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รายงานการประเมินตนเอง 
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และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
 

วันที่รายงาน 23 มิถุนายน 2560 



 หน้า 2 

บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.73 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ  
(11 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3, 4, 5 และ 6) และส าหรับองค์ประกอบที่ 
2 ไม่รับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 - - ไม่สามารถประเมิน

ได้เนื่องจากยังไม่มี
บัณฑิตในหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี  
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.73 ด ี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 - 
 

 
 
 
 



 หน้า 3 

ค าน า 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่เกี่ยวกับการก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นิสิต อาจารย์ 
หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประโยชน์ในการเผยแพร่มาตรฐานและคุณภาพ
ของหลักสูตร 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตในการ
รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเตรียมรับการประเมินให้เป็นไปด้วยความ
พร้อมและสมบูรณ์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
ต่อไปด้วยวงจรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์) 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
23 มิถุนายน 2560 
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หมวดที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 

 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ชื่อย่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Science (Information Technology) 

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25560091103883 
  

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

โครงงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่ใช้แก้ปัญหาจริงได้ 
3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 ผศ. ประดิษฐ์ มิตราปิยานรุักษ์ *  Ph.D. (Computer Engineering), 2551 

วศ.ม. (Electrical Engineering), 2539 
วศ.บ. (Electrical Engineering), 2537 

2 ผศ. วราภรณ์ วิยานนท์ * Ph.D. (Computer Science), 2553 
M.S. (Applied Computer Science), 2544 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2539 

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

4 อ. ศุภชัย ไทยเจริญ Ph.D. (Computer Science and Information Systems), 2552 
M.CS. (Computer Science), 2547 
M.S. (Computer Information Systems), 2542 
วศ.บ. (Electrical Engineering), 2537 

5 ผศ. ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน ์ กศ.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 2547 
พบ.ม.(สถิติประยุกต์ สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์) 2526 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2524 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 



 หน้า 6 

รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา     

2 ผศ.วราภรณ์  วิยานนท์     

3 อ.จันตรี  ผลประเสริฐ     

4 ผศ.ประดิษฐ์  มิตราปิยานรุักษ ์     

5 อ.ศุภชัย  ไทยเจริญ     

6 อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ     

 

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา     

2 ผศ.วราภรณ์  วิยานนท์     

3 อ.จันตรี  ผลประเสริฐ     

4 ผศ.ประดิษฐ์  มิตราปิยานรุักษ ์     

5 อ.ศุภชัย  ไทยเจริญ     

6 อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ     

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ดร.รวิโชต ิชโลธร     

 
 
 
 
 



 หน้า 7 

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์ 
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของปริญญา

นิพนธ์) 

รหัส
เอกสาร 

ป.โท ป.เอก 
 

1 ผศ.นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา     
2 ผศ.วราภรณ์  วิยานนท์     
3 อ.จันตรี  ผลประเสริฐ     
4 ผศ.ประดิษฐ์  มิตราปิยานรุักษ ์     
5 อ.ศุภชัย  ไทยเจริญ     
6 อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ     

 
 

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 หลักสูตรได้เริ่มเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในภาคการศึกษา 2/2557 ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา จึงยังไม่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9)  

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(อาจารย์ท่ีปรึกษา) 

 
รายชื่อนิสิต 

วิทยา 
นินพนธ ์

ค้นคว้า
อิสระ 

ผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 

หรือเผยแพร่  () () 
1 ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานรุักษ ์ นางสาวภูษณศิา เจรญิอึ้ง    - 
2 ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานรุักษ ์ นายรัฐสิทธ์ิ เสรมิสัย   - 
3 ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานรุักษ ์ นายธนัท จรณะสมบรูณ ์   - 
4 ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานรุักษ ์ นางสาวเปมิกา บญุเสริมส่ง   - 
5 ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานรุักษ ์ นายทศพร บุณฑริก   - 
6 ผศ.นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา นางสาวเจนจริา มหาสุข   - 
7 ผศ.นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา นายภานุพงษ์ ร่องอ้อ   - 
8 อ.จันตรี  ผลประเสริฐ นายอภิชิต ปัตถาวะโร   - 
9 อ.จันตรี  ผลประเสริฐ นายปฏิพล ศรีชุ่มสิน   - 
10 อ.จันตรี  ผลประเสริฐ นายทศพร ภูผา   - 
11 อ.จันตรี  ผลประเสริฐ นายปริวรรต ปธานราษฎร ์   - 
12 อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ นายสุทธิพงศ์ ผ่องแผ้ว   - 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
(เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10)  

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(อาจารย์ท่ีปรึกษา) 
ชื่อผลงานวิจัย (รอบ 5 ปี 2012-2016) 

(ชื่อเรื่อง/ชื่อเวารสาร/ฉบบัที่/วันเดือนปีที่ตีพิมพ์) 

1 ผศ.ประดิษฐ์ มิตราปิยานรุักษ ์ 1. Wisitporn Ekwongmunkong, Pradit Mittrapiyanuruk, Pakorn 
Kaewtrakulpong, Automated Machine Vision System for Inspecting 
Cutting Quality of Cubic Zirconia, IEEE Transactions on Instrumentation 
and Measurement, Volume 65, No. 9, pp. 2078-2087, 2016. 

2. Phuchong Sripolsaen, Pradit Mittrapiyanuruk, Pakorn Kaewtrakulpong, 
A High Speed Autofocusing System for Micro System Applications, 
JOURNAL OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY 03/2016; 14(1). 
DOI:10.11989/JEST.1674-862X.510051 

3. Pongsak Joompolpong, Pradit Mittrapiyanuruk, Pakorn 
Kaewtrakulpong, Robot Vision System for Coordinate Measurement of 
Feature Points on Large Scale Automobile Part, JOURNAL OF 
ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY 03/2016; 14(1). DOI: 
10.11989/JEST.1674-862X.510052 

4. Kunlachat Seniwong Na Ayutthaya, Pradit Mittrapiyanuruk, Pakorn 
Kaewtrakulpong, Automatic Hard Disk Drive Slider Bar Auditing with 
Spatial Light Modulator Based Imaging System, The 4th International 
Conference on Computer Engineering and Mathematical Sciences 
(ICCEMS 2015). 

5. Berlian Akbar Yon Agusta, Pradit Mittrapiyanuruk and Pakorn 
Kaewtrakulpong, Field seeding algorithm for people counting using 
KINECT depth image, ICCEMS 2014 International Conference on 
Computer Engineering & Mathematical Sciences 2014. 

6. Kunlachat Seniwong Na Ayutthaya, Pradit Mittrapiyanuruk and Pakorn 
Kaewtrakulpong, Adaptive focal length imaging system using liquid 
crystal spatial light modulators, ICCEMS 2014 International Conference 
on Computer Engineering & Mathematical Sciences 2014. 

7. P. Mittrapiyanuruk and P. Kaewtrakulpong, "Retrieval and Localization 
of Multiple Specific Objects with Hough Voting based Ranking and A 
Contrario Decision", IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, 
Communications and Computer Sciences, Vol. E96-A, No. 12., pp. 
2717-2727, December 2013. 

8. Norongvanich, P. Mittrapiyanuruk, W. Kumwilaisak, P. Kaewtrakulpong, 
Autofocusing System using Matching Blurry measure and Working 
Distance for industrial application, Journal of Information Science and 
Technology, Vol. 3, No. 1, pp. 43-52, 2012 (in Thai). 

9. S. Rattathanapad, B. Uyyanonvara, P. Mittrapiyanuruk, P. 
Kaewtrakulpong, C. Sinthanathin, Vessel Extraction in Retinal Images 
using Multilevel Line Detection, IEEE-EMBS International Conference 
on Biomedical and Health Informatics (BHI), 2012. 

2 ผศ.วราภรณ์  วิยานนท์ 1. Viyanon, W., Kosasaeng, V., Chatchawal, S. and Komonpetch, A. 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(อาจารย์ท่ีปรึกษา) 
ชื่อผลงานวิจัย (รอบ 5 ปี 2012-2016) 

(ชื่อเรื่อง/ชื่อเวารสาร/ฉบบัที่/วันเดือนปีที่ตีพิมพ์) 

SwingPong: Analysis and Suggestion based on Motion Data from 
Mobile Sensors for Table Tennis Strokes using Decision Tree. in 
Proceedings of the International Conference on Intelligent Information 
Processing 2016 (ICIIP 2016), Wuhan, China, December 2016, ACM. 
(DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3028842.3028860) 

2. W. Viyanon, "MXML: Implementation of a web-based application for 
merging XML documents using XML-SIM," in the 13th International 
Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT & Knowledge 
Engineering 2015), IEEE, 2015, pp. 5-10. 

3. Waraporn Viyanon, Bus Search: Development and Evaluation of 
Performance and Usability of Mobile Application for Blind or Visually 
Impaired, In the Proceedings of the 20th International Conference on 
Soft Computing (Mendel 2014), Brno, Czech Republic, June 25-27, 
2014. 

4. Waraporn Viyanon, 3D-WebAuthen: High Degree of Authentication for 
Web Application Development, In the Proceedings of International 
Conference on Information and Social Science  (ISS), Nagoya, Japan, 
Sept 24-26, 2013. 

3 ผศ.นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา 1. Nuwee Wiwatwattana, Anthony J. Hayter, and Seksan Kiatsupaibul. 
2017. Win-Probabilities for Comparing Two Binary Outcomes. 
Communications in Statistics – Simulation and Computation, 46:1, 
204-214. 

2. Nuwee Wiwatwattana, Chayangkul Laphom, Sarocha Aggaitchaya, and 
Sudarat Chattanon. (2016). Origami Guru: An Augmented Reality 
Application to Assist Paper Folding. In Proceedings of the 13th 
International Conference on Information Technology : New 
Generations (ITNG 2016), Las Vegas, Nevada, USA. 

3. Nuwee Wiwatwattana, Kritsada Sangkhatad, and Thitima Srivatanakul. 
(2015). An Analysis and Case Study of Using Mobile Crowdsourcing 
for Weather Forecast Verification. In Proceedings of the 2015 6th 
IEEE International Conference on Software Engineering and Service 
Science (ICSESS 2015), Beijing, China. Advances in Intelligent Systems 
and Computing, Volume 448, pp.1101-1111. 

4. Nuwee Wiwatwattana, Sasivimon Sukaphat, Thanidtha Putwanpen, 
Suteekarn Thongnuch, and Puwakit Kanokudomsin. (2014). 
Augmenting for Purchasing with Mobile: Usage and Design Scenario 
for Ice Dessert. In Proceedings of the 5th International Conference 
on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2014), 
Chania, Crete, Greece.  

5. Thitima Srivatanakul and Nuwee Wiwatwattana. (2014). Uses of Online 
Survey: a Case Study in Thailand. In Proceedings of the 16th 
International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL2014), 
Chiangmai, Thailand, Lecture Notes in Computer Science Volume 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(อาจารย์ท่ีปรึกษา) 
ชื่อผลงานวิจัย (รอบ 5 ปี 2012-2016) 

(ชื่อเรื่อง/ชื่อเวารสาร/ฉบบัที่/วันเดือนปีที่ตีพิมพ์) 

8839, 2014, pp 243-251. 
6. Nuwee Wiwatwattana, Sasivimon Sukaphat, Peerunya Puchongkarat, 

Sunisa Chaigrajang, and Hathairat Khunratchatapairoj. (2013). An 
Augmented Reality Mobile System for Products Display. In 
Proceedings of the 1st IEEE/IIAE International Conference on 
Intelligent Systems and Image Processing 2013 (ICISIP 2013), 
Kitakyushu, Japan, 2013. 

4 อ.ศุภชัย  ไทยเจริญ 1. O. Choungaramvong, S. Tongsuk, S. Srilamlert and S. Thaicharoen, 
"iPill: An iOS Mobile Application for Automatic Pill Identification Based 
on Image Processing Technique and Eigenface Algorithm," 
International Conference of Computer, Electrical and Electronics 
Engineering (CEEE 2017), Jan 2017. 

