
หน้าท่ี ๑ / ๓๙ 

 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

ระดับปริญญาตรี 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



หน้าท่ี ๒ / ๓๙ 

(๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
 
 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  หลักสูตร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 Bachelor of Science Program in Computer Science 
๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี   
๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

๔.๑  เป็นหลักสูตรใหม/่ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔.๒  เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษา ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

                ในการประชุมครั้งที่  [คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์]  เมื่อวันที่  [คลิกพิมพ์]  
๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  [คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์]          

                เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  
 ๔.๕  ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  

๔.๖  องค์กรวิชาชีพ [คลิกพิมพ์] รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์] (ถ้ามี) 
๕.  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  :   [คลิกพิมพ์]    
 ๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 



หน้าท่ี ๓ / ๓๙ 

 
ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 
หมายเหตุ 

๑ นางสาววาสนา เหง้าเกษ  ประธานหลักสูตร 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรดา แฮร์บส์ท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ นางสาวทศพร จูฉิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 ๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
   มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางสาววาสนา เหง้าเกษ  ประธานหลักสูตร 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรดา แฮร์บส์ท อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ นางสาวทศพร จูฉิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ นางสุมาลี เฮงยศมาก อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

   □ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าท่ี ๔ / ๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒   ข้อมูลเชิงสถติิของนักศึกษาและบัณฑิต 

 
๑.  จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนตามแผนการรับ 
(คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา  
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 

๒๕๕๗ ๘๐ ๖๗     
๒๕๕๖ ๘๐ ๕๘ ๒๕    
๒๕๕๕ ๘๐ ๖๒ ๔๑ ๒๖   

 
๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร 
 

สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีที่ ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีที่ ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

๑. ลาออก ๗   ๑๐  ๒๐  ๑๖   
    ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

          

    ๑.๒ มีปัญหาเรื่อง
การเงิน 

          



หน้าท่ี ๕ / ๓๙ 

    ๑.๓ ย้ายสาขาวิชา           
    ๑.๔ ย้ายคณะ           
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอื่น 

          

    ๑.๔ อื่นๆ           
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

-   ๒๔  ๑๖     

    ๒.๑ ผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

   ๑๓  ๑๐  ๗   

    ๒.๒ ไมต่่อทะเบียน    ๑๑  ๖  ๙   
๓. เสยีชีวิต -   -  -  -   
๔. ส าเร็จการศึกษา -   -  -  -   
๕. อื่นๆ -   -  -  -   

รวม    ๓๔  ๓๖  ๓๒   

 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จ านวนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จ านวนรวมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๖ (ปี ๒) ๔๓.๑๐      

๒๕๕๕ (ปี ๓) ๖๖.๑๓ ๖๓.๔๑     

 
หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาที่ใช้ค านวณอัตราการคงอยู่ คือ จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
  ตัวอย่างการค านวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ ๒   
= ๑๐๐ * ( จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ / จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ )  

 
๔. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 



หน้าท่ี ๖ / ๓๙ 

 
ปีการศึกษา

แรกรับ  
จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

      
 

หมายเหตุ   
๑. ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร TQF 
๒. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรก าหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 
 

๕. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
  

๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จ านวน  ........................ คน 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ........................ คน 
 ๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ ………………………. 
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จ านวน  ........................ คน 
 ๕) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ........................ คน 
 ๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จ านวน  ........................ คน 

๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า   จ านวน ........................ คน 
๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  ........................ คน 

 ๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  จ านวน  ........................ คน 
 ๙) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า   จ านวน  ........................ คน 
 ๑๐) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จ านวน  ........................ คน 
 ๑๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ....................... 
  
๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........................ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 



หน้าท่ี ๗ / ๓๙ 

 
ผลการส ารวจโดยภาพรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

๖. .............................................   
เฉลี่ยรวม   

 
 

๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม”  
 

  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........................ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. สร้างสรรค์   
๒. สามัคคี   
๓. ส านึกดีต่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
 

หมวดที ่๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 



หน้าท่ี ๘ / ๓๙ 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     ตาม มคอ. ๒ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
     ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒. แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑                

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗    
- ระยะเวลาการคัดเลือก 
- เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลือก 
- อ่ืนๆ 

๔. รายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หรือ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก ซึ่งต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่

ก าหนดในหลักสูตร 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- น าเสนอข้อมูล  
(๑) จ านวนผู้สมัคร 
(๒) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
(๓) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
(๔) จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
(๕) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
(๖) จ านวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

