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การรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พ.ศ 2555
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2557 วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2558
รหัสหลักสูตร 25540211103276
อาจารย์ประจําหลักสูตร
มคอ 2
1. นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล
2. นางสาวพนิดา ทรงรัมย์
3. นายพัฒนพงษ์ วันจันทึก

ปัจจุบัน
1. นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล *
2. นางสาวพนิดา ทรงรัมย์ *
3.นางสาวจันทิมา พลพินิจ **

4. นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์
5. นางสาวมนัสวี แก่นอําพรพันธ์

4. นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์
5. นางสาวมนัสวี แก่นอําพรพันธ์

หมายเหตุ -

หมายเหตุ

ปรับเปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จั น ทิ ม า พลพิ นิ จ เพื่ อ ความ
เหมาะสมสอดคล้อ งกั บคุณ วุฒิ ของ
หลักสูตร
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่
2840/2558
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
นับตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2557

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคือ ลําดับที่ 1-3
** ประธานหลักสูตรคือ ลําดับที่ 3

อาจารย์ประจําหลักสูตร ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2557
(ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 2840/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นับตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา 2557)
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557

คุณวุฒิ/วิชาชีพ

ตําแหน่ง
วิชาการ

1 ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล

- Ph.D. (Electrical and
Computer Engineering)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี
- วศ.ม (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2 ดร.พนิดา ทรงรัมย์

- ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) สถาบัน

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ผู้รับผิดช ผู้สอน ที่ปรึกษา สอบ
อบ
วิทยานิ วิทยา
หลักสูตร
พนธ์ นิพนธ์
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ปีการศึกษา พ.ศ. 2557

3 ดร.จันทิมา พลพินิจ

4ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์

5. ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์

คุณวุฒิ/วิชาชีพ

ตําแหน่ง
วิชาการ

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
- PhD (Computer Science) ผู้ช่วย
University of
ศาสตราจารย์
Wollongong, Australia
- วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- Ph.D. (Computer
Networking) University of
Leeds, UK
- M.Sc. (Distributed
Multimedia Systems)
University of Leeds, UK
- วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Ph.D.(Computer
Science) University of
Bath, Bath, UK
- M.Sc. (Advanced
Computing: Global
Computing and
Multimedia) University of
Bristol, Bristol, UK
- B.Eng. (Computer
Systems Engineering)
University of Warwick,
Coventry, UK

ผู้รับผิดช ผู้สอน ที่ปรึกษา สอบ
อบ
วิทยานิ วิทยา
หลักสูตร
พนธ์ นิพนธ์
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อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา พลพินิจ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา ทรงรัมย์
4. ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
5. ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
6. ดร.พัฒนพงษ์ชมพูวิเศษ
7. ดร. รพีพร ช่ําชอง
8. อาจารย์พิมลรัตน์ อ้วนศรีเมือง
อาจารย์ผู้สอนนอกคณะวิทยาการสารสนเทศ
อาจารย์ผสู้ อนวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ลําดับ เกณฑ์การประเมิน
1 จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร
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คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ตลอด
ระยะเวลาที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา พ.ศ.2557 และอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจํานวน 5 คนไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ- อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คนของวท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ยังเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเดียวกันคือ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 ท่านมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้ง 5 คน
โดยมีอาจารย์จบการศึกษาในคุณวุฒิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 คน
และ อาจารย์จบการศึกษาในคุณวุฒิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 คน
ซึ่งเป็นคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์อ้างอิงจาก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
Computer Science Curricula 2013: Curriculum – ACM
(คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามตารางอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีพ.ศ. 2557)
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คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่านมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ กับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ 3 ท่านแรกที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
หลักสูตร
คุณวุฒิดังนี้
(คุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามตารางอาจารย์ประจําหลักสูตร ปีพ.ศ. 2557)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา พลพินิจPh.D. (Computer Science) จาก
University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผลPh.D. (Electronic & Computer
Engineering) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนิดา ทรงรัมย์ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยมี
อาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยอย่างต่อเนื่อง
3. มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาเอก หรื อ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาม หาบั ณ ฑิ ต ที่ ทํ า การสอนใน
ระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับวุฒิปริญญามหาบัณฑิต
4. อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
(ตามเอกสารแนบ 1แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจํา
เอกสารแนบ 2 ตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษาของอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 -พ.ศ.
2557)
คุณสมบัติของ
1. มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยในสาขาวิชาและมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สาขาที่จบ
ประสบการ
ค้นคว้าอิสระ
วิจัย
1 ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
2 ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
3ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ
4ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
5. ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
6. ดร. พัฒนพงษ์ ชมพูวิเศษ
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คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้า
มี)