2. C. Mansart, S. Sukitphittayanon, P. Pantongkhum, and S. Thaicharoen, 
“Go Run Go: An Android Game-Story Application for Aiding Motivation 
to Exercise,” 2015 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM), 
pp. 407–410, 2015. 

5 ผศ. ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน ์ 1. นริศา ชุตินารา, ชยางกูร จันทรวิชชัย, ทิพย์นภา ซ้ายงาม, ภัททิรญั ตนประเสริฐกุล, 
รุ่งระพี กรานค าย,ี สาโรช เมาลานนท์, ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์. (2559). โปรแกรม
ตรวจจับสัญญาณบ่งบอกอาการง่วงนอนจากลักษณะดวงตา. วารสารคณะ
วิทยาศาสตร์ มศว, 32(2), 107-124. 

(2) Siraprapah Srisupan, Sirinoot Teanrungroj, Manat Boonprakob, 
Theerapong Sangpradit,  The Development of I2CARE Training Model 
for Pre-service Science Teachers to Enhance their TPACK 
Understanding, International Conference New Perspectives in Science 
Education, International Conference New Perspectives in Science 
Education, 2017. 

(3) ศิรประภา ศรีสุพรรณ, ธีรพงษ ์แสงประดิษฐ,์ ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์, มนัส บุญ
ประกอบ, การศึกษาสภาพท่ัวไปและปัญหาการบรูณาการ ICT ในการจัดการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์ (The Study of Context and 
Problems about Integrated ICT in Science Teaching), Journal of 
Behavioral Science for Development Vol.9 No.1, January 2017. 

6 อ.จันตรี  ผลประเสริฐ 1. Chantri Polprasert, Sirapop Kongpatyuen, Chaksawat Aungurasuchon, 
Atchariya Mana and Chalee Vorakulpipat, “Advertisement Distribution 
Systems Using Acoustic Data Transmissions”, the 2nd International 
Conference on Advances in Computer Science, Engineering and 
Communications (ICACEC 2017), 16-17 January 2017, Hongkong 

2. Chantri Polprasert, Soravit  Premanan, Nawapas  Deemark, 
Tammarong  Nerapusri, "Development of the mobile service robot 
equipped with multiple sensors for human detection and tracking", 
International Science And Technology Conference (ISTEC 2016), 13th 
July 2016 at the Vienna University of Technology in Vienna, Austria 

3. Jakawal Ongthongkum*, Wannisa Anurat, Thanawat Charoenpuangkaew 
and Chantri Polprasert, “A New Approach to Improve The 
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ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(อาจารย์ท่ีปรึกษา) 
ชื่อผลงานวิจัย (รอบ 5 ปี 2012-2016) 

(ชื่อเรื่อง/ชื่อเวารสาร/ฉบบัที่/วันเดือนปีที่ตีพิมพ์) 

Performance of a Two-Player Board Game using P300-based Brain-
Computer Interface”, The 4th International Symposium on 
Engineering, Energy and Environments, 8-10 November 2015, 
Thammasat University, Pattaya Campus, Thailand. 

4. M. Xia, D. Rouseff, James A. Ritcey, X. Zou, C. Polprasert and W. Xu, 
“Underwater Acoustic Communication in a Highly Refractive 
Environment using SC-FDE”, IEEE Journal of Oceanic Engineering. 
(impact factor 0.95)ม Volume: 39, Issue: 3, July 2014 

5. S. Thiemjarus, K. Teachasrisaksakul and C. Polprasert, “A Bayesian 
approach for sound source estimation”, ECTI Transactions on 
Computer and Information Technology 2013, 7, 197-205. 

6. C. Polprasert, P. Kukieattikuool, T. Demeechai, J. A. Ritcey and S. 
Siwamogsatham., “New stimulus pattern design to improve P300-
based matrix speller performance at high flash rate”, J. Neural Eng. 10 
(2013) 036012 (impact factor 3.81). 

7. C. Polprasert, Siwaruk Siwamogsatham and James A. Ritcey, 
"Performance analysis of the bit-interleaved coded modulation using 
turbo equalization with single carrier frequency domain equalization 
using subblock signal processing over fast fading channels," Computer 
Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks 
(CAMAD), 2013 IEEE 18th International Workshop on , vol., no., 
pp.149,153, 25-27 Sept. 2013 

8. C. Polprasert, and J. A. Ritcey, “Performance analysis of the bit-
interleaved coded modulation using turbo equalization with single 
carrier frequency domain equalization over fast fading channels”, 
Signal Processing 92(12), Elsevier Dec 2012 (impact factor 1.567) 

7 อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 1. 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 

2. Charoenruengkit W., "Reliability analysis of redundant system: a case 
study of Computer Based Interlocking (CBI) system", The Thailand Rail 
Academy Symposium, August 2015. 

3. Charoenruengkit W., "When executives do not align IT spending with 
business", NIDA International Conference for Case Studies on 
Development Administration, Aug 2014.  
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 

o เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1/2557 
o ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี 

o ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรปี 2562 
- ผ่านสภาวิชาการ         เมื่อวันที่ 13  เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2556 
- ผ่านสภามหาวิทยาลัย   เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. 2556 

 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ “ผ่าน”ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
MSIT_59_1.1_1 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
MSIT_59_1.1_2 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน (รายงานคุณวุฒิ

การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ) 
MSIT_59_1.1_3 ข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
MSIT_59_1.1_4 ข้อมูลการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
MSIT_59_1.1_5 ข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 



 หน้า 13 

หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษา 2/2557 หลักสูตร
คาดว่าบัณฑิตรุ่นที่ 1 จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 จึงยังไม่สามารถประเมินองค์ประกอบเกี่ยวกับบัณฑิตได้
ในปีการศึกษา 2559 ดังนั้นองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จึงขอไมร่ับการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ไม่ขอรับการประเมิน - 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ไม่ขอรับการประเมิน - 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 2 ไม่สามารถประเมินได้ 
เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิต 

- 
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องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      ดี 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี 
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 
- การรับนิสิต    
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือปรับปรุงกลไกในการรับนิสิต  โดยน าผลการรับนิสิต และผล
การเรียนในรุ่นที่ผ่านมา (1/2558) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะส าหรับใช้ในกระบวนการรับนิสิตในภาคการศึกษา 1/2559 
ซึ่งมีมติร่วมกันว่า ในส่วนของคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ยังควรยึดกระบวนการเดิม 
แต่ในส่วนของเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ควรให้มีการปรับปรุงข้อค าถามในการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้
สามารถรับรู้ถึงพ้ืนฐานความรู้และเจตคติทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สมัครได้ชัดเจนถูกต้องมากขึ้น 
(Com_Minutes_2_59) โดยภาพรวมขั้นตอนของกระบวนการรับนิสิตแสดงในแผนผังที่ 3.1_1 และมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายังคงใช้คุณสมบัติเดิม ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
หลักสูตรคือ ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อย
กว่า 9 หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี หรือผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 

2) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรและการเปิดรับสมัคร 
 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรและก าหนดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกแก่บุคคลภายนอก ได้กระท าผ่าน
ช่องทางหลัก 5 ช่องทางดังนี้ (MSIT_59_3.1_1) 

 ประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย 
 จัดท าป้ายประกาศติดตามสถานที่ต่างๆ 
 จัดสร้างเว็บไซต์ประจ าหลักสูตร (http://msit.science.swu.ac.th) 
 จัดสร้างบัญชีเว็บเครือข่ายสังคมส าหรับสื่อสารกับผู้สนใจหลักสูตรโดยตรง 
 ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอาจารย์และศิษย์เก่า  
3) เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

 ส าหรับในส่วนของเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้สมัครต้องผ่านการสอบ 2 ประเภท คือ 
การสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์ 
 โดยผู้สมัครที่ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษแบบมีเงื่อนไข ยังสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรได้ตามปกติ 
แต่จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษกับบัณฑิตวิทยาลัย ในภาคการศึกษาแรกหรือก่อนเปิดภาค
การศึกษาแรกของการศึกษาในหลักสูตร ส าหรับในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดเกณฑ์และแนวทางในการสอบสัมภาษณ์นิสิต โดยปรับปรุงข้อค าถามในการสอบสัมภาษณ์ 
เพ่ือให้สามารถรับรู้ถึงพ้ืนฐานความรู้และเจตคติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สมัครได้ชัดเจนถูกต้องมากขึ้น  
(Com_Minutes_5_59 และ Com_Minutes_10_59) 
  

http://msit.science.swu.ac.th/
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แผนผังที่ 3.1_1: กระบวนการรับนิสิต 
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4) การประเมินผลกระบวนการรับนิสิต และเสนอแนวทางในการปรับปรุงกลไกในการรับนิสิต 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินผลของกระบวนการรับนิสิต เช่น จ านวนนิสิตที่
รับเข้าศึกษาต่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ คุณสมบัติของผู้สมัครที่รับเข้ามาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รวมถึง
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกลไกการรับนิสิตในครั้งถัดไป (Com_Minutes_11_59 และ Com_Minutes_1_60) 
โดยผลการรับนิสิตในภาคการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 มีจ านวนผู้รับเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 
6 คน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้คือ 40 คน (MSIT_59_3.1_2) ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติร่วมกัน
ว่า ควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงมากขึ้น โดยเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้นเช่น การซื้อโฆษณาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพ่ือใช้ในกลไกการรับ
นักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ส าหรับข้อเสนอแนะในการสัมภาษณ์ นอกจากทักษะทางปัญญาและเจตคติแล้ว 
อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ควรพิจารณาเพ่ิมเติมในเรื่องของบุคลิกภาพ สุขภาพกาย และสภาพจิตใจ และความมุ่งมั่นใน
การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตด้วย  

5) การน าผลการประเมินและแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตไปสู่การปฏิบัติ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน ามติในการปรับปรุงกลไกการรับนิสิตจากการประเมินผลในปีการศึกษาที่ผ่าน
มา คือการปรับปรุงข้อค าถามในการสอบสัมภาษณ์ มาใช้ในการรับนิสิตในภาคการศึกษา  1/2560 โดยพิจารณา
เพ่ิมเติมในส่วนของบุคลิกภาพ สุขภาพกาย และจิตใจของนิสิตในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ
การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดซื้อโฆษณาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ซึ่งจะน าผลการรับสมัครในภาคการศึกษา 1/2560 มาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ (Com_Minutes_1_60) 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 เนื่องจากนิสิตแรกเข้านั้นมาจากสถาบันและสาขาวิชาที่ต่างกัน ซึ่งได้ผ่านการเรียนการสอนความรู้พ้ืนฐานทาง
วิชาการที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงยังมีระดับความสามารถที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นหลังจากผู้สมัครได้ผ่านการสอบวัด
ทักษะด้านภาษาอังกฤษแล้ว คณะกรรมบริหารหลักสูตรได้ท าการประชุมร่วมกันเพ่ือบ่งชี้ถึงนิสิตที่ควรถูกจัดอยู่ใน
สถานะทดลองเรียน (Com_Minutes_5_59 และ Com_Minutes_10_59) พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้สมัครในระหว่างการ
สอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขในการสอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษก่อนการจบการศึกษาส าหรับนิสิตทุกท่าน และ
รายวิชาที่ควรไปศึกษาเพ่ิมเติมส าหรับนิสิตทดลองเรียน โดยในภาคการศึกษา 1/2559 มีนิสิตที่รับเข้าจ านวน 1 ท่าน 
คือ นางสาวจิราภรณ์ เจริญยิ่ง ถูกจัดอยู่ในสถานะทดลองเรียน (MSIT_59_3.1_3)  ทั้งนี้การพิจารณาได้อ้างอิงจาก
วิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนของนิสิตในระดับปริญญาตรี ประสบการณ์การท างาน และข้อมูลที่ได้รับจาก
การสอบสัมภาษณ์นิสิต ซึ่งข้ันตอนในการพิจารณาได้แสดงสรุปในแผนผังที่ 3.1_2 
 นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่เพ่ือพบปะอาจารย์ผู้สอน และ
เพ่ือแนะแนวทางในการลงทะเบียน ทรัพยากรที่สามารถใช้ได้ การเดินทาง และการปฏิบัติตัวในระหว่างการศึกษา 
(MSIT_59_3.1_4) 

หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาและประเมินผลการ
เรียนของนิสิต เพ่ือก าหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของนิสิตแรกเข้าให้ดีขึ้น (Com_Minutes_2_60) ซึ่ง 
พบว่านิสิตในสถานะทดลองเรียน นางสาวจิราภรณ์ เจริญยิ่ง สามารถเรียนรู้ได้อย่างเทียบเคียงกับนิสิตปกติ 
(MSIT_59_3.1_5)  
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แผนผังที่ 3.1_2: ขั้นตอนการวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมของนิสิต 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_59_3.1_1 เอกสารแสดงช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
MSIT_59_3.1_2 สถิติจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อส าหรับภาคการศึกษา 1/2559 
MSIT_59_3.1_3 เอกสารแสดงการลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่ถูกจัดให้อยู่ในสถานะทดลองเรียน 

นางสาวจิราภรณ์ เจริญยิ่ง 
MSIT_59_3.1_4 ภาพถ่ายวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่และอาจารย์ประจ าหลักสูตรในภาคการศึกษา 

1/2559 
MSIT_59_3.1_5 เอกสารแสดงเกรดเฉลี่ยของนิสิตทดลองเรียนเมื่อเทียบกับนิสิตปกติ 
Com_Minutes_2_59 รายงานการประชุม 2/2559 วาระเรื่องการทบทวนปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต  
Com_Minutes_5_59 รายงานการประชุม 5/2559 วาระเรื่องการก าหนดแนวทางและปรับข้อค าถามใน

การสอบสัมภาษณ์ ส าหรับภาคการศึกษา 1/2559 
Com_Minutes_10_59 รายงานการประชุม 10/2559 วาระเรื่องก าหนดแนวทางและปรับข้อค าถามในการ

สอบสัมภาษณ์ ส าหรับภาคการศึกษา 2/2559 
Com_Minutes_11_59 รายงานการประชุม 11/2559 วาระเรื่องประเมินผลการรับนิสิตส าหรับภาค

การศึกษา 1/2559 
Com_Minutes_1_60 รายงานการประชุม 1/2560 วาระเรื่องประเมินผลการรับนิสิตส าหรับภาค

การศึกษา 2/2559 
Com_Minutes_2_60 รายงานการประชุม 2/2560 วาระเรื่องการแจ้งผลการเรียนของนิสิตทดลองเรียน 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เล็งเห็นตรงกันในเรื่องความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นไป
ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จึงได้มีการก าหนดรายวิชาและสอดแทรกกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มวิชาหลัก (Core Subjects): รายวิชาในหลักสูตรไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางวิชาการใน
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น ทส510 คอมพิวเตอร์เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย ทส511 ระบบ
ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล และ ทส512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ แต่ยังเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจ
หลักการทางด้านการวิจัยและการประยุกต์ใช้ โดยจัดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ๆได้ เช่น รายวิชา ทส513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายวิชา 
ทส514 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSIT_59_3.2_1) 

2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills): หลักสูตรได้มีการส่งเสริมให้นิสิตได้เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและอาชีพผ่านกลุ่มวิชาและการท ารายงานในรายวิชาที่เลือกเรียน โดยหลักสูตรได้แบ่งรายวิชาออกเป็น 
4 กลุ่มวิชา (MSIT_59_3.2_2) ซึ่งในการท ารายงานในแต่ละรายวิชาที่เรียน นิสิตสามารถเลือกหัวข้อรายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ส าคัญในหน่วยงานที่นิสิตท าอยู่ เพ่ือน าผลลัพธ์ที่ได้ไปช่วยแก้ปัญหาให้แก่สังคมการ
ท างานของนิสิตเอง เช่น นายกิตติพัฒน์ กะฐินทอง ซึ่งปัจจุบันท างานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
น าเสนอหัวข้องานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของอุปกรณ์ในระบบมาตรวัดพลังงานของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (MSIT_59_3.2_3) 

3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills): หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตได้
เสริมสร้างทักษะทางด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การสร้างสรรค์ และการสื่อสาร โดยในรายวิชา ทส514 สัมมนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เน้นให้นิสิตได้อ่านและวิพากษ์บทความวิจัยเพ่ือหาข้อดีข้อเสียของวิธีการที่
น าเสนอในบทความ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น และน าข้อวิพากษ์และ
ความรู้ที่ได้ มาน าเสนอแก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร (MSIT_59_3.2_4) 

4) กลุ่มทักษะ สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media, and Technology Skills):คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างเพ่ือเสริมสร้างทักษะสารสนเทศแก่นิสิต นอกเหนือจากเนื้อหา
ในบทเรียน โดยได้สอดแทรกเข้าไปในวิชาเรียน เช่น นิสิตใช้เครื่องมือทางด้านไอทีมาช่วยในการเรียนรู้ใน
รายวิชาต่างๆ เช่น การสืบค้นงานวิจัย และการสอดแทรกภาษาอาร์  (R programming language) ใน
รายวิชา ทส514 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น (MSIT_59_3.2_5) 

 นอกจากนี้ เพ่ือที่จะส่งเสริมศักยภาพนิสิตให้มีความหลากหลายมากขึ้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาเป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือสอนในรายวิชา ทส512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทส525 
วิทยาการข้อมูล และ ทส660 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น (MSIT_59_3.2_6) นอกจากนี้
บัณฑิตวิทยาลัยยังมีนโยบายส่งเสริมสมรรถนะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษที่ประกาศโดยบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้เปิดการอบรมระยะสั้น 3 หลักสูตร คือ การพัฒนาภาษาอังกฤษผ่าน
การชมภาพยนตร์ การเขียนบทคัดย่อ และการหลีกเลี่ยงการลอกผลงานผู้อื่น (MSIT_59_3.2_7) 
 
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 ภาพรวมของกระบวนการในการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา แสดงในแผนผังที่ 3.2_1  ซึ่งเริ่มต้น
ในรายวิชา ทส514 ระเบียบวิธีวิจัย โดยนิสิตจะท าการส ารวจหัวข้อวิจัยที่สนใจ อ่านบทความวิจัย น าเสนอบทความ
วิจัย และก าหนดหัวข้องานวิจัย หลังจากนั้นนิสิตจะท าการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา เริ่มต้นท าวิทยานิพนธ์โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าและก าหนดแนวทางที่เหมาะสมให้ และสุดท้ายท าการสรุปและประเมินผล 
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แผนผังที่ 3.2_1: กระบวนการในการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ปรึกษานิพนธ์ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_59_3.2_1 เค้าโครงการเรียนการสอนรายวิชา ทส513 และ ทส514 
MSIT_59_3.2_2 เอกสาร มคอ2 แสดงกลุ่มวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MSIT_59_3.2_3 หัวข้องานของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับงานประจ าที่ท าอยู่ 
MSIT_59_3.2_4 เค้าโครงการเรียนการสอนรายวิชา ทส513 และ ทส514 ที่แสดงให้เห็น

ก าหนดการน าเสนอของนิสิต 
MSIT_59_3.2_5 เอกสารการสอนที่มีการน าภาษาอาร์เข้ามาสอดแทรกในเนื้อหา 
MSIT_59_3.2_6 ตารางสอนแสดงรายชื่ออาจารยพิ์เศษ ภาคการศึกษา 1/2559 
MSIT_59_3.2_7 เอกสารหนังสือแจ้งเกี่ยวกับคอร์สภาษาอังกฤษจากบัณฑิตวิทยาลัย 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 
- อัตราการคงอยู่  

     อัตราการคงอยู่ของนิสิตในปีการศึกษาท่ีผ่านมา (MSIT_59_3.3_1) แสดงในตารางที่ 3.3_1 

ตารางที่ 3.3_1: ตารางสรุปอัตราการคงอยู่ของนิสิต 
ปีการศึกษาที่รับเข้า  

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) 

จ านวนที่รับเข้า 
จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปี

การศึกษา ร้อยละการ
คงอยู่ 

2557 2558 2559 
2557 4 4 4 2 50% 
2558 20 - 17 10 50% 
2559 6 - - 5 83% 

อัตราการคงอยู่ = 100*(จ านวนนิสิตภาคการศึกษาท่ี 2)/(จ านวนนิสิตรับเข้าในภาคการศึกษาที่ 1) 
 

- ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต 

จากการสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนพบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตดังต่อไปนี้ 

(1) นิสิตมีภาระงานประจ ามาก รวมทั้งรายวิชาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้และทักษะในวิชาที่เรียนอย่างจริงจัง 
จึงมีการมอบหมายงาน/โครงงาน/การบ้านในวิชาต่างๆ แต่นิสิตบางท่านไม่สามารถจัดสรรเวลามาใช้ในการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม จึงตัดสินใจยุติการศึกษา 

(2) นิสิตบางท่านมีปัญหาทางสุขภาพและปัญหาส่วนตัว 

 

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

สถิติจ านวนนิสิตที่ส าร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา ณ ปัจจุบัน แสดงในตารางที่ 3.3_2 ซึ่งถึงแม้ว่ายังไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษา แต่มีนิสิตจ านวนหนึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย 

ตารางที่ 3.3_2: ตารางสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนที่รับเข้า(จ านวน

ตามแผน) 
จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (ร้อยละ) 

2557 2558 2559 
2557 4(20) - - - 
2558 20(40) - - - 
2559 6(20) - - - 

 
- ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

(1) นิสิตมีภาระงานประจ ามาก ไม่สามารถแบ่งเวลามาใช้ในการท าวิจัยในวิชาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ได้อย่างเต็มที่
(2) หัวข้อวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มักจะเป็นหัวข้อหรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งท าให้นิสิตต้องใช้เวลามากใน
การศึกษาเรียนรู้เพ่ือที่จะท างานวิจัยให้ส าเร็จ   
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- การจัดการข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของนิสิต 

ตั้งแต่ปีแรกของการเปิดหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดกลไกในการรับรู้ข้อร้องเรียนจากนิสิต
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (MSIT_59_3.3_2) 

1. ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ก าหนดให้นิสิตท าแบบประเมิน ปค 
003 และ 004 ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ผู้สอน สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

2. นิสิตสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นโดยการเข้าพบโดยตรง ทาง
โทรศัพท์ ส่งอีเมล์ หรือทางเครือข่ายสังคม หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะน าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป 

3. นิสิตและผู้ปกครองสามารถร้องเรียนปัญหาและเรื่องต่างๆผ่านผู้บริหารเช่น คณบดี หรืออธิการบดี โดยการ
เขียนจดหมาย หรือส่งอีเมล์ หรือผ่านเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค หลังจากนั้นผู้บริหารจะน า
เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาทางแก้ไข 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างแบบส ารวจออนไลน์ที่ลิ้งค์ “ประกันคุณภาพ” ภายใต้เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์ (http://science.swu.ac.th) เพ่ือส ารวจข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของนิสิตในประเด็น
ต่างๆ 

 

ผลส ารวจข้อร้องเรียนและความพึงพอใจของนิสิตจากแบบส ารวจออนไลน์  ในภาคการศึกษา 2/2559 มีผลการ
ประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 ข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมเกี่ย วกับประเด็น
ทางด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ความเพียงพอและประสิทธิภาพของสื่อการสอน ความสะดวกใน
การใช้งานอินเตอร์เน็ต การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการให้ค าแนะน าด้านวิชาการและใช้ชีวิต รวมถึง
การให้บริการห้องสมุด ส านักคอมพิวเตอร์ และความสะอาดของโรงอาหาร ซึ่งได้แจ้งให้นิสิต ว่าสามารถ
ร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางไลน์ หรือติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ซึ่งในปี
การศึกษา 2559 ไม่พบข้อร้องเรียนจากนิสิต (MSIT_59_3.3_3) 

 ความพึงพอใจทางด้านผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต โดยจากผลการส ารวจผ่าน e-survey 
เนื่องจากไม่มีข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2559 จึงไม่มีการประเมินความพึงพอใจทางด้านการ
จัดการข้อร้องเรียน 

