Com_Minutes_15_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15/2559 วันท่ี 17 
ธันวาคม2559 วาระท่ี 4.6 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

BSCS_59_5.2_1 ผลการสํารวจวิชา CP 212 รายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

BSCS_59_5.2_2 ภาพกิจกรรมการนํานิสิตไปบริการวิชาการการในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์
สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนคร้ังท่ี 3 ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว 

BSCS_59_5.2_3 มคอ.3 วิชา CP212 
BSCS_59_5.2_4 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 1/2559 
BSCS_59_5.2_5 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 2/2559 
BSCS_59_5.2_6 การปรับปรุงเนื้อหาการสอนวิชา CP381 
BSCS_58_5.2_4 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 1/2558 
BSCS_58_5.2_5 สรุปผลประเมิน ปค.003 ภาคการศึกษา 2/2558 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน  
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้กําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาใน 
มคอ. 2  และเม่ือทําการเปิดสอนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้แจ้งเกณฑ์การประเมินให้นิสิตทราบ หลังจากปลาย
ภาคการศึกษาได้ให้นิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านผ่านแบบประเมินเพ่ือ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู้ (BSCS_59_5.1_1) ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมผลการประเมินเข้าท่ี
ประชุมเพ่ือเสนอการพิจารณาผลการเรียนรู้ (Com_Minutes_8_60)    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_59_5.3_2)  หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนทุกท่านนําเสนอผลการตัดเกรดแก่
กรรมการบริหารหลักสูตร ท้ังภาคการศึกษาท่ี 1/59 (Com_Minutes_1_60)  และ ภาคการศึกษาท่ี 2/59 (ดัง
เอกสารแนบ Com_Minutes_7_60) สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจําภาค
การศึกษาท่ี 1/59  (BSCS_59_5.3_3)  และประจําภาคการศึกษาท่ี 2/59  (BSCS_59_5.3_4) 
 
 เนื่องจากในการสอบกลางภาคหรือปลายภาค มีบางคร้ังท่ีนิสิตไม่เข้าใจคําถามหรือไม่แน่ใจว่าควรจะตอบ
คําถามในรูปแบบใด เพ่ือลดความคลุมเครือของคําถาม ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีหลักการในการออก
ข้อสอบดังต่อไปนี้ สําหรับวิชาท่ีมีผู้สอนหลายคน ให้ทางกลุ่มอาจารย์ผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกันก่อนจะนํา
ข้อสอบไปใช้ในการสอบ (BSCS_59_5.3_5 แสดงตัวอย่างการวิพากษ์ข้อสอบวิชา CP381) สําหรับวิชาท่ีมีอาจารย์
ผู้สอนเพียงคนเดียว ให้ผู้ออกข้อสอบนําข้อสอบไปให้อาจารย์ภายในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเช่ียวชาญท่ี
เก่ียวข้องกับวิชามาวิพากษ์ข้อสอบ ดังแสดงในแผนผังท่ี 5.3_2 โดยทางคณาจารย์ผู้สอนได้จัดให้มีการวิพากษ์ข้อสอบ
กลางภาคประจําภาคการศึกษา 1/2559 (Com_Minutes_11_59) การวิพากษ์ข้อสอบปลายภาคประจําภาค
การศึกษา 1/2559 (Com_Minutes_14_59) การวิพากษ์ข้อสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษา 2/2559 
(Com_Minutes_3_60) การวิพากษ์ข้อสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา 2/2559 (Com_Minutes_6_60) 
เพ่ือให้ข้อสอบมีความชัดเจนและถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป หลังจากทําการแก้ไขข้อสอบเรียบร้อยแล้ว ทางอาจารย์ผู้
ออกข้อสอบและอาจารย์ ผู้ วิพากษ์ข้อสอบทําการเซ็นต์ ช่ือกํากับ ท่ีด้านล่างของข้อสอบเพ่ือเป็นหลักฐาน 
(BSCS_59_5.3_6) 
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แผนผังที่ 5.3_2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
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- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   