Ph.D. (Electrical and
Computer Engineering)
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
PhD (Computer Science)
Ph.D. (Computer Networking)
Ph.D.(Computer Science)
Ph.D.(Computing)

มี
มี
มี
มี
มี
มี

(ตามเอกสารแนบ 1แบบเสนอแต่งตั้งอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาประจํา)
1. มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยในสาขาวิชาและมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
ซึ่งมีอาจารย์ที่ทําหน้าที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนิสิตในหลักสูตรดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

สาขาที่จบ

ประสบการวิจัย

5
1 ผศ. ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
2 ผศ. ดร.พนิดา ทรงรัมย์
3ดร. พัฒนพงษ์ ชมพูวิเศษ
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คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

1 ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
2 ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
3ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
4. ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
5. ดร. พัฒนพงษ์ ชมพูวิเศษ
6. ดร.คํารณ สุนัติ (ม.ข.)
7. ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น (ม.ข.)

การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา

มี
มี
มี

1. ต้ อ งเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกสถาบั น ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. อาจารย์ ป ระจํา และผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกดัง กล่ า วต้ อ งมีคุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญาเอกหรื อ
เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า รองศาสตราจารย์ ใ น
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
3. ต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อสําเร็จการศึกษา
มีอาจารย์ที่ทําหน้าที่ผู้สอบวิทยานิพนธ์ดังนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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Ph.D. (Electrical and Computer
Engineering)
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Ph.D.(Computing)

สาขาที่จบ

ประสบการณ์
วิจัย

Ph.D. (Electrical and
Computer Engineering)
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Ph.D. (Computer Networking)
Ph.D.(Computer Science)
Ph.D.(Computing)
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

เงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา
1. นิสิตในแผน ข จะต้องตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบไปด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น นอก
สถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25
2. นิสิตในแผน ก จะต้องตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํา
รายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบไปด้วยศาสตราจารย์หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25
หรือ วารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือวารสารวิชาการ
นานาชาติที่ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลของ Jeffrey Beall’s List of
Predatory,Open-Access Publishers (http://scholarlyoa.com/)
ในปีการศึกษา 2557 มีนิสิตจบการศึกษาทั้งหมด 2 คน และมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ดังนี้
1. ประพจน์ ธรรมศิรารักษ์ และสมนึก พ่วงพรพิทักษ์, "การวิเคราะห์ปัญหาและการ
ทดสอบความมั่นคงของเทคโนโลยีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว", วารสารวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, หน้า 10-24, 2558 (TCI
กลุ่ม2 ค่าน้ําหนัก 0.6)
2. อธิพงศ์ คําสีลา และและสมนึก พ่วงพรพิทักษ์, "การปรับปรุงการจัดการกฎไฟร์วอลล์
ด้วยแนวคิดการตัดสินใจแบบโดเมนเดี่ยว", วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ปีที่ 10,
ฉบับที่ 2, หน้า 7-14, 2557 (TCI กลุ่ม2 ค่าน้ําหนัก 0.6)
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ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิต พ.ศ.
2548 ข้อ 10 ซึ่งอาจารย์ประจําหนึ่งคนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน นอกจากจะ
ได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษานั้น (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนดให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

จํานวนนิสิต
ระดับปริญญาโท
Thesis

IS

จํานวนนิสิต
ระดับปริญญา
เอก

รวม

หมายเหตุ

Thesis

1. ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
2 ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล

5

3 ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์

3

1
1

6
3
1/3

4 ดร.จันทิมา พลพินิจ

2

1

2 1/3

5ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์

2

3

3

6 ดร.พัฒนพงษ์ชมภูวิเศษ

1

2

3

หมายเหตุ ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผลได้รับการอนุมัติให้ขยายนิสิตในที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จาก 5 คนเป็น 10 คน ผ่านการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

(ตามเอกสารแนบ 3 รายงานรายชื่อนิสิตที่อยู่ในที่ปรึกษาอาจารย์ 54 ขึ้นไป)
และ (ตามเอกสารแนบ 4 บันทึกข้อความอนุมัติขยายภาระงานการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
1. ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
2 ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
3 ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
4 ดร.จันทิมา พลพินิจ
5ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
6 ดร.พัฒนพงษ์ชมภูวิเศษ