 ความพึงพอใจทางด้านการบริหารหลักสูตรของอาจารย์และของอาจารย์ผู้สอน จากแบบประเมิน
ออนไลน์ โดยมีผลการประเมินในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร และการจัดการการเรียนการสอน 
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (MSIT_59_3.3_4) 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกัน เพ่ือน าข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาเพ่ือท าการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น โดยในส่วนของ

http://science.swu.ac.th/
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นิสิตไม่พบข้อร้องเรียน แต่ในส่วนของอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง มีข้อเสนอแนะจากอาจารย์จันตรี ผลประเสริฐ ได้เสนอให้
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ (Com_Minutes_2_59)  ส าหรับงานวิจัยของนิสิตปริญญาโท (MSIT_59_3.3_5) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
MSIT_59_3.3_1 ข้อมูลสถิติของจ านวนนิสิตปัจจุบันในภาคการศึกษา 2/2559 
MSIT_59_3.3_2 กลไกในการรับข้อร้องเรียนของนิสิต 
MSIT_59_3.3_3 ข้อมูลข้อร้องเรียนทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการการจัดการเรียนการ

สอน 
MSIT_59_3.3_4 ผลประเมินความพึงพอใจทางด้านการบริหารหลักสูตรของอาจารย์และของ

อาจารย์ผู้สอน 
MSIT_59_3.3_5 เอกสารสรุปการใช้งานคอมพิวเตอร์เซิรฟ์เวอร์ในการท าวิจัย 
Com_Minutes_2_59 รายงานการประชุม 2/2559 วาระเรื่องการพิจารณาซื้อคอมพิวเตอร์

เซิร์ฟเวอร์ส าหรับใช้ในงานวิจัย 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

4  ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5  ดีมาก 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก    

5  

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5  

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5  

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 4.00  ดี 

 

 

  



 หน้า 27 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
 เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการ
บริหารหลักสูตรทั้งสอง ทั้งในแง่การบริหารจัดการอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้หน่วยงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และต่อมา 
ได้มีการจัดตั้งเป็นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  
 ดังนั้นการระบบบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศจะใช้แนวทางเดียวกันและใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันกับการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
  - ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ในกระบวนการการรับอาจารย์ใหม่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและหลักสูตร กระบวนการจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์อัตราก าลัง และความเสี่ยงในกรณีที่ขาดแคลน
อัตราก าลัง ระหว่างปี 2557-2560 แล้วด าเนินการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (MSIT_59_4.1_1)  
แล้วด าเนินการเสนอขออัตราก าลัง ผ่านคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามล าดับ  

เมื่อได้รับการอนุมัติอัตราก าลังตามที่เสนอไว้ คณะวิทยาศาสตร์จะด าเนินการเปิดรับต าแหน่งอาจารย์ใหม่ 
ทั้งนี้คณะกรรมการจะก าหนดเกณฑ์ คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของหลักสูตร โดยวิเคราะห์จากวุฒิ
การศึกษาและความเชี่ยวชาญที่วิทยาการคอมพิวเตอร์ต้องการ พร้อมกับชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ดังปรากฎใน
เอกสาร TOR (Term of Reference) ของต าแหน่งอาจารย์ใหม่ (MSIT_59_4.1_2) และมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์
ที่เหมาะสมโปร่งใส ซึ่งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านการแต่งตั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ (MSIT_59_4.1_3)  

ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่นั้นจะผ่านการปฐมนิเทศบุคลากรซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ด าเนินการในส่วนนี้ 
ในกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่นั้น ฝ่ายบุคคลของทางคณะเป็นผู้ด าเนินการในส่วนนี้ พบว่ามีปัญหาการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงผู้สมัคร ทางภาควิชาฯ จึงได้เตรียมการประชาสัมพันธ์การรับสมัครควบคู่ไปกับการ
ด าเนินการของทางคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือให้ข่าวสารได้เข้าถึงผู้สมัครได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น โดยมีการรวม
รวมข้อมูลการติดต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ดังเอกสาร (MSIT_59_4.1_4) 

ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่ตรงกับภาควิชาหรือเกี่ยวข้องกับภาควิชา ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  ดังปรากฎในเอกสาร
ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (MSIT_59_1.1_2) จากนั้นท าการน าเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือให้
ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (MSIT_59_1.1_3) อธิบายการท างานโดยแผนผังงานที่ 4.1_1 
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แผนผังที่ 4.1_1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีกลไกการก ากับดูแลและบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือรักษาอาจารย์
ประจ าที่มีศักยภาพตามที่หลักสูตรต้องการให้คงอยู่กับหลักสูตรจนถึงวาระการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการหลักสูตร 
หรือ เกษียณอายุราชการออกไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หารือ และได้ข้อสรุปแผนบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตรดังสรุปในแผนผังที่ 4.1_2 

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

ประจ าในหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ได้มีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาวเพ่ือการสรรหาอัตราก าลัง
ทดแทนในกรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อันมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น ความ
เจ็บป่วย การไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งบริหารระดับสูงขึ้นไปหรือเกษียณอายุราชการในอนาคต และเตรียมรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นภายในปีการศึกษาต่อไป  

2) แผนบริหารอัตราความเสี่ยงด้านบริหาร: ในปัจจุบันหลักสูตรไม่มีความเสี่ยงในเรื่องจ านวนอัตราก าลังของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่อาจมีความเสี่ยงที่อาจเป็นปัญหาในอนาคตในได้ เนื่องจากภายใน 2 ปีข้างหน้า อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะเกษียณอายุ 1 ท่านและในภาคการศึกษาหน้าอาจารย์ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ซึ่งเป็นอ
จารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์) จะเกษียณอายุ 1 ท่าน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ในภาควิชาฯ ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 1 ท่าน และยังมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านด ารงต าแหน่งบริหารด้วย 
(MSIT_59_4.1_5) 
  

เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงตามที่ได้กล่าวมา ด้วยเหตุนี้ทางภาควิชาฯ จึงได้จัดประชุมเพ่ือหารือกับทางคณะและ
ภาควิชาฯ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2560 เพ่ือหาทางแนวทางจัดสรรอัตราเร่งด่วน และได้ข้อสรุปดังรายงานการประชุม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 6/2560 (Com_Minutes_6_60) ส าหรับการรองรับความเสี่ยงในด้านภาระงาน 
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากระจายงานการสอน และการดูแลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
เพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายงานด้านการสอน
และการจัดการหลักสูตรตามความช านาญของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่าน โดยก าหนดให้กรรมการบริหาร
หลักสูตร 2 ท่าน เป็นกรรมการพิจารณาภาระงานเพ่ือพิจารณาในส่วนนี้ (MSIT_59_4.1_7) โดยก าหนดภาระงานตาม
มติของที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ในการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 
7/2559 (Com_Minutes_7_59)  และมีการปรับปรุงและวางแผนปฏิบัติการก าหนดภาระงานงานส าหรับปีการศึกษา 
2559 (Com_Minutes_7_59) นอกจากนี้ยังมีการวางแผนสนับสนุนการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยให้อาจารย์ผู้มี
ประสบการณ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการมาก่อนเป็นที่ปรึกษาแก่อาจารย์ใหม่ที่ประสงค์ขอต าแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป (Com_Minutes_7_59) 
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แผนผังที่ 4.1_2 สรุประบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีมาตรฐานทางวิชาการ ดังสรุปในแผนผังที่ 4.1_3  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมครั้งที่  7/2559 วาระที่  4.3 
(Com_Minutes_7_59) เพ่ือพิจารณา ส ารวจ และจัดท าแผนงบประมาณเสนอต่อภาควิชาคณิตศาสตร์ (เฉพาะการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไปจะด าเนินการโดยภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) ส าหรับพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในด้านต่างๆ   เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ/วิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอทุนวิจัย ในส่วนของ
งบประมาณส าหรับการท าวิจัยนั้น ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  คณะ
วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ส่วนการน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในต่างประเทศนั้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ประชุมครั้งที่ 7/2559 วาระที่ 4.11 (Com_Minutes_7_59) เพ่ือรวบรวม
ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส าหรับก ากับ ดูแล และสรุปภาพรวมของ
การพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ รวมทั้งข้อเสนอแนะและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือใช้ในการจัดท าแผน
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยภาควิชาฯ 
ได้อนุมัติวงเงินในการพัฒนาคณาจารย์จ านวน 15,000 บาทต่อท่าน เพ่ือให้อาจารย์ทุกท่านสามารถไปน าเสนอ
ผลงาน/เข้าร่วมอบรมสัมมนาในประเทศไดค้รบทุกท่าน 

นอกจากนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัย
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 – 
2561 โดยมีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการท าวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วม โครงการนี้เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้อาจารย์ในภาควิชาฯ ได้ท าโครงการวิจัยทั้งในลักษณะโครงการเดี่ยวและโครงการชุดร่วมกัน และมีโอกาส
ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนต่อไปด้วย 
(MSIT_59_4.1_6) 
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แผนผังที่ 4.1_3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (MSIT_59_4.1_8) 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 
1 ผศ.วราภรณ์  วิยานนท์ (1) โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์

บัณฑิตศึกษามืออาชีพ วันที่ 3 เมษายน 2560 
(2) หลักสูตร Hadoop Bootcamp ด้วยซอฟต์แวร์ Cloudera 

CDH  KU Home ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ วิทยากร 
คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข และทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท 
วันที่ 21-23 กันยนยน 2559 

(3) ElasticSearch Workshop on November 24th, 2016 M 
Academy, BigC Ratchadamri 6th floor จัดโดย  SoftIT 
Co.,Ltd. 

(4) การบริการ Big Data ของภาครัฐ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 

(5) โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร 
เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด โดย ผศ.ดร.
สุณี รักษาเกียรติศักดิ์  

ในวันอังคารที่ 28 มี.ค. 2560 เวลา 8.30 - 14.30 น. 
2 ผศ.ประดิษฐ์  มิตราปิยานุรักษ์ (1)  โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์

บัณฑิตศึกษามืออาชีพ วันที่ 3 เมษายน 2560 
(2) Open Source Tools for Machine Learning: R and 
Rapidminer วันที่ 3 มีนาคม 2560 

3 ผศ.นุวีย์  ววิัฒนวัฒนา (1)  โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ วันที่ 3 เมษายน 2560 

(2) Open Source Tools for Machine Learning: R and 
Rapidminer วันที่ 3 มีนาคม 2560 

(3) Data Science for Human Resources วันที่ 15 มีนาคม 
2560  

4 อ.ศุภชัย  ไทยเจริญ (1)  โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิตศึกษามืออาชีพ วันที่ 3 เมษายน 2560 
(2) การประชุมวิชาการ The 2nd NIDA Business Analytics 
and Data Sciences  วันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 

5 ผศ.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน ์ (1) ค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ วันพุธที่ 
26 เมายน 2560 
(2) โครงการพัฒนาคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม 
ครั้งที ่7 วันที่ 19 – 22 มกราคม 2560  
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- การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ (หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ปีการศึกษา 
2559) 

ในปีการศึกษา 2559 ไมมี่การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่านเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
MSIT_59_1.1_2 คุณวุฒิและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
MSIT_59_4.1_1 แผนกรอบอัตราก าลัง ประจ าปี 2558-2562 
MSIT_59_4.1_2 เกณฑ์ขั้นต่ าของข้อก าหนด (TOR) การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
MSIT_59_4.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
MSIT_59_4.1_4 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและที่อยู่ส าหรับติดต่อ 
MSIT_59_4.1_5 ค าขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

MSIT_59_4.1_6 โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 – 2561 

MSIT_59_4.1_7 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ 320/2558 
(กรรมการพิจารณาภาระงาน ประจ าปี 2559) 

MSIT_59_4.1_8 ข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
Com_Minutes_7_59 รายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2559  
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 4.6 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 92 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
 
 

ล าดับ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผศ.วราภรณ์  วิยานนท์ 1. Viyanon, W., Kosasaeng, V., Chatchawal, S. and 
Komonpetch, A. SwingPong: Analysis and Suggestion based 
on Motion Data from Mobile Sensors for Table Tennis 
Strokes using Decision Tree. in Proceedings of the 
International Conference on Intelligent Information 
Processing 2016 (ICIIP 2016), Wuhan, China, December 2016, 
ACM. (DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3028842.3028860) 

0.4 

2 ผศ.ประดิษฐ์  มิตราปิยานุรักษ์ 1. Wisitporn Ekwongmunkong, Pradit Mittrapiyanuruk, 
Pakorn Kaewtrakulpong, Automated Machine Vision 
System for Inspecting Cutting Quality of Cubic Zirconia, 
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 
Volume 65, No. 9, pp. 2078-2087, 2016. 