เม่ือส้ินภาคการศึกษา 1/2559 (Com_Minutes_1_60) และ 2/2559 (Com_Minutes_8_60) 
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)  โดยทางคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการพิจารณาผลการประเมินการสอนรายวิชา (BSCS_59_5.2_4, BSCS_59_5.2_5) 
ซ่ึงจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก (เกณฑ์ 3.26 ถึง 4.25) ถึงดีมากท่ีสุด (เกณฑ์ 4.26 ถึง 5.00) 
โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับเดียวกับภาคการศึกษา 1/58 และ ภาคการศึกษา 1/59 (ภาคการศึกษา 1/59 มีคะแนน
ประเมินเฉล่ียอยู่ท่ี 4.43 ขณะท่ีภาคการศึกษา 1/58 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.46, B.Sc.Com_58_5.2_4) (ภาค
การศึกษา 2/59 มีคะแนนประเมินเฉล่ียอยู่ท่ี 4.60 ขณะท่ีภาคการศึกษา 2/58 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 4.52, 
B.Sc.Com_58_5.2_5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินมาปรับปรุงในการกําหนดผู้สอนในรอบต่อไป 
(Com_Minutes_1_60, Com_Minutes_8_60) 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Com_Minutes_11_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 11/2559 วันท่ี 5 สิงหาคม 

2559 วาระท่ี 4.4 การวิพากษข์้อสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษา 1/2559 
Com_Minutes_14_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 14/2559 วันท่ี 11 

พฤศจิกายน 2559 วาระท่ี 4.5 การวิพากษ์ข้อสอบปลายภาคประจําภาค

การศึกษา 1/2559 
Com_Minutes_1_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2560 วันท่ี 4 มกราคม 

2560 

- วาระท่ี 4.3 การพิจารณาตัดเกรดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

- วาระท่ี 4.1 ติดตามการทํา มคอ   
Com_Minutes_3_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3/2560 วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 

2560 วาระท่ี 4.2 การวิพากษข์้อสอบกลางภาคประจําภาคการศึกษา 2/2559 
Com_Minutes_6_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6/2560 วันท่ี 3 พฤษภาคม 

2560 วาระท่ี 4.5 การวิพากษข์้อสอบปลายภาคประจําภาคการศึกษา 2/2559 
Com_Minutes_7_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 7/2559 วันท่ี 30 พฤษภาคม 

2560 วาระท่ี 4.1 ประชุมตัดเกรดภาคการศึกษา 2/2559 

Com_Minutes_8_60 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8/2559 วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 
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วาระท่ี 4.4 สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
และ วาระท่ี 4.1 ติดตามการทํา มคอ 

BSCS_59_5.1_1 สรุปผลนิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 
ด้าน 

BSCS_59_5.3_2 ตัวอย่างการตัดเกรดของวิชา CP381 
BSCS_59_5.3_3 สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาท่ี 

1/59 
BSCS_59_5.3_4  สรุปผลการตัดเกรดทุกรายวิชาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาท่ี 

2/59 
BSCS_59_5.3_5  ตัวอย่างการวิพากษ์ข้อสอบวิชา CP381 
BSCS_59_5.3_6  ตัวอย่างข้อสอบของวิชา CP381 ท่ีสอนในหลักสูตร วท.บ.คอมพิวเตอร์ท่ีผ่านการ

วิพากษ์ข้อสอบแล้ว 
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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 22 คร้ังในปี
การศึกษา 2559 เพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการ
ดําเนินงาน 

Com_Munutes_6_59-
Com_Minutes_13_59, 
Com_Munutes_1_60-
Com_Minutes_9_60 

 

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

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

BSCS_59_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 1/2559 
จํานวน 15 วิชาและภาคเรียนท่ี 
2/2559 จํานวน 16 วิชา ก่อน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา 
 

BSCS_59_5.4_1 

4 จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ

หลักสูตรได้จัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ใน
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 15 

BSCS_59_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 2/2559 
จํานวน 16 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 
2559 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 

-  

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

หลักสูตรได้รวบรวมแผน
ปรับปรุงการสอนจาก มคอ. 5 
ทุกรายวิชา  

BSCS_59_5.4_3 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการ

ทางภาควิชาได้รับอาจารย์วีร
ยุทธ จึงเจริญกิจ เข้ามาเป็น
อาจารย์ใหม่ประจําภาควิชา

BSCS_59_5.4_4 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 75 

 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จัดการเรียนการสอน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
9 อาจารย์ประจําทุกคน

ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยคนละ 1 คร้ัง/
ปี 

BSCS_59_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 BSCS_58_5.4_7 

12 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ประเมิน BSCS_58_5.4_8 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี้ 12  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่

ดําเนินการผ่าน 
12  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปี
นี้ 

100.00  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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หมวดที ่5  

แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 

สร้างความร่วมมือกับ
บริษัทเอกชนโดยเชิญ
ผู้มีความรู้
ความสามารถมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้กับนิสิต 

พฤษภาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผนโดยเชิญวิทยากรมาสอน
วิชา CP215 และวิชา CP457 

กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

กรกฎาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน โดยกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์ 