๕. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
- ระบบในการรับสมัคร 
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการด าเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
- ระบบในการรับสมัคร 



หน้าท่ี ๙ / ๓๙ 

- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
           ตาม มคอ. ๒ ระบุไว้ใน หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
           ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-   
๓. รายงานผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-  
๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-   
๕. แผน/กลยุทธ์ที่จะด าเนินการปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 
-  

 
๓.๓ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 

๑. ระบบและกลไก แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยด าเนินการ 

 เพ่ิมชั่วโมงติว เช่น วิชา Intro. to CS เพ่ิมชั่วโมงติวโดยผู้ช่วยสอนและรุ่นพ่ี 
 เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เช่น jLab, Facebook group 
 สอบย่อยเพ่ิมข้ึน เช่น Intro to CS สอบย่อย 2 ครั้ง  
 สอบปฏิบัติ/mini project เพ่ือเน้นการปฏิบัติจริง 

๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา                     
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ภาพประกอบกิจกรรม หรือค าอธิบาย tools 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 นักศึกษาท่ีผลสอบไม่ดีไม่เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงติว 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 



หน้าท่ี ๑๐ / ๓๙ 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ให้คะแนนการมีส่วนร่วมชั่วโมงติว 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 

๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะฯ 

 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้แก ่

๑) คุณกิตติวกร จากบริษัทอีสานดอทคอม 
๒) คุณนุกูลและคุณกานต์ธีรา จากบริษัท X3 

 สาธิตการใช้ Software framework JSF จากบริษัท GEC 
 โครงการส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขัน  

๑) NSC2015 ได้รับรางวัลที่ ๓  ** แต่ไม่ใช่นักศึกษาหลักสูตร TQF 
๒) ACM ขอนแก่น ได้รับรางวัลที่ ๑ ระดับภาค 

 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม เช่น วิชา Intro. to CS จัด ๒ กิจกรรมได้แก่ 
๑) กิจกรรมในโครงการสานสายใยน้องพ่ีฯ 
๒) ฟังบรรยายธรรมจากพระมหาเสถียร เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
๓) ปฏิบัติธรรมวันหยุด เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะผู้สนใจ 

 อ่ืนๆ เช่น ฟังบรรยายแนะน าการเรียนต่อสถาบันเอไอที, ฟังบรรยายและรับสมัครงานบริษัทโฮมฮับ 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 หลักสูตรสนับสนุนให้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นท าโครงงานนักศึกษาร่วมกัน หรือเชิญบรรยายพิเศษใน

บางหัวข้อ แต่ขาดงบประมาณให้การรับรอง 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



หน้าท่ี ๑๑ / ๓๙ 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓.๕ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ 

๒๕๕๖ (ปี ๒) ๔๓.๑๐     

๒๕๕๕ (ปี ๓) ๖๖.๑๓ ๖๓.๔๑    

 

     เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปี
การศึกษา ๒๕๕๗   - นักศึกษาหลักสูตร TQF รุ่นแรกก าลังเรียนปี ๓ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
(น าข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต  ๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี แยก
ตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 
 
 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓.๖ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จ านวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 



หน้าท่ี ๑๒ / ๓๙ 

      

 
เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - ช่องทางการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๓.๘ การจดัการความเสีย่งด้านนักศึกษา  
 

๑. ระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (เขียนอธิบาย) 
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 
 
๒. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



หน้าท่ี ๑๓ / ๓๙ 

 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๔ อาจารย ์
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ ๘  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   เท่ากับ ๖  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับ  ๗๕ 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๒๐              
ขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ ๘  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ ๑  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  ๑๒.๕๐ 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ........จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 



หน้าท่ี ๑๔ / ๓๙ 

๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  
   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =              
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน ...............  เรื่อง  

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒  

งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 
 
 
 
 



หน้าท่ี ๑๕ / ๓๙ 

๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
  ๕.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑    

 
๕.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑     
 

๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น             
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑     
 
๖. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่  
๒. แผนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูล ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์ ๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

      ไม่มี               มี  จ านวน    คน  
     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

      ไม่มี               มี  จ านวน    คน 
  ๓) สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  :   



หน้าท่ี ๑๖ / ๓๙ 

 
  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :   

 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ 
- กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
๗. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการของคณะ/หลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     
 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๘. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 

๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  



หน้าท่ี ๑๗ / ๓๙ 

    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ประชุมหลักสูตร ๖ ครั้ง 
 ระหว่างภาคการศึกษา เน้นใช้อีเมล์ในการสื่อสารเป็นหลัก เนื่องจากเวลาว่างไม่ตรงกัน 

 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 ๘.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 แผนการพัฒนาตนเองของคณะ 
  
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๙.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  



หน้าท่ี ๑๘ / ๓๙ 

    ตามข้อมูลที่ระบไุว้ ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์  
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
 

 สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองของอาจารย์ เช่น ประชุมวิชาการ, ฝึกอบรม, KM  
*** หลักสูตรจะรวบรวมให้ครบ ในวันประชุมหลักสูตร เพ่ือเขียน SAR ประมาณเดือนมิถุนายน ๕๘ 

 

๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
 
 

๙.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามใหอ้าจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
     
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 



หน้าท่ี ๑๙ / ๓๙ 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๐. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
   

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    (สรุปผลการด าเนินงาน หมวดที่ ๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ) 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      มีการเปลี่ยนแปลงทัง้สิ้น ................. คร้ัง ดังนี้ 
       
คร้ังที่ อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เปลีย่นแปลง สาเหตุหรือเหตุทีต่้อง

เปลี่ยนแปลง 
เอกสารอ้างอิง 



หน้าท่ี ๒๐ / ๓๙ 

   สมอ. ๐๘  
    

 

๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

หมวดที ่๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา   
  

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 

จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน 
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

1104102 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย                
1104153 วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

               

1104154 หลักการเขียนโปรแกรม                
1104211 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องตน้                
1104251 ระบบปฏิบัติการ                
1104252 ปฏิบัติการระบบปฏิบัตกิารลี
นุกซ ์

               

1104283 การเขียนโปรแกรม
ภาษาซีพลสัพลสั 

               

1104355 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์                
1104356 ปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร ์                
1104353 ระบบฐานข้อมูล                
1104354 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล                
1104357 ทฤษฎีการค านวณและภาษา
โปรแกรม 

               



หน้าท่ี ๒๑ / ๓๙ 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 

จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน 
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

1104482 ปัญญาประดิษฐ ์                
1104456 การสื่อสารแบบไรส้าย
เคลื่อนที่  

               

 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 

จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน 
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

1104155 หลักการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถ ุ

               

1104156 โครงสร้างข้อมูล                
1104157 องค์ประกอบและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์

               

1104212 วิธีการเชิงตัวเลข                
1104253 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

               

1104254 การสื่อสารข้อมลูและ
เครือยข่ายอินเทอร์เน็ต 

               

1104255 การวิเคราะห์และออกแบบ
ขั้นตอนวิธ ี

               

1104285 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา                
1104358 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ                
1104391 สัมมนา                
1104445 วิธีกึ่งรูปนัย                
1104454 การเขียนโปรแกรมแบบขนาน                
1104474 การท าเหมืองข้อมูล                

 
 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป 
การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผล



หน้าท่ี ๒๒ / ๓๙ 

ที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  (หากจ าเป็นให้แนบ
ข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ด าเนินการมาแล้วด้วย)  

 
 

รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การด าเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ
แล้ว 

xxxx xxx …….. มีผู้สอบได้ค่าเฉลี่ย A ร้อย
ละ ๑๐๐ 

๑.ตั้งกรรมการตรวจสอบการให้
คะแนนทุกส่วน 
๒. การประเมินผลเป็นการประเมิน
จากรายงาน กรณีศึกษาและงานอื่น ๆ 
ท าให้นักศึกษาได้คะแนนกลุ่มตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

๑.ให้อาจารย์ตรวจรายงานและ
แยกผลงานเป็นรายบุคคล 

 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 

ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอนและ
มาตรการทดแทนท่ีได้ด าเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 
มาตรการทดแทน 

ที่ได้ด าเนินการ  
(ถ้าม)ี 

[รหัสวิชา] [ชื่อวิชาภาษาไทย]  อธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  เช่น เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา สอนเสริม 
ฯลฯ 

   
   
 
 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   
  ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว  พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) 
เช่น สาระที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของรายวิชาอื่นได้เพิ่มหัวข้อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงข้ึน 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหารายวิชา 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลที่สอนเนื้อหารายวิชา           
ไม่ครบถ้วน 

 

มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 

(ถ้าม)ี 
 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]  อธิบายสาระ หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุ  