2. Phuchong Sripolsaen, Pradit Mittrapiyanuruk, Pakorn 
Kaewtrakulpong, A High Speed Autofocusing System for 
Micro System Applications, JOURNAL OF ELECTRONIC 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 03/2016; 14(1). 
DOI:10.11989/JEST.1674-862X.510051 

3. Pongsak Joompolpong, Pradit Mittrapiyanuruk, Pakorn 
Kaewtrakulpong, Robot Vision System for Coordinate 
Measurement of Feature Points on Large Scale 
Automobile Part, JOURNAL OF ELECTRONIC SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 03/2016; 14(1). DOI: 10.11989/JEST.1674-
862X.510052 

3 

3 ผศ.นุวีย์  ววิัฒนวัฒนา 1. Nuwee Wiwatwattana, Chayangkul Laphom, Sarocha 
Aggaitchaya, and Sudarat Chattanon. (2016). Origami Guru: 
An Augmented Reality Application to Assist Paper Folding. 
In Proceedings of the 13th International Conference on 
Information Technology : New Generations (ITNG 2016), Las 
Vegas, Nevada, USA. 

0.4 

4 ผศ.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน ์ 1. นริศา ชุตินารา, ชยางกูร จันทรวิชชัย, ทิพย์นภา ซ้ายงาม, 
ภัททิรัญ ตนประเสริฐกุล, รุ่งระพี กรานค ายี, สาโรช เมาลา
นนท์, ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์. (2559). โปรแกรมตรวจจับสัญญาณ
บ่งบอกอาการง่วงนอนจากลักษณะดวงตา. วารสารคณะ
วิทยาศาสตร์ มศว, 32(2), 107-124. 

0.8 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 4.6 
คิดเป็นร้อยละ 92 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
MSIT_59_4.2.3_1 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.วราภรณ์  วิยานนท์ เรื่อง SwingPong: Analysis and 

Suggestion based on Motion Data from Mobile Sensors for Table Tennis Strokes 
using Decision Tree, 

MSIT_59_4.2.3_2 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ประดิษฐ์  มิตราปิยานุรักษ์ เรื่อง Automated Machine 
Vision System for Inspecting Cutting Quality of Cubic Zirconia 

MSIT_59_4.2.3_3 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ประดิษฐ์  มิตราปิยานุรักษ์ เรื่อง A High Speed 
Autofocusing System for Micro System Applications 

MSIT_59_4.2.3_4 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ประดิษฐ์  มิตราปิยานุรักษ์ เรื่อง Robot Vision System 
for Coordinate Measurement of Feature Points on Large Scale Automobile Part 

MSIT_58_4.2.3_5 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.นวุีย์  วิวัฒนวัฒนา Origami Guru: An Augmented Reality 
Application to Assist Paper Folding 

MSIT_58_4.2.3_6 ผลงานทางวิชาการของ ผศ.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน ์เรื่อง โปรแกรมตรวจจับสัญญาณบ่ง
บอกอาการง่วงนอนจากลักษณะดวงตา. 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2556 2557 2558 2559 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    - 5 5 5 3 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 4.66 4.38 4.43 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
 
เนื่องจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ิงจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่ และยังไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการประจ าภาค ท าให้
อาจารย์ต้องด าเนินการงานธุรการหลายๆ ด้าน ท าให้มีภาระเพ่ิมเติมนอกจากภาระงานหลัก ซึ่งต้องรอการจัดสรร
อัตราจากคณะวิทยาศาสตร์ 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
MSIT_59_4.3_1 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 
 

องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน 3 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 5 3.5 ด ี
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สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรใหม่ ได้ท าตามข้ันตอนการ
เปิดหลักสูตรใหม่ ตามคู่มือการบริหารหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ โดยเริ่มต้น
กระบวนการการพัฒนาหลักสูตรโดยการประชุมก าหนดทิศทางการร่างหลักสูตร การก าหนดปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก จึงประกอบด้วยการส ารวจ
ตลาด หรือการส ารวจผู้ใช้บัณฑิตตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารคณะ (ดังเอกสารแนบ MSIT_59_5.1_2) และ
การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์ร่างหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  มีการประชุมยกร่างหลักสูตรเพ่ือรับทราบและด าเนินการตามสถานะเป็นประจ า (ดังเอกสารแนบ 
MSIT_59_5.1_3 MSIT_59_5.1_4 MSIT_59_5.1_5 MSIT_59_5.1_6) ซึ่งการส ารวจผู้ใช้บัณฑิต ได้ผลลัพธ์ใน
รายงานสรุปการส ารวจความต้องการใช้บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง
มกราคม 2556 – มีนาคม 2556 พบว่ายังมีความต้องการบัณฑิตอยู่มากในสหสาขาวิชาต่างๆ จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีถึง
การเปิดหลักสูตรใหม่นี้  (ดังเอกสารแนบ มคอ.2 MSIT_59_5.1_1 หน้าที่ 96 – 99) หลังจากโครงการพัฒนาหลักสูตร
ได้รับการอนุมัติ  (ดังเอกสารแนบ MSIT_59_5.1_1  หน้าที่ 86) และการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์ร่างหลักสูตร
เพ่ือการปรับปรุงให้เหมาะสมและทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นี้ได้รับการอนุมัติ   (ดังเอกสารแนบ มคอ.2 
MSIT_59_5.1_1  หน้าที่  88) ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อมา เพ่ือก าหนดรายวิชา รายละเอียดและ Curriculum Mapping (ดังเอกสารแนบ MSIT_59_5.1_7) 
ดังแผนผังที่ 5.1_1 แสดงแผนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

   การวิพากย์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิได้รับค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายในการก าหนดรายวิชา
ต่างๆทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ (ดังเอกสารแนบ MSIT_59_5.1_8 และ มคอ.2 MSIT_59_5.1_1  หน้าที่ 90 – 94) 
และได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ ตามคู่มือการบริหารหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ต่อมาเป็นขั้นตอน หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2557 (ดัง
เอกสารแนบ MSIT_59_5.1_1 หน้าปก)  และได้รับนิสิตรุ่นแรกในภาคการศึกษา 2/2557 จ านวน 4 คน นิสิตรุ่นที่
สองในภาคการศึกษา 1/2558 จ านวน 20 คน นิสิตรุ่นที่สามในภาคการศึกษา 1/2559 จ านวน 6 คน 
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แผนผังที่ 5.1_1 แผนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
การทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิมาวิจารณ์ร่างหลักสูตรจุดประสงค์ก็เพ่ือให้หลักสูตรใหม่นี้เหมาะสมและทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร แล ะ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากจะแนะน าวิชาใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วยังได้ช่วยขัดเกลาเนื้อหาสาระของ
วิชา เช่นค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม จ านวนหน่วยกิต เนื้อหาให้ครอบคลุมกว้างขวางครบถ้วน มีความลึกซึ้ง 
ซับซ้อน มีจุดเน้น (ดังเอกสารแนบ MSIT_59_5.1_8 และ มคอ.2 MSIT_59_5.1_1  หน้าที่ 90 – 94) น ามาซึ่งการ
ปรับปรุงวิชาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  ก่อนเปิดภาคการศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 แล้วจัดการเรียนการสอน  และใน
ระหว่างภาคการศึกษาได้ให้นิสิตประเมินผลทวนสอบสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชาและหลักสูตรรวมทั้ง
แ บ บ ป ร ะ เมิ น  ป ค .003 แ ล ะ  ป ค .004  (แ บ บ ส อ บ ถ า ม บ น เว็ บ  MSIT_59_5.1_9 MSIT_59_5.1_9.1 
MSIT_59_5.1_9.2และบทสรุปแบบประเมินผลทวนสอบสัมฤทธิ์ดังเอกสารแนบ MSIT_59_5.1_10) เมื่อจบภาค
การศึกษาผู้ประสานงานรายวิชาได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอนผ่าน มคอ.5 และ มคอ.6 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรวบรวมผลของ มคอ.5 และ มคอ.6 มาจัดท า มคอ.7 และรวบรวมข้อเสนอแนะการปรับปรุงจาก มคอ.5 
และน าเสนอให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาตามข้อเสนอแนะ ดังแสดงในแผนผังที่ 5.1_2.1    
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แผนผังที่ 5.1_2.1 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้สร้างกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิต คณาจารย์และผู้ใช้บัณฑิตใน

การปรับปรุงหลักสูตรโดยสร้างแบบประเมินหลักสูตรและรายวิชาส าหรับนิสิตผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยตาม
หลักฐานแนบ (MSIT_59.5.1_9 MSIT_59.5.1_9.1 MSIT_59.5.1_9.2) จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน า
บทสรุปข้อเสนอแนะจากนิสิต (MSIT_59.5.1_11 ในส่วนข้อร้องเรียนที่มีต่อหลักสูตร ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนจากนิสิต
บัณฑิตศึกษา)  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร (MSIT_59.5.1_12) (ผลการประเมินผู้ใช้บัณฑิตยังไม่มี เนื่องจากยังไม่มี
บัณฑิต) เพ่ือใช้ปรับปรุงเนื้อหาตามรอบในศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อไป ดังแสดงในแผนผังที่ 5.1_2.2 

 
แผนผังที่ 5.1._2.2 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบในศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
MSIT_59_5.1_1 มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MSIT_59_5.1_2 รายงานการประชุมรายงานการประชุมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2/2555 
MSIT_59_5.1_3 รายงานการประชุมยกร่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 

2/2555 
MSIT_59_5.1_4 รายงานการประชุมยกร่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 

3/2555 
MSIT_59_5.1_5 รายงานการประชุมยกร่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 

4/2555 
MSIT_59_5.1_6 รายงานการประชุมยกร่างหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 

1/2556 
MSIT_59_5.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2556 
MSIT_59_5.1_8 รายงานการประชุมวิพากย์หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
MSIT_59_5.1_9 รายชื่อแบบสอบถามหน้าเว็บ science.swu.ac.th 
MSIT_59_5.1_9.1 แบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (หลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
MSIT_59_5.1_9.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) 
MSIT_59_5.1_10 สรุปผลแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
MSIT_59_5.1_11 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MSIT_59_5.1_12 สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

  1.1 เนื่องจากเป็นหลักสูตรนอกเวลาราชการ และมีการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอก ท าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่
คอยอ านวยความสะดวกในระหว่างเวลาเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ จึงต้องท าการจ้างเจ้าหน้าที่ของภาควิชา
เปิด-ปิด ห้องและจัดเตรียมอาหารว่างส าหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ดีหลายครั้งที่
อาคารชั้นเรียนชั้นที่หนึ่งไม่ได้เปิดไฟเต็มที่ ท าให้แสงสว่างไม่เพียงพอ และลิฟท์มีการจ ากัดเหลือเพียงหนึ่งตัว ท าให้
อาจเป็นอันตรายหรือไม่สะดวกได้ ด้วยเหตุนี้ในปีการศึกษานี้ได้ขอใช้ห้องเรียนที่อาคารของบัณฑิตศึกษา แต่ทาง
อาคารบัณฑิตศึกษาถูกจองไว้เต็มทั้งหมด อีกทั้งไม่มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญในการเรียนของทุก
วิชาของหลักสูตรอีกด้วย 
 1.2 อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเบิกค่าสอนนอกเวลาราชการได้เต็ม เนื่องจากยังใช้เกณฑ์เบิกค่าสอน เกินภาระ
งาน ท าให้อาจารย์ไม่มีขวัญก าลังใจในการสอน 
 1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนหนึ่งเป็นผู้บริหารของคณะ จึงท าให้การก าหนดวันประชุมท าได้ยาก 