2554

2555

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

1

2

1
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อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
1. ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
2 ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
3 ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
4 ดร.จันทิมา พลพินิจ
5ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
6 ดร.พัฒนพงษ์ชมภูวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
1. ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
2 ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
3 ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
4 ดร.จันทิมา พลพินิจ
5ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
6 ดร.พัฒนพงษ์ชมภูวิเศษ

11

12

การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
การดําเนินงานให้
เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงาน
เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการ
สอนตามกรอบ
มาตรฐาน

2556

2557

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
1
1
1
2
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2558

สรุปรวม

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.2 0.4 0.6
2
1
1
3
2
3
4
4
2
6

0.8 1.0
1
3
2
1
2
3
2
1

(ตามเอกสารแนบ 5 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 5 ปี ย้อนหลัง)
มีระยะเวลายังไม่ครบวงรอบ เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา พ.ศ. 2554 และเริ่มใช้
เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2555 จะต้องทําการปรับปรุงในปีการศึกษา พ.ศ.2559 เพื่อใช้ในปี
2560
มีการดําเนินการผ่านตามเกณฑ์ 5 ข้อแรก
ดูรายละเอียดได้ที่เอกสารหน้า 33

หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
2.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์

ผลการดําเนินงาน
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
(ก) กระบวนการ ระบบ และกลไก
ในปีการศึกษา2557 หลักสูตรวท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการสารสนเทศ มี
การรับอาจารย์ใหม่ เข้ามาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรฯโดยทางหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
- หลั ก สู ต รฯ ได้ ทํ า การประชุ ม เพื่ อ ทํ า การคั ด สรรและสรุ ป ผลการคั ด สรร โดย
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์
มาตรฐานกํากับหลักสูตรฯ คือ วุฒิปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
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หลักสูตรฯ
- หากอาจารย์มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายท่าน จะพิจารณาจาก
ตําแหน่งวิชาการ และผลงานเป็นวิจัย
- จากนั้นหลักสูตรฯ สรุปการคัดเลือก และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
- คณะฯ เสนอเรื่องการขอปรับ ปรุงหลักสูตรต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อ
พิจารณาเสนอให้กรรมการวิชาการพิจารณา
- กรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตรชุดใหม่โดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตรชุดปัจจุบัน
- มหาวิทยาลัยแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบและรับรอง
หมายเหตุ - หลักสูตรมีการทบทวนผลการดําเนินงาน และกระบวนการเพื่อปรับปรุงปี
การศึกษาถัดไป
(ข) ผลการดําเนินการ
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 มีอาจารย์ผ่านคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 6
คน
- ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
- ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
- ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
- ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ
- ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
- ดร.พัฒนพงษ์ชมภูวิเศษ
2. ในการเลือกแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรนั้น หลักสูตรได้พิจารณาคัดเลือก อาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน คือ
- ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
- ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
- ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
- ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ
- ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
เนื่องจาก ดร.พัฒนพงษ์ชมภูวิเศษ พึ่งสําเร็จการศึกษายังไม่มีงานวิจัยหลังสําเร็จการศึกษา
3. ดําเนินการส่งรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร ให้กับคณะกรรมการประจําคณะ สภา
วิชาการมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
(ตามเอกสารแนบ 6 เอกสารรับรองคณะกรรมการประจําหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย)
(ค) ทบทวนผลการดําเนินงานและกระบวนการ
มีการประชุมทบทวนกระบวนการ พบว่า ยังขาดความชัดเจน ควรมีการตั้งเกณฑ์ที่ให้เป็น
ระดั บ คะแนน หากมี อ าจารย์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นจํ า นวนมาก จะได้ เ ลื อ กได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและเป็ น ธรรมและเพิ่ ม การสั ม ภาษณ์ ในเรื่ อ งการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และ
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ความสามารถในการเข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นได้ทุกครั้งที่จัดการประชุม
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
- ส่วนคุณวุฒิ (7 คะแนน)
o วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์กับหลักสูตร ตั้งแต่ปริญญาตรี โท และ เอก 3
คะแนน
o ตําแหน่งทางวิชาการ 3 คะแนน
o งานวิจัย มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี 1 คะแนน