จัดซ้ือครุภัณฑ์
การศึกษาท่ีทันสมัย 
เพ่ือส่งเสริมการวิจัย 

กรกฎาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน โดยไดจั้ดซ้ือครุภัณฑ์
เคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
และการวิจัย 

 

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

- ปรับลดจํานวนหน่วยกิตรวมของโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมเวลาในการศึกษาด้วยตนเองและการทําโครงงาน
ให้มากขึ้น 

 
2. ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปล่ียนแปลงวิธีการ

สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)  
- เปิดรายวิชาใหม่ เช่น CP464 Machine Learning และ CP463 Introduction to Data Science 
- เปล่ียนแปลงซอฟต์แวร์ในวิชาปฏิบัติการให้ทันสมัย 
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แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2560 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะส้ินสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
สร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชน
โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับ
นิสิต 

พฤษภาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 

กรกฎาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 

เช่าระบบ cloud server เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

กรกฎาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที ่6 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

3. การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

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 4.32 ดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 3 3.67 ดี  

องค์ประกอบท่ี 4 3.81 ดี  

องค์ประกอบท่ี 5 4.00 ดี  

องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.93 ดี  

 
 
 
 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หน้า 80 

 

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 - - 3.90,4.73 

(2.1,2.2) 

4.32 

 

ดีมาก 

3 3 4,4,3 

(3.1,3.2,

3.3) 

- - 3.67 

 

ดี 

4 3 4,4.44,3 

(4.1,4.2,

4.3) 

- - 3.81 

 

ดี 

5 4 3 

(5.1) 

4,4,5  

(5.2,5.3

,5.4) 

- 4 ดี 

6 1 - 4 

(6.1) 

- 4 ดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.63 4.25 4.32 3.93 ดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
องค์ท่ี 2 บัณฑิตใหม่มีอัตราการได้งานทําสูง องค์ท่ี 2 - 
องค์ท่ี 3มีผลงานได้รับรางวัลในระดับชาต ิ องค์ท่ี 3 - 
องค์ท่ี 4 มีผลงานวิชาการทุกท่าน องค์ท่ี 4 - 
องค์ท่ี 5 - องค์ท่ี 5 - 
องค์ท่ี 6 - องค์ท่ี 6 - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ท่ี 2 แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตไม่สะท้อนผลสัมฤทธ์ิ
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตรอย่าง
แท้จริง 

องค์ท่ี 2 - 

องค์ท่ี 3.กําหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพนิสิต และ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

องค์ท่ี 3 - 

องค์ท่ี 4.เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการให้สูงขึ้น องค์ท่ี 4 - 
องค์ท่ี 5  
-บูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมในรายวิชามากขึ้น 
-ประเมินผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ในรายวิชา อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

องค์ท่ี 5 - 

องค์ที� 6 เปิดให้ใช้สถานท่ี (ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ)นอกเวลาทําการ  
 

องค์ท่ี 6 - 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (�) 
�  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

 

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

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

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

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 1: ผศ.ศศิวิมล  สุขพัฒน์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 2: อ.สาโรช  เมาลานนท์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสตูรคนท่ี 3: ผศ.รุ่งระพี  กรานคํายี                                                                 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 4: อ.วีรยุทธ  เจริญเรืองกิจ                                                                

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนท่ี 5: อ.จันตรี  ผลประเสริฐ                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี : ______________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ี_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดพร้อมจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตท่ีสอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จํานว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

BU101 1/2559 4 9 
1
6 

9 3 1 2 1 - - - - 
- - - 

45 44 

CP111 1/2559 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - 2 2 

CP121 1/2559 
1
7 

8 6 6 4 1 2 1 - - - - 
- - 1 

46 44 

CP212 1/2559 9 6 7 6 3 3 2 - - - - - - - - 36 36 

CP251 1/2559 
1
2 

10 4 5 3 1 1 - - - - - 
- - - 

36 36 

CP317 1/2559 8 21 
2
5 

7 2 - - - - - - - 
- - - 

63 63 

CP322 1/2559 
1
2 

8 4 7 5 - - - - - - - 
- - - 

36 36 

CP342 1/2559 
1
6 

11 
1
2 

7 - 3 2 - - - - - 
- - - 

51 51 

CP402 1/2559 
1
1 

9 
1
2 

11 4 2 1 - - - - - 
- - - 

50 50 

CP431 1/2559 
1
3 

8 
1
7 

4 4 4 - - - - - - 
- - - 

50 50 

CP432 1/2559 
2
2 

10 4 1 - - - - - - - - 
- - 1 

38 37 

CP461 1/2559 
1
0 

13 
1
1 

6 - - - - - - - - 
- - - 

40 40 
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รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จํานว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