 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  จากปัญหาที่กล่าวมาในข้อ 1.1 ท าให้นิสิตและผู้สอนไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน
เท่าที่ควร และอาจเป็นอันตรายต่อบุคลากร อีกทั้งหลักสูตรยังต้องเสียงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในวันเสาร์-อาทิตย์  
 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้อ 1.3 ส่งผลให้การประชุมในบางครั้งมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ท า
ให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป 
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้อ 1 หลักสูตรจะน าเสนอปัญหาต่อคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือหารือร่วมกันถึงแนวทางการ
แก้ไขในอนาคตอันใกล้อีกครั้ง 
 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้อ 1.2 ทางบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ และได้แก้ไขแนวทางโดยรวมแล้ว แต่ในทาง
ปฏิบัติบัณฑิตวิทยาลัยให้คณะต่างๆพิจารณาจากงบประมาณท่ีมี 
 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้อ 1.3 หลักสูตรจะติดตามเรื่องอัตราอาจารย์  
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 
- การก าหนดผู้สอน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าข้อมูลคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของผู้สอน  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาภาระงานด้านอื่นๆ (วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

และบริหาร)  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดผู้สอนตามหลักการในข้อ 1. และ 2. โดยหากเป็นไปได้สามารถจัดให้มี

ผู้สอนร่วมเพ่ือให้เกิดความหลายหลายในเนื้อหาวิชา ส าหรับวิชาที่มีผู้สอนร่วม มีการใช้เอกสารประกอบการสอน ออก
ข้อสอบ พิจารณาตัดเกรดร่วมกัน 

 
 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินการสอนรายวิชาจาก ปค.003 
(MSIT_59_5.2_1) ซึ่งจากผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดีมากถึงดีมากที่สุดในทุกด้าน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรน าผลการประเมินแจ้งให้แก่ผู้สอนทราบเพื่อน ามาปรับปรุงในการก าหนดผู้สอนในรอบต่อไป 
 หนึ่งในการปรับปรุงผู้สอนที่ได้ด าเนินการแล้วส าหรับปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นข้อมูลจากปีการศึกษา 2558 ก็
คือการเชิญอาจารย์พิเศษซึ่งมีคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งตรงกับรายวิชาที่สอนมาร่วมสอนกับอาจารย์ในสาขา ท าให้เพ่ิม
ความหลากหลายมากยิ่งข้ึนจากการถ่ายทอดประสบการณ์ โดยในวิชาของภาคการศึกษา 1/2559 มีดังนี ้

- วิชา IT512 Information Systems Development ได้เชิญ รศ.ดร.วิวัฒน์  วัฒนาวุฒิ  ซึ่งท่านเป็น
หัวหน้าสาขา Software Engineering ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งมีความรู้ และเคยท างานวิจัยเกี่ยวกับด้าน Software Engineering มา
มากมาย 

- วิชา IT525 Data Science ได้เชิญ อ.ดร.รวิโชติ ชโลธร ซึ่งท่านเคยท างานด้าน Data Science ที่บริษัท 
อโกด้า จ ากัด ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าทีม Data Science ที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

- วิชา IT660 Special Topics in Information Technology ให้ความส าคัญกับหัวข้อ Cybersecurity ที่
เป็นสิ่งส าคัญในยุคดิจิตอลขณะนี้ ได้เชิญ ผศ.ดร.ศุภกร กังพิสดาร ซึ่งท่านเคยเป็นอาจารย์ประจ าที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท อัลฟ่าวูล์ฟ จ ากัด บริษัทที่ให้บริการ  
Cybersecurity ระดับชาติและระดับสากล 

 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 มายัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน ซึ่ง มคอ. 3 จะผ่านการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนน าขึ้นสู่เว็บไซต์ (website) tqf.swu.ac.th ต่อไป อธิบายดังแผนผังที่ 5.1_2.1 
(Com_Minutes_11_59) และ (Com_Minutes_1_60) กล่าวถึงการติดตามมคอ. 3 และ มคอ. 4  
 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 กระบวนการประกอบด้วยการลงรายวิชา ทส.513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตซึ่งเป็นวิชา
บังคับในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 1 ในขณะลงรายวิชานิสิตจะได้รับการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยที่นิสิต
สนใจ เพ่ือให้ค าแนะน าด้านการท าวิจัย และเริ่มให้นิสิตร่างเค้าโครงปริญญานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิ สระ(สารนิพนธ์) 
จากนั้นจึงเป็นการแต่งตั้งที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หรือสารนิพนธ์จะต้องมีความสนใจและเชี่ยวชาญในสิ่งเดียวกับหัวข้อวิจัยที่นิสิตจะด าเนินการ คณะกรรมการบริหาร
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หลักสูตรจะต้องพิจารณาความเหมาะสมและจ านวนนิสิตที่อาจารย์ท่านนั้นให้ค าปรึกษาอยู่เป็นปัจจัยด้วย เพ่ือให้
เป็นไปตามที่  สกอ. ก าหนด หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพ่ือจัดให้มีการสอบประเมินโครงร่าง เมื่ออนุมัติ แล้วจึง
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ต่อไป ตามแผนผังที่ 5.2_1  
 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 กระบวนการเป็นไปตาม ตามแผนผังที่ 5.2_1 ส าหรับนิสิตรหัส 57 จ านวน 2 คนและรหัส 58 จ านวน 10 คน
ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์แล้ว (MSIT_59_5.2_2) โดยทั้งนิสิตและอาจารย์มีความสนใจ
และเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่นิสิตจะด าเนินการ 
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แผนผังที่ 5.2_1 กระบวนการการควบคุมหัวข้อและประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
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- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันก าหนดหัวข้อปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตติดต่อ
ผ่านทางอีเมล ไลน์ และเฟซบุ๊ค โดยนิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าอย่างน้อยเดือนละครั้งผ่านช่องทางอีเมล อาจารย์
ที่ปรึกษาช่วยเหลือก ากับ ติดตามการเขียนผลงานวิชาการของนิสิตและผลักดันให้นิสิตน าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ซึ่งนิสิตรหัส 57 จะท าการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ภายในภาคการศึกษานี้ ซึ่งอยู่
ระหว่างการนัดวันและเวลา ในขณะที่นิสิตรหัส 58 จะท าการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ภายในภายใน
ภาคการศึกษา 1/2560 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Com_Minutes_11_59 รายงานการประชุมการติดตาม มคอ.3 ของวิชาในภาคการศึกษา 1/2559 
Com_Minutes_1_60 รายงานการประชุมการติดตาม มคอ.3 ของวิชาในภาคการศึกษา 2/2559 
MSIT_58_5.2_1 ผลประเมินการสอน ปค003 ปีการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 
MSIT_58_5.2_2 หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาใน 
มคอ. 2  และเมื่อท าการเปิดสอนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้แจ้งเกณฑ์การประเมินให้นิสิตทราบ หลังจากปลาย
ภาคการศึกษาได้ให้นิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ  5 ด้านผ่านระบบ 
science.swu.ac.th (MSIT_59_5.1_10) ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมผลการประเมินเข้าที่ประชุมเพ่ือเสนอการ
พิจารณาผลการเรียนรู้ (Com_Minutes_8_60)    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประเมินผลที่ได้และเสนอแนะแนวทางให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
อธิบายในแผนผังที่ 5.3_1 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

  เนื่องจากมีวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์ที่สอนวิชาเดียวกันหลายท่านจึงได้จัดท าเอกสารร่วมกัน ท าการออก
ข้อสอบร่วมกัน และท าการวิพากษ์ข้อสอบร่วมกัน หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนทุกท่านน าเสนอผลการตัดเกรดแก่
กรรมการบริหารหลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 (Com_Minutes_1_60) และ 2/2559 (Com_Minutes_7_60) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงการจัดการเรียน การออกข้อสอบ ส่วนใน
กรณีที่วิชานั้นมีอาจารย์ผู้เดียว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแนะควรมีการวิพากษ์ข้อสอบทุกรายวิชาในปี
การศึกษาหน้าต่อไป อธิบายการท างานดังแผนผังที่ 5.3_2 
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แผนผังที่ 5.3_1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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แผนผังที่ 5.3_2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
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- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
ห ลั งจ ากสอบ เส ร็ จป ลายภ าค  1/2559 และ  2/2559 (Com_Minutes_1_60 แล ะ  Com_Minutes_8_60) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก ากับให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาโดยผู้ประสานงาน
รายวิชาจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของทุกรายวิชาภายในระยะเวลาที่ก าหนด แล้วรวบรวมผลส่งคณะวิทยาศาสตร์
น าเสนอขึ้นเว็บไซต์ tqf.swu.ac.th พร้อมทั้งรวบรวมผลจาก มคอ. 5 และ มคอ. 6 มาจัดท า มคอ. 7  ให้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อน าเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป ดังเสนอในแผนผังที่ 5.1_2.1 
 
 
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรได้วางกลไกการประเมินผลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระที่ชัดเจนดังที่ปรากฏใน  มคอ. 2 โดย
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1) การประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์และ
นิสิต ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และความก้าวหน้าร่วมกัน 2) ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเพ่ือประมวลผล โดยคณะกรรมการจะให้คะแนนเป็นร้อยละตามความเหมาะสม ของ
หัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระกับระเบียบวิธีการด าเนินงานวิจัย รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ 3) หากเป็น
วิทยานิพนธ์ ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมาร่วม กลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม (proceedings) ที่เป็นเรื่องเต็ม (full paper) ตาม
แผนผังที่ 5.2_1 

เนื่องจากหลักสูตรรับนิสิตใหม่เมื่อภาคการศึกษา 2/2557 จึงมีนิสิตรหัส 57 และรหัส 58 จ านวน 10 คนซึ่ง
อยู่ในช่วงการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และความก้าวหน้าร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
พร้อมสอบโครงร่างภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ 
 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
MSIT_59_5.1_10 สรุปผลนิสิตประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
Com_Minutes_1_60 รายงานการตัดเกรดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทอม 1/2559 

รายงานการประชุมการติดตาม มคอ.5 ของวิชาในภาคการศึกษา 1/2559 
Com_Minutes_7_60 รายงานการตัดเกรดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทอม 2/255ต 
Com_Minutes_8_60 รายงานผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รายงานการประชุมการติดตาม มคอ.5 ของวิชาในภาคการศึกษา 2/2559 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุม
จ านวน 13 ครั้ง ในปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

Com_Minutes_11_59 
Com_Minutes_12_59 
Com_Minutes_13_59 
Com_Minutes_14_59 
Com_Minutes_15_59 
Com_Minutes_1_60 
Com_Minutes_2_60 
Com_Minutes_3_60 
Com_Minutes_4_60 
Com_Minutes_5_60 
Com_Minutes_6_60 
Com_Minutes_7_60 
Com_Minutes_8_60 

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

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้รับการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

MSIT_59_5.1_1 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3/ 
มคอ.4  ใน 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 5 วิชา       
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 4 วิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
จ านวนการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 5 วิชา      
ภาคเรยีนที ่2/255ต จ านวน 4 วิชา 

MSIT_59_5.4_1 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 5 วิชา  
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 4 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2559 ครบทุกรายวิชา  
จ านวนการจัดท า มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 5 วิชา      
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 4 วิชา 

MSIT_59_5.4_2 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2559 

เอกสารฉบับน้ี 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2559 ตามสรปุผลแบบประเมินการ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายวิชาของนิสิตสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

MSIT_59_5.1_10 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปทีี่แล้ว 

หลักสตูรได้รวบรวมแผน 
ปรับปรุงการสอนจาก มคอ. 5 
ทุกรายวิชา 

MSIT_59_5.4_3 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

มีอาจารยผ์ู้สอนใหม่คือ อ.ดร.วรียทุธ เจริญเรืองกิจ 
อาจารยไ์ด้รับการปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่แล้ว 