- ส่วนการบริหารและความสามารถในการเข้าร่วมบริหาร (3 คะแนน)
o ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร (ประธานหลักสูตร หรือ อาจารย์
ประจําหลักสูตร) 1 คะแนน
o ความสามารถในการเข้าร่วมบริหาร 2 คะแนน
(เอกสารแนบ 7 วาระการประชุมการทบทวนกระบวนการและผลการดําเนินงาน)
2. การบริหารอาจารย์
(ก) กระบวนการ ระบบ และกลไก
- ภาควิชาและหลักสูตร ร่วมกับคณะ วางแผนอัตรากําลังเพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตรา
การคงอยู่ จํานวนผู้เกษียณในแต่ละปี จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการ
เพื่อวิเคราะห์จํานวนอาจารย์ที่ต้องสรรหา ทุก ๆ 5 ปี
- หากมีความจําเป็นต้องสรรหา หลักสูตรจะทําการเสนอคุณสมบัติของอาจารย์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรต่อคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตามกระบวนการ
ในการคัดเลือกดําเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด
- หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการสําหรับปีการศึกษาถัดไป
ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรวท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)พิจารณาการบริการ
อาจารย์ใน 3 เรื่องหลัก คือ
- การคั ด สรรอาจารย์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รฯ ตามเกณฑ์
มาตรฐานกํากับหลักสูตรฯ
- การวางอัตรากําลัง
- ภาระงาน
ซึ่งการบริหารจัดการทั้ง 3 เรื่อง จะดําเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย แต่ใน
เรื่องที่ 2 (การวางอัตรากําลัง) หลักสูตรวท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)จะมีการดําเนินการ
ร่วมกับภาควิชาวิ ทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศโดยการวางแผน
อัตรากําลังพิจารณาจาก 4 ปัจจัยคือ
- ปัจจัยอันเกิดจากแผนการลาเพื่อไปศึกษาต่อของอาจารย์
- ปั จ จั ย อั น เกิ ด จากแผนการลาเพื่ อ ไปร่ ว มทํ า วิ จั ย ยั ง สถาบั น อื่ น ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศของอาจารย์ที่เกินกว่า 3 เดือน
- ปัจจัยจากการย้ายหน่วยงาน และการลาออกของอาจารย์
- ปัจจัยจากจํานวนผู้เกษียณในแต่ละปี จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการ
ถ้าการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลังเกิดจากปัจจัยที่ 1 และ 2 จะมีปรับโยกย้ายตําแหน่งของ
อาจารย์ในภาควิชาฯ เองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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แต่ถ้าเกิดจากปัจจัยที่ 3 และ 4 ทางหลักสูตรและภาควิชาจะมีการวิเคราะห์จํานวน
อาจารย์ที่เหลืออยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอและจําเป็นต้องมีการสรรหาใหม่ทาง
หลักสูตรจะทําการเสนอคุณสมบัติของอาจารย์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรต่อคณะวิทยาการ
สารสนเทศและมหาวิ ท ยาลั ย ตามลํ า ดั บ เพื่ อ ให้ ดํ า เนิ น การตามกระบวนการคั ด เลื อ ก
บุคลากร โดยกระบวนการดังกล่าวจะถูกดําเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนด
(ข) ผลการดําเนินการ
- ในการคั ดสรรอาจารย์ ที่มีคุณสมบัติเป็ น อาจารย์ ประจํ าหลักสูตรฯ จะคั ดสรร
อาจารย์ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานกํ า กั บ หลั ก สู ต รฯ คื อ มี คุ ณ วุ ฒิ คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- ด้านอัตรากําลัง เนื่องจากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่ออัตรากําลัง
ดังนั้นทางหลักสูตรฯ และภาควิชาจึงยังไม่มีการสรรหาอาจารย์ใหม่
- ด้านภาระงาน ทางหลักสูตรจะมีการพิจารณาเรื่องภาระงาน โดยเฉพาะภาระงาน
ด้านการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพราะหากอาจารย์ท่านใดนิสิตที่รับผิดชอบ
เกิน 5 คน ต้องแจ้งให้อาจารย์ขอทําการขยายจํานวนการรับนิสิต
(ค) ประเมิน/ทบทวน
- จากแผนพัฒนาบุคลากรใน 5 (พ.ศ. 2557 – 2562) พบว่าหลักสูตรไม่มีอาจารย์
เกษียณอายุราชการ จึงไม่มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่
- อาจารย์มีตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อย คือ 3 คนจึงได้มีการส่งเสริมและ
พัฒนาให้อาจารย์ยื่นขอตําแหน่งวิชาการในปีการศึกษานี้เพิ่มเติม จํานวน 1 คน
คือ ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
- เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกํากับหลักสูตรฯ
ซึ่งได้พบว่ามี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทิมา พลพินิจ มีคุณวุฒิที่ตรงกับ
หลักสูตร เนื่องจากสําเร็จการศึกษา Ph.D. (Computer Science) ดังนั้นจึงมี
การปรับเปลี่ยนมาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ แทนที่ตําแหน่งของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก ที่มีคุณวุฒิ Ph.D. (Bioinformatics) ซึ่ง
ได้มีมติจากสภามหาวิทยาลัยและประกาศออกมาเมื่อ27 กุมภาพันธ์ 2558
(ดังเอกสารแนบ 6 เอกสารรับรองคณะกรรมการประจําหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัย)
- มีอาจารย์ 3 ท่านที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตครบ 5 คนแล้ว ดังนั้นจึง
ต้องทําหนังสือ เพื่อขอขยายจํานวนการรับนิสิต อาจารย์ทั้ง 3 ท่านคือ
ผศ. ดร. ฉัตรเกล้า เจริญผล
ดร. สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
ดร. พัฒนพงษ์ชมพูวิเศษ
- อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับทุนวิจัยรายได้ จํานวน 60,000 บาท จํานวน 4
ท่าน และอีก 1 ท่านได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
- อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการและ
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วิชาชีพครบถ้วนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อาจารย์
ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ
ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ
ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์