เช่น มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพ่ิม 



หน้าท่ี ๒๓ / ๓๙ 

   

 

๔. การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความกา้วหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุงเนื้อหารายวิชา 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    
 
 
๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

 
 
 

หมวดที ่๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    รายละเอียดท่ีระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน แยกภาคการศึกษา  

 
 

ที่ รายวิชา ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

๑ ๑๔๑๑ ๑๐๑ ภาษาไทยกบัการ
สื่อสาร 

๔.๔๓ ระดับมาก  

๒ ๑๔๑๑ ๑๐๔ ศิลปะการใช้ภาษาไทย ๔.๔๗ ระดับมาก  

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



หน้าท่ี ๒๔ / ๓๙ 

 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน 
     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 



หน้าท่ี ๒๕ / ๓๙ 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา 
     - ระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 
     - ระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
และสถานประกอบการหรือแหล่งฝึก 
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
    - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม  
    - จ านวนแหล่งฝึกหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วม     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
๒. การก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน (Senior project) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน 



หน้าท่ี ๒๖ / ๓๙ 

   
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     
     
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๓. การก ากับติดตามความกา้วหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  

๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้เกี่ยวกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior 
project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
๒. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของ

อาจารยท์ี่ปรึกษา 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
  
๕. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 



หน้าท่ี ๒๗ / ๓๙ 

๕. การให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา (ถ้ามี) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทุน 
   
 
๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
   
 
๒. รายงานการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 



หน้าท่ี ๒๘ / ๓๙ 

๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๗. การก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
   
 
๒. รายงานการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 



หน้าท่ี ๒๙ / ๓๙ 

 
 
๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 เช่น  

- การให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- การให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 
- การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุน 
- การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑) โครงการดูงานนอกสถานที่ (อ.วาสนา) 
๒) โครงการสนับสนุนเข้าแข่งขัน (อ.เกรียงศักดิ)์ 
๓) โครงการบัณฑิตแนะแนวน้อง (อ.ชยาพร) 
๔) โครงการนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน (อ.ทศพร) 
๕) โครงการจ้างนักศึกษาช่วยสอน (อ.วราวุฒิ) 
๖) โครงการถ่ายทอดความรู้ (อ.สุมาลี) 
 
*** หลักสูตรจะรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการประมาณเดือนมิ.ย.๕๘ 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
    รายละเอียด ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน



หน้าท่ี ๓๐ / ๓๙ 

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



หน้าท่ี ๓๑ / ๓๙ 

 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 
๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    จ านวนนักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    จ านวนวิทยานิพนธ์ที่มีผลประเมินระดับต่างๆ  
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
 
๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 



หน้าท่ี ๓๒ / ๓๙ 

๑. แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.  ความรู้ 
-  

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 

 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือโครงงานนักศึกษา 
 



หน้าท่ี ๓๓ / ๓๙ 

๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  



หน้าท่ี ๓๔ / ๓๙ 

    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๒. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  



หน้าท่ี ๓๕ / ๓๙ 

    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๔. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร  
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 



หน้าท่ี ๓๖ / ๓๙ 

๕. ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ผ่าน 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผ่าน 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ผ่าน 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผ่าน 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

ผ่าน 

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

[คลิกพิมพ]์  

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

[คลิกพิมพ]์  

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

[คลิกพิมพ]์  

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

[คลิกพิมพ]์  

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

[คลิกพิมพ]์  

 
 



หน้าท่ี ๓๗ / ๓๙ 

หมวดที ่ ๘  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
   
 

 
หมวดที ่ ๙  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา   
 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ  
ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  

 

๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  [คลิกพิมพ์] ( จ านวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  [คลิกพิมพ์]  (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา   การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  :  [คลิกพิมพ์]  

 
๓.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลาที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  

 
 



หน้าท่ี ๓๘ / ๓๙ 

 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 

         ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 

(นางสาววาสนา เหง้าเกษ) 

2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรดา แฮร์บส์ท) 

3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 

(นางสาวทศพร จูฉิม) 

4. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 

(นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ) 

5. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่......................... 

(นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน) 

 
 

 
.................................................. 

                 (ดร.ทศพร จูฉิม) 
                           ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
              .................................................. 

              (รศ.ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์) 
              ต าแหน่ง  คณบดีคณะ........................  

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 



หน้าท่ี ๓๙ / ๓๙ 

              .................................................. 
             ( ) 

            ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 