MSIT_59_5.4_4 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

MSIT_59_5.4_5 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาวิชาการจ านวน 3 ครั้ง 

MSIT_59_5.4_6 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ไม่ประเมิน เป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่
มีบัณฑติ 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ไม่ประเมิน เป็นหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่
มีบัณฑติ 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 10  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานร้อยละ100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ดี 

ค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 6 4 ดี 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยดูแลการด าเนินงานของ
หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมความพร้อมส าหรับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ร่วมกันตามระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังแผนผังสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (แผนผังที่ 6.1_1) 
 

แผนผังที่ 6.1_1 แผนผังสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 เบื้องต้นภาควิชาได้เตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 
●  ด้านสถานที่ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง  
●  ด้านอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนการท าโครงงาน  
●  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ATutor 

(ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์) เป็นต้น 
 ในปีการศึกษา 2559 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงานเตรียมความ
พร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยได้ประชุมภาควิชา ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 วาระ
ที่ 4.7 เพ่ือพิจารณาก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนการรู้ที่เหมาะสมในภาคการศึกษา 1/2559 (Com_Minutes_7_59) 
จากอาจารย์ผู้สอน และผลการส ารวจ ปค.004  ของนิสิตระดับปริญญาตรีและการสอบถามความคิดเห็นจากนิสิต
หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ข้อสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

1. ควรมีเซิร์ฟเวอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา CP431 (Data Communication and 
computer networks), CP432 (Computer Security) และ IT510 (Computer Networks and 
security) และใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้ในการน าเสนอ (surface) มีจ านวนจ ากัด บางรายวิชามีความ
จ าเป็นต้องใช้เครื่อง surface ในการสาธิตวิธีการให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาแบบเป็น step by step 

3. เพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน ก่อนและหลังเวลาเรียน 
4. การแสดงผลของโปรเจ็คเตอร์ในห้อง 19-1803 มีการสั่นไหว เนื่องจากการติดตั้งของ Splitter ที่ส่ง

สัญญาณรบกวน 
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างช้าเมื่อประมวลผล อาจเป็นเพราะหน่วยความจ าไม่เพียงพอ หรือติดตั้ง

โปรแกรมมากเกินไป 
6. ลิฟต์ที่อาคาร 19 เสียบ่อย ท าให้เกิดการเข้าชั้นเรียนสาย 
7. ควรมีตู้ล็อคเกอร์ส าหรับส่งงานเพื่อให้นิสิตส่งงานนอกเวลาท าการ 

 
กรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยจัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นเพ่ือให้

สอดคล้องกับงบประมาณท่ีจ ากัดเพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และได้มอบหมายให้
กรรมการฝ่ายแผนและงบประมาณของภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดแผนงบประมาณตาม โดยแบ่งเป็น 
งบลงทุน 

จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 2559 (ต.ค.59 – ก.ย.60) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังรายการต่อไปนี้  
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบสัมผัส (Surface)  จ านวน 2 เครื่อง    (ของเดิมมีอยู่ 2 เครื่องแล้ว)  
- โซฟา 3 ที่นั่ง    จ านวน 4 ตัว  (ส าหรับเป็นที่พักผ่อนของนิสิต) 
- ตู้ล็อคเกอร์ 33 ประตู  จ านวน 1 ตัว  (ส าหรับให้นิสิตส่งงาน) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ืองานประมวลผลภาพขั้นสูง จ านวน 6 เครื่อง 
- คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  จ านวน 1 เครื่อง (ส าหรับรายวิชา Networks and security และการ

วิจัยของอาจารย์และนิสิต)  
- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จ านวน 2 เครื่อง (ส าหรับอาจารย์และนิสิตพิมพ์งาน) 

 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประสานไปยังคณะเพ่ือแจ้งปัญหาของลิฟต์ในอาคาร 19 แล้วซึ่ง

คณะกรรมการประจ าคณะได้รับทราบและได้เริ่มด าเนินการแก้ไขแล้ว  
ในด้านการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการจัดการเรียนการสอน

และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นในการเรียนการสอน 
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และค านึงถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพ่นซอรซ์สในล าดับต้น รวมทั้งความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ในห้องปฏิบัติการ 1802 และ 1803  โดยมอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ติดตั้งเครื่องต้นแบบ 

เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สอบถามนิสิตและผู้สอนทั้งภายในและ
อาจารย์พิเศษถึงข้อเสนอแนะต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และได้น าข้อเสนอแนะเข้าที่ประชุมภาควิชา เพ่ือ
ก าหนดแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถด าเนินการได้เอง ในการประชุมภาควิชาครั้งท่ี 1/2560 วัน
พุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 วาระ 4.4 การพิจารณาก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับภาคการศึกษา 2/2559  
(Com_Minutes_1_60, MSIT_60_6.1_1) โดยภาพรวมผลการประเมินต่อสิ่งสนับสนุนได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 4.00 
แต่จากการสอบถามนิสิตโดยภาพรวมพอใจต่อสิ่งสนับสนุนในภาควิชาแต่อยากให้มีร้านค้าเปิดท าการในวันอาทิตย์ให้
มากกว่าปัจจุบัน ซึ่งภาควิชาได้สอบถามร้านค้า พบว่ามีเปิดเพียงบางร้านเพราะจ านวนนิสิตในวันอาทิตย์มีไม่มากนัก 

 ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เปิดช่องทางให้นิสิตให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านช่องทางท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ แบบประเมิน ปค.004 แอปพลิเคชันไลน ์
อีเมล หรือแจ้งผ่านอาจารย์ผู้สอน เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาพิจารณาต่อไป โดยได้มีน าข้อเสนอแนะที่ได้รับผ่านช่องทาง
ดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุม ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 วาระท่ี 4.3 ผลการประเมิน ปค.003 และ 
ปค.004 เพ่ือก าหนดแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป โดยได้น าข้อเสนอแนะจากนิสิตผ่าน
ช่องทาง Line รวมถึงอาจารย์ผู้สอน พบว่าโดยภาพรวมแล้วนิสิตมีความพึงพอใจแต่ต้องการให้มีห้องพักท่ีมี
เครื่องปรับอากาศ ที่ประชุมจึงได้จัดพ้ืนที่ห้อง 1806 เป็นพื้นที่ศึกษาส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และปรับปรุงห้อง 
1815 โซนด้านหลังโดยแบ่ง partition ส าหรับเป็นห้องศึกษาส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (Com_Minutes_8_60, 
MSIT_60_6.1_2)  

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ในปีการศึกษา 2559 จ านวนนิสิต วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 2 ชั้นปี มีจ านวน 21 คน ซึ่งหลักสูตร
ได้จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนต่อการเรียนการสอน โดยนิสิตทุกคนสามารถเข้าใช้ห้องและสิ่งสนับสนุนที่หลักสูตรได้
จัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอ ดังต่อไปนี้ 

- เซิร์ฟเวอร์ Lenovo System x3500 M5 ติดตั้งระบบ Jupyterhub ให้นิสิต วทม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ได้ท างานวิจัยทางด้าน Data mining และ Machine Learning รวมถึง computer networks and 
security 

- ห้องบรรยาย จ านวน 2 ห้อง (1801 จุได้ 80 ที่นั่ง และ 1815 จุได้ 120 ที่นั่ง) 
- ห้องประชุมสัมนนากลุ่มย่อย จ านวน 1 ห้อง (ห้อง 1814) ประกอบด้วยกระดานอัจฉริยะ โทรทัศน์ โต๊ะที่

สามารถจัดวางตามลักษณะงาน (การเรียนการสอน การประชุมกลุ่มย่อย) 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง (1802 จุได้ 49 ที่นั่ง และ 1803 จุได้ 52 ที่นั่ง) 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 1 ห้อง (1804) 
- อุปกรณ์ cisco และระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi ครอบคลุม ชั้น 18 
- ที่ส าหรับนั่งท างาน พร้อมจุดเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริเวณโถงชั้น 18 จ านวน 10 จุด 

(ส าหรับนิสิตใช้ท างานนอกเวลาราชการ และท างานร่วมกัน) 
- ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (http://course.swu.ac.th) ควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
- มีแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานข้อมูล ACM Digital Library, 

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

http://lib.swu.ac.th/
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 ทั้งนี้หากนิสิตประสงค์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค (Notebook) ส่วนตัวเพื่อการเรียนรู้ ก็สามารถท าได้ซึ่งภาควิชา คณะ 
และ มหาวิทยาลัย มีพื้นที่การเข้าถึงเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพน้ีมีตั้งแต่ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งได้ข้อเสนอแนะจากการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้แก่ 

1. ห้องน้ าชั้น 18 ส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะห้องน้ าหญิง 
2. ไฟฟ้าดับบ่อย ท าให้มีความเสี่ยงกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
3. ปรับลดจ านวนหลอดไฟบริเวณโถงกลาง เพ่ือลดการใช้พลังงาน 

ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได้ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ าและติดเครื่องส ารองไฟ รวมถึงการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าซึ่ง
นิสิตให้ความร่วมมือในนโยบายประหยัดพลังงานเป็นอย่างดี 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของหลักสูตร วท.
ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 เป็นดังตารางต่อไปนี้ 
 

หวัขอ้การประเมนิ คะแนนเฉลีย่  

  2558 2559 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ [1.1 หอ้งเรยีนมสีภาพและขนาดทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนการสอน] 4.10 4.50 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ [1.2 หอ้งเรยีนมสีื่ออปุกรณ์ทีส่ะดวกต่อการเรยีนการสอน] 4.20 4.50 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ [1.3 หอ้งปฏบิตักิารมเีครื่องมอือปุกรณ์เพยีงพอกบันิสติ] 4.10 4.63 
1. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ [1.4 หอ้งปฏบิตักิารมสีภาพและขนาดทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนการสอน] 4.00 4.63 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ [1.5 เครื่องมอืและอปุกรณ์ในหอ้งปฏบิตักิารมปีระสทิธภิาพพรอ้มใชใ้นการปฏบิตังิาน] 4.10 4.50 
2. ดา้นอปุกรณ์การศกึษา [2.1 ความเพยีงพอของสื่อ/อปุกรณ์ กบัจ านวนนิสติ] 4.20 4.50 
2. ดา้นอปุกรณ์การศกึษา [2.2 ประสทิธภิาพของสื่อ/อปุกรณ์] 4.10 4.50 
3. ดา้นเทคโนโลย ี[3.1 จดุเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตครอบคลมุทัว่ถงึ] 4.20 4.25 
3. ดา้นเทคโนโลย ี[3.2 ความสะดวกในการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตภายในคณะ] 4.20 4.50 
4. ดา้นการใหบ้รกิารตา่ง ๆ [4.1 การประชาสมัพนัธข์า่วสารตา่ง ๆ] 3.60 4.50 
4. ดา้นการใหบ้รกิารตา่ง ๆ [4.2 การใหค้ าแนะน าดา้นวชิาการ] 3.80 4.38 
4. ดา้นการใหบ้รกิารตา่ง ๆ [4.3 การใหค้ าแนะน าดา้นการใชช้วีติแกน่ิสติ] 3.70 4.38 
4. ดา้นการใหบ้รกิารตา่ง ๆ [4.4 การด าเนินการเกีย่วกบัค ารอ้งต่าง ๆ] 3.50 4.38 
4. ดา้นการใหบ้รกิารตา่ง ๆ [4.5 หนงัสอื/ต ารา/เอกสาร/สื่อการเรยีนรูใ้นหอ้งสมดุทีเ่พยีงพอและทนัสมยั] 3.80 4.50 
5. ดา้นการใหบ้รกิารตา่ง ๆ ภายนอกคณะ [5.1 บรกิารของส านกัหอสมดุ] 4.10 4.38 
5. ดา้นการใหบ้รกิารตา่ง ๆ ภายนอกคณะ [5.2 บรกิารของส านกัคอมพวิเตอร]์ 3.70 4.25 
5. ดา้นการใหบ้รกิารตา่ง ๆ ภายนอกคณะ [5.3 ความสะดวก/สะอาดบรเิวณโรงอาหาร] 3.60 4.38 