อบรมหรือเข้าร่วมทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย (7-11 พ.ค.
58)
ประชุมวิชาการเรื่องการจัดทําแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของชาติและนําไปสู่การปฎิบัติ (1315 พ.ย. 57)
ประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE (BdCloud) (3-5
ธันวาคม 2557)
อบรมหลักสูตร IOS Developer University
Program (23-29 พฤศจิกายน 2557)
ประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 สถาบัน
(13 มกราคม 2558)
อบรม SANTRUST Executive training Program in
research management and research policy
16-21 พ.ย. 2557
อบรมการเขียนตําราเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 8
กรกฎาคม 2558

3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
(ก) กระบวนการ ระบบ และกลไก
ในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรฯ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะทําแผน เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ใน 3 ด้านคือ การทําวิจัย การฝึกอบรมและ
ประชุมวิชาการ และการขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยแผนฯ ดังกล่าว จะสอดคล้องกับแผน
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- กรณี ที่ เ ป็ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ด้ า นการทํ า วิ จั ย ภาควิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละคณะวิ ท ยาการสารสนเทศ จะมี ก ารกํ า หนดงบประมาณ ที่
บุคลากรสามารถยื่นขอทุนสนับสนุนวิจัยได้ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรยื่นขอทุนสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- กรณีที่เป็นส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกอบรมหรือประชุมวิชาการ หลักสูตร
จะมี ก ารประชุ ม ฯ ร่ ว มกั บ ภาควิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ กํ า หนด
งบประมาณส่วนบุคคลไว้ในแต่ละปี
- กรณีที่เป็นส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการขอตําแหน่งวิชาการ หลักสูตรฯ จะ
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการขอตําแหน่งวิชาการที่
ทางคณะวิทยาการสารสนเทศ หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด
(ข) ผลการดําเนินการ
- ด้านการพัฒนาอาจารย์ด้านการทําวิจัย ในปี 2557 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุก
ท่ า นได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น วิ จั ย ทั้ ง จากภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให้
อาจารย์ทุกท่านมีผลงานวิจัยเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
 ผศ. ดร. ฉัตรเกล้า เจริญผล ได้ทุนวิจัยของคณะวิทยาการสารสนเทศ
 ผศ. ดร. พนิดา ทรงรัมย์ ได้ทุนวิจัยของคณะวิทยาการสารสนเทศ
 ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ ได้ทุนวิจัยของคณะวิทยาการสารสนเทศ
 อาจารย์ ดร. มนัสวี แก่นอําพรพันธ์ ได้ทุนวิจัยจาก
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2.2 คุณภาพอาจารย์