CP463 1/2559 
3
1 

26 
2
0 

- - - - - - - - - 
- - - 

77 77 

CP482 1/2559 6 2 4 10 9 2 6 4 - - - - - - 7 50 39 

CP493 1/2559 - - - - - - - - - - - - 
3
9 

- - 
39 39 

CP495 1/2559 
3
8 

2 - - - 1 - - - - - - 
- - - 

41 41 

MA115 1/2559 2 - 2 5 
1
4 

9 
1
1 

1
1 

- - - - 
- - - 

54 43 

SCI301 1/2559 6 9 
1
1 

4 4 3 - - - - - - 
- - - 

37 37 

SCI302 1/2559 
3
3 

7 5 3 4 - - - - - - - 
- - - 

52 52 

ST451 1/2559 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 
SWU12
1 

1/2559 7 13 
1
5 

7 2 - - 1 - - - - 
- - - 

45 44 

SWU14
1 

1/2559 
1
3 

23 5 2 - - - 1 - - - - 
- - 1 

45 43 

SWU15
1 

1/2559 
1
3 

19 
1
1 

- - - - 1 - - - - 
- - 1 

45 43 

SWU25
2 

1/2559 1 12 
1
6 

4 2 1 - - - - - - 
- - - 

36 36 

SWU35
3 

1/2559 1 17 
2
9 

4 - - - - - - - - 
- - - 

51 51 

AC201 2/2559 
2
0 

5 3 5 1 1 1 - - - - - 
- - 1 

37 36 

CP111 2/2559 
1
0 

3 1 1 8 10 2 6 - - - - 
- - 3 

44 35 

CP201 2/2559 7 5 6 8 4 7 7 - - - - - - - - 44 44 
CP214 2/2559 7 15 5 1 5 2 1 - - - - - - - 1 37 36 
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รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จํานว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

CP215 2/2559 
1
3 

13 
1
9 

11 - - - - - - - - 
- - - 

56 56 

CP241 2/2559 9 - 
1
0 

10 4 1 1 - - - - - 
- - 1 

36 35 

CP316 2/2559 9 4 7 10 
1
2 

4 2 1 - - - - 
- - 2 

51 48 

CP323 2/2559 4 9 
1
1 

8 3 - - 1 - - - - 
- - - 

36 35 

CP352 2/2559 8 7 
1
3 

20 3 - - - - - - - 
- - - 

51 51 

CP381 2/2559 
1
1 

8 8 6 6 5 5 3 - - - - 
- - 1 

53 49 

CP445 2/2559 6 11 6 13 1 - - - - - - - - - - 37 37 

CP457 2/2559 
3
1 

11 5 4 - - - - - - - - 
- - 1 

52 51 

CP458 2/2559 6 8 3 2 1 - - - - - - - - - - 20 20 

CP499 2/2559 
2
9 

2 - - - - - - 9 1 - - 
- - - 

41 41 

MA116 2/2559 1 4 7 6 
1
4 

13 
1
2 

9 - - - - 
- - 2 

68 57 

MA221 2/2559 2 2 3 7 
1
1 

6 4 - - - - - 
- - 1 

36 35 

SWU11
1 

2/2559 2 18 
1
5 

8 1 - - - - - - - 
- - - 

44 44 

SWU12
2 

2/2559 2 4 
1
2 

13 8 4 2 - - - - - 
- - - 

45 45 

SWU14
5 

2/2559 
3
3 

11 - - - - - - - - - - 
- - - 

44 44 

SWU25
1 

2/2559 2 28 5 1 - - - - - - - - 
- - - 

36 36 
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รายวิชา 
ภาค/ปี
การศึกษ

า 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จํานว
นนิสิต
ที่สอบ
ผ่าน 

A 
B
+ 

B 
C
+ 

C 
D
+ 

D E I 
I
P 

F P S U W 

SWU35
1 

2/2559 3 7 
3
1 

7 3 - - - - - - - 
- - - 

51 51 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
   - 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 
CP353 เว็บเทคโนโลย ี 1/2559 เนื้อหาวิชาใกล้เคียงกับ

วิชา CP251 
ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 
CP251 

CP354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

1/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP403 การยศาสตร์และการประยุกต์ 1/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP433 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
เบ้ืองต้น 

1/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

1/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

CP472 โปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจ 2/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ
สําหรับนิสิตแล้ว 

นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 
CP483 ทฤษฎีการคํานวณ 2/2559 วิชาเอกเลือกเพียงพอ

สําหรับนิสิตแล้ว 
นิสิตได้ลงวิชาเอกเลือกอ่ืน 

 
 

คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

BU101 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ 1/2559 �   
CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1/2559 �   
CP121 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2559 �   
CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2559 �   
CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 1/2559 �   
CP317 หลักภาษาโปรแกรม 1/2559 �   
CP322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1/2559 �   
CP342 ระบบฐานข้อมูล 1/2559 �   
CP402 สถิติสําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1/2559 �   

CP431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1/2559 �   

CP432 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 1/2559 �   
CP461 คอมพิวเตอร์วิชันเบ้ืองต้น 1/2559 �   
CP463 ปัญญาประดษิฐ์ 1/2559 �   
CP482 อัลกอริทึม 1/2559 �   
CP493 การฝึกงาน 1/2559 �   
CP495 สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1/2559 �   

MA115 แคลคูลัส 1 1/2559 �   
SCI301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 
1 

1/2559 �   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

SCI302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์ 
2 

1/2559 �   

ST451 การวิจัยการดําเนินงาน 1/2559 �   
SWU121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพ
การส่ือสาร 1 

1/2559 �   

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 1/2559 �   
SWU151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนา
มนุษย์ 

1/2559 �   

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 1/2559 �   
SWU353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและ
จริยธรรม 

1/2559 �   

AC201 การบัญชีเบ้ืองต้น 2/2559 �   
CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2/2559 �   
CP201 คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2/2559 �   

CP214 การโปรแกรมวิชวลเบสิก 2/2559 �   
CP215 การโปรแกรมเกม 2/2559 �   
CP241 โครงสร้างข้อมูล 2/2559 �   
CP316 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 2/2559 �   
CP323 ระบบปฎิบัติการ 2/2559 �   
CP352 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2/2559 �   
CP381 การคํานวณเชิงตัวเลข 2/2559 �   
CP445 ระบบคลังข้อมูลและการทํา
เหมืองข้อมูล 

2/2559 �   

CP457 การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ 2/2559 �   
CP458 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานเชิงวัตถุ 

2/2559 �   

CP499 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2/2559 �   
MA116 แคลคูลัส 2 2/2559 �   
MA221 พีชคณิตเชิงเส้นเบ้ืองต้น 2/2559 �   
SWU111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2/2559 �   
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รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

SWU122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพ
การส่ือสาร 2 

2/2559 �   

SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค์ 

2/2559 �   

SWU251 มนุษย์กับสังคม 2/2559 �   
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2/2559 �   
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ภาคเรียนท่ี 1  
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับมากท่ีสุด : 24 วิชา ( เกณฑ์= 4.26 - 5.00 ) คิดเป็นร้อยละ: 55.56 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับมาก :11 วิชา ( เกณฑ์= 3.26 - 4.25) คิดเป็นร้อยละ:  30.56 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับปานกลาง : 0 วิชา ( เกณฑ์= 2.26 - 3.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับน้อย : 0 วิชา ( เกณฑ์= 1.26 - 2.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับน้อยท่ีสุด : 0 วิชา ( เกณฑ์= 0.01 - 1.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับไม่มีความเห็น : 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 2.78 
 
ภาคเรียนท่ี 2  
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับมากท่ีสุด : 25 วิชา ( เกณฑ์= 4.26 - 5.00 ) คิดเป็นร้อยละ: 71.43 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับมาก : 9 วิชา ( เกณฑ์= 3.26 - 4.25) คิดเป็นร้อยละ:  25.71 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับปานกลาง : 0 วิชา ( เกณฑ์= 2.26 - 3.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับน้อย : 0 วิชา ( เกณฑ์= 1.26 - 2.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับน้อยท่ีสุด : 0 วิชา ( เกณฑ์= 0.01 - 1.25) คิดเป็นร้อยละ:  0 
จํานวนรายวิชาได้รับการประเมินในระดับไม่มีความเห็น : 1 วิชา คิดเป็นร้อยละ 2.86 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  57 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด  12 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต  46.64 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน  21.05 ร้อยละ   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  53 คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด  56 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   94.64 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เทียบคะแนนเต็ม 5 
4.73  คะแนน   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

14 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จํานวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   
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19 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์  น้ําหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ําหนัก   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   
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37 ผลงานท่ีไดรั้บการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ    น้ําหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  2 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  40 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ   ช้ิน   
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ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 
56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 
  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่
ในฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่านี้ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ   ช้ิน   



หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ หน้า 96 

 

ลําดับ รายการ ผลการดําเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

(1.00) 
71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ช้ิน   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ   น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ

อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  5 คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร   ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ี

มีต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 คะแนน  

 

 

 