 3.94 4.45 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2559 พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจทางด้าน

สภาพแวดล้อม อุปกรณ์การศึกษา เทคโนโลยี การให้บริการทั้งในและนอกคณะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และดีขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2558 ในทุกๆด้าน (ดังตาราง) อย่างไรก็ตามหลักสูตรและภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็ยังรับฟังข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรต่อไปโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจในการประชุม ครั้งท่ี 8/2560 วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 วาระที่ 4.3 
(Com_Minutes_8_60) ได้ขอ้สรุปดังน้ี 
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1. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และการรับค าร้องต่างผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ค ไลน ์ อีเมล เว็บไซต์
หลักสูตร MSIT  

2. ประสานงานกับคณะเพื่อส่งเรื่องให้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องจ านวนร้านค้าขายอาหารมีจ านวนน้อยในวันอาทิตย์ 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Com_Minutes_7_59 ประชุมภาควิชา ครั้งที่ 7/2559 วันอังคารที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

วาระท่ี 4.7 เพ่ือพิจารณาก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนการรู้ที่เหมาะสมในภาค
การศึกษา 1/2559 

Com_Minutes_1_60 ประชุมภาควิชาครั้งท่ี 1/2560 วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  
วาระ 4.4 การพิจารณาก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับภาคการศึกษา 2/2559 

Com_Minutes_8_60 การประชุม ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560  
วาระท่ี 4.3 พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 

MSIT_60_6.1_1 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปค.004 ในปีการศึกษา 1/2559 
MSIT_60_6.1_2 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปค.004 ในปีการศึกษา 2/2559 
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่ประสบ
ความส าเร็จด้าน IT 
อ่ืนๆโดยเชิญผู้มี
ความรู้ความสามารถ
มาถ่ายทอด
เทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้กับนิสิต 

ธันวาคม 2559 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผนโดยเชิญวิทยากรมาสอน
วิชา IT512 Information System 
Development, IT660 Special 
Topics in IT และ IT525 Data 
Science 

จัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาท่ีทันสมัย 
เพ่ือส่งเสริมการวิจัย 

มกราคม 2560 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน โดยได้ครุภัณฑ์ชุด
คอมพิวเตอร์ Server ส าหรับการ
ประมวลผลทางวิทยาการข้อมูล  

กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

กรกฎาคม 2560 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน โดยกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
ของอาจารย์ 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)      
- ไม่มี 
 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       
- ในแต่ละรายวิชาควรปรับปริมาณงานที่นิสิตต้องท านอกเวลาเรียน ให้เหมาะสมกับสถานะของนิสิตจะเรียนนอกเวลา
ราชการและส่วนใหญ่มีงานประจ า 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2560 
 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
สร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชน
โดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับ
นิสิต 

พฤษภาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

กรกฎาคม 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่ทันสมัย 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

มิถุนายน 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

รอข้อคิดเห็นของผู้ประเมิน 

องค์ประกอบ จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

   

   

   

   

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รอข้อคิดเห็นของผู้ประเมิน 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

รอข้อคิดเห็นของผู้ประเมิน 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 - - ยังไม่มีบัณฑิต  
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 
3.73 ดี 11 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - - 
(2.1,2.2) -  

3 3 4.0, 4.0, 3.0 
(3.1,3.2,3.3) - - 3.67 ดี 

4 3 4.0, 5.0, 3.0 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 4.00 ดี 

5 4 3.0 
(5.1) 

3.0, 3.0, 5.0 
(5.2,5.3,5.4) - 3.50 ดี 

6 1 - 4.0 
(6.1) - 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.71 3.75  - 3.73 ดี 

 
 

 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 3 - องค์ประกอบท่ี 6  
 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณภาพและทุ่มเทในการ
สอน 

ปรับระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการสอนนอกเวลา
ราชการเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้สอน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดอัตราก าลัง ท าแผนอัตราก าลังเสนอมหาวิทยาลัย 
2. ร้านขายอาหารมีให้บริการน้อยมากในวันอาทิตย์ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงปัญหาเพ่ือหาแนวทางใน

การพัฒนาให้ดีขึ้น 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร............................................................................................... และ 

หลักสูตร................................................................................................ ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน 
 

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

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

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1: ผศ.วราภรณ์  วิยานนท์                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2: ผศ.ประดิษฐ์  มิตราปิยานุรักษ์                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3: ผศ.นุวีย์  วิวัฒนวัฒนา                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4: อ.ศุภชัย  ไทยเจริญ                                                                   
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5: ผศ.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์                                                                  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.ศิรินุช  เทยีนรุ่งโรจน์ (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ
กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

ENM600 1/2559 - - - - - - - - - - 3 3 - - - 6 3 
IT510 1/2559 5 - - - - - - - - - - - - - - 5 5 
IT511 1/2559 5 - - - - - - - - - - - - - - 5 5 
IT512 1/2559 3 2 - - - - - - - - - - - - - 5 5 
IT525 1/2559 7 2 2 - - - - - - - - - - - - 11 11 
IT660 1/2559 2 4 5 - - - - - - - - - - - - 11 11 
IT513 2/2559 5 - - - - - - - - - - - - - - 5 5 
IT514 2/2559 5 - - - - - - - - - - - - - - 5 5 
IT520 2/2559 6 1 1 - - - - - - - - - - - - 8 8 
IT526 2/2559 5 3 - - - - - - - - - - - - - 8 8 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
IT513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ
เปิด 

 

IT514 สัมนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ
เปิด 

 

IT520 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ 1/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ
เปิด 

 

IT521 การท าเหมืองข้อมูล 1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT522 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงเพ่ือการ
วิเคราะห์ทางธุรกิจ 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT523 แอปพลิเคชันส าหรับธุรกิจ
ระดับองค์กร 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

น ำมำจำก มคอ 5 แต่ละวชิำ 



 หน้า 71 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
IT524 เทคนิคทางสถิติส าหรับการ
วิเคราะห์ทางธุรกิจ 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT526 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT530 เทคโนโลยีส าหรับเว็บแอป
พลิเคชัน 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT531 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT532 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT533 สถาปัตยกรรมเชิงบริการและ
เว็บเซอร์วิส 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT534 การออกแบบเว็บและโมบาย 1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT535 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ส าหรับธุรกิจองค์กร 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT536 ระบบฝังตัว 1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT541 ทฤษฎีการเรียนรู้และการ
ออกแบบการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT542 เนื้อหาดิจิทัลและการออกแบบ
ส่วนปฏิสัมพันธ์ 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT543 การสอนและการเรียนรู้
ออนไลน์ 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT544 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้
เทคโนโลยี 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT550 ทฤษฎีและการประยุกต์ระบบ
อัจฉริยะ 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT551 การค้นคืนสารสนเทศและการ
เหมืองข้อความ 

1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT552 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 1/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT553 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 1/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  
IT554 การรู้จ ารูปแบบและการเรียนรู้
ของเครื่องจักร 

1/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  

IT661 สัมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  

IT699 ปริญญานิพนธ์ 1/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  
ORM612 สอบปริญญานิพนธ์  ระดับ
ปริญญาโท 

1/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ
เปิด 

 

ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญาโท) 2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  
IT510 คอมพิวเตอร์เครือข่ายและการ 2/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
รักษาความปลอดภัย เปิด 
IT511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและ
คลังข้อมูล 

2/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ
เปิด 

 

IT512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 2/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ
เปิด 

 

IT521 การท าเหมืองข้อมูล 2/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ
เปิด 

 

IT522 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงเพ่ือการ
วิเคราะห์ทางธุรกิจ 

2/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ
เปิด 

 

IT523 แอปพลิเคชันส าหรับธุรกิจ
ระดับองค์กร 

2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT524 เทคนิคทางสถิติส าหรับการ
วิเคราะห์ทางธุรกิจ 

2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT525 วิทยาการข้อมูล 2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT530 เทคโนโลยีส าหรับเว็บแอป
พลิเคชัน 

2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT531 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT532 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน 2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT533 สถาปัตยกรรมเชิงบริการและ
เว็บเซอร์วิส 

2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT534 การออกแบบเว็บและโมบาย 2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT535 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ส าหรับธุรกิจองค์กร 

2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT536 ระบบฝังตัว 2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  
IT541 ทฤษฎีการเรียนรู้และการ
ออกแบบการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2/2559 นิสิตไม่ต้องลงวิชาเลือก  

IT542 เนื้อหาดิจิทัลและการออกแบบ
ส่วนปฏิสัมพันธ์ 

2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  

IT543 การสอนและการเรียนรู้
ออนไลน์ 

2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  

IT544 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้
เทคโนโลยี 

2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  

IT550 ทฤษฎีและการประยุกต์ระบบ
อัจฉริยะ 

2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  

IT551 การค้นคืนสารสนเทศและการ
เหมืองข้อความ 

2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  

IT552 ชีวสารสนเทศศาสตร์ 2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
IT553 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  
IT554 การรู้จ ารูปแบบและการเรียนรู้
ของเครื่องจักร 

2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  

IT660 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  

IT661 สัมนาเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2/2559 นิสิตมีวิชาเลือกครบแล้ว  

IT699 ปริญญานิพนธ์ 2/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ
เปิด 

 

ORM612 สอบปริญญานิพนธ์  ระดับ
ปริญญาโท 

2/2559 ยังไม่มีนิสิตถึงรอบที่จะ
เปิด 

 

 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

ENM600 การอ่าน (ระดับปริญญาโท) 1/2559    
IT510 คอมพิวเตอร์เครือข่ายและการ
รักษาความปลอดภัย 

1/2559   ปรับเนือ้หาและเพ่ิมตัวอย่าง
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
นิสิต 

IT511 เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลและ
คลังข้อมูล 

1/2559   ทดสอบเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
น าไปพัฒนาได้ 

IT512 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 1/2559   ปรับเนื้อหาและเพ่ิมตัวอย่าง
ให้เหมาะสมกับนิสิต 

IT525 วิทยาการข้อมูล 1/2559   - ปรับปรุงเนื้อหาและการ
เรียนการสอนให้กระชับมาก
ขึ้น รวมทั้งเพ่ิมเติมการ
ทบทวนพื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นของ
เนื้อหานั้น 
- เพ่ิมเติมของการลงมือ
ปฏิบัติในหัวข้อย่อยต่างๆให้
มากยิ่งขึ้น เพื่อท าให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจน 

- ปรับโจทย์การบ้าน เพื่อให้
เปิดโอกาสได้มีการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการท า
การบ้าน ซึ่งจะท าให้เกิด
ความหลากหลายของค าตอบ 

IT660 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1/2559   ปรับปรุงเนื้อหาและการเรียน
การสอนให้ทันสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

IT513 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2/2559   ปรับเนื้อหาและเพ่ิมตัวอย่าง
ให้เหมาะสมกับนิสิต 



 หน้า 75 

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

IT514 สัมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2559   ไม่มี 
IT520 การวิเคราะห์ทางธุรกิจ 2/2559   ปรับเนื้อหาและหัวข้อ

บทเรียนให้มีความกระชับ
มากยิ่งขึ้น และเพ่ิมหัวข้อใหม่
ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ของสาขาวิชา 

IT526 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

2/2559   เน้นในภาคปฏิบัติ เช่น การ
ท ารายงาน ให้มากยิ่งข้ึน 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 

แบบรายงานผลการประเมินระดับภาควชิา (ปค003/02) 
การประเมินระดับการศึกษา: ปริญญาโท(นอกเวลาราชการ) 

ภาคเรียนที่: 1/2559 
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แบบรายงานผลการประเมินระดับภาควชิา (ปค003/02) 

การประเมินระดับการศึกษา: ปริญญาโท(นอกเวลาราชการ) 
ภาคเรียนที่: 2/2559 
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ภาคผนวก 2 
Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา  - คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด  - คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ - คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน  - ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   
24 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   
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26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านีต้ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  4 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  80 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

2 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

1 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

3 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
70 จ านวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   
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75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 คะแนน  

 

 