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 อาจารย์ ดร. สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ ได้ทุนวิจัยจาก วช.
- ในปี 2557 อาจารย์ทุก ท่านได้เข้าร่วมทั้งการฝึกอบรมและการประชุม วิชาการ
อย่างต่อเนื่อง และสม่ําเสมอ
- กรณีที่เป็นส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการขอตําแหน่งวิชาการ ในปี 2557
ดร. มนัสวี แก่นอําพรพันธ์ ได้ยื่นขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขณะนี้กําลังรอ
ผลการพิจารณา
(ค) ประเมิน/ทบทวน
- จากผลการดําเนินการในปี 2557 พบว่า งบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารย์
ในส่วน การส่ งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกอบรมหรือประชุม วิชาการนั้ น
ค่ อ นข้ า งน้ อ ยเกิ น ไป ดั ง นั้ น ทางหลั ก สู ต รฯ และทางภาควิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ จึงได้ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนงบประมาณในส่วนนี้
และมีการประกาศใช้ในปี 2558
- ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพัฒนาตนเองในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง แจ้งผลกระทบของคะแนนคุณภาพจากประกันศึกษา
กําหนดแผนกํากับ และติดตามทุก ๆ 3 เดือน
- มีการแจ้งเรื่องเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ข้อมูลข่าวสารเช่น Beall’s List,
งานประชุมวิชาการ งานอบรมหรือพัฒนากับหลักสูตร ติดตามทุก ๆ 3 เดือน
และมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
- มีการกําหนดนโยบายของการไปพัฒนาบุคลกร หรือ งานวิจัยให้ตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร หรือสอดคล้องกับความก้าวหน้าพัฒนาทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ทุก ๆ 5 ปี พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตร
อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 5 คน
คํานวณค่าร้อยละได้เท่ากับ (5/5) x 100 = 100
ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 5
อาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวน 3 คนคือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทิมา พลพินิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนิดา ทรงรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
คํานวณค่าร้อยละได้เท่ากับ(3/5) x 100 = 60
เมื่อแปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม(60/80) x 5 = 3.75
ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 3.75
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ได้วงรอบนี้ (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) มีการตีพิมพ์ผลงานวิชาการมี
ทั้งหมด 10 เรื่อง โดยแบ่งเป็น
ประเภทของผลงานวิชาการ
บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.1)
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2)
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

มนัสวี
-

ฉัตรเกล้า
-

พนิดา
-

สมนึก
-

จันทิมา
-

-

2

-

2
-

4

13
วารสารระดับชาติ (0.4)
TCI กลุ่มที่ 2 (0.6)
TCI กลุ่มที่ 1 หรือวารสารระดับ
นานาชาติไม่ปรากฏในฐานข้อมูล (0.8)
วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล (1.0)
รวมทั้งหมด (5.8)

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1.8

-

0.4

2.6

ผลถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร = 5.8
คํานวณค่าร้อยละ (5.8/5) x 100 = 116%
คะแนนที่ได้เท่ากับ 5
2.3ผลที่เกิดกับอาจารย์

ตามเอกสารแนบ 5 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 5 ปี ย้อนหลัง)
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
(ก) กระบวนการ ระบบ และกลไก
กลไกที่ใช้เพื่อพิจารณาอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ มาจากจาก3ปัจจัย
หลัก คือ
1. จํานวนของอาจารย์ลาออกหรือย้ายหน่วยงาน (อาจารย์ที่วางแผนจะย้าย
หรือลาออกให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา)
2. เกษียณอายุราชการ
3. การลาฝึกอบรมระยะยาว (สําหรับกรณีนี้อาจารย์ผู้วางแผนจะขอลา ควรมี
การแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา)
จากแผนการวางอัตรากําลัง งบประมาณ และแผนการบริหารอาจารย์พบว่า หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2555- 2557 ไม่มีอาจารย์ลาออก และ เกษียณ
2. ความพึงพอใจของอาจารย์
การพิจารณาจากแบบสอบถามการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ทั้งอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน โดยมีหัวข้อที่ประเมินความพึงพอใจคือ
- ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
- ด้านกระบวนการเรียนการสอน
สําหรับหลักสูตรฯ ได้มีการสํารวจจากแบบสอบถาม จากการประเมินผลความพึงพอใจของ
อาจารย์ทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ข) ผลการดําเนินงาน
ซึ่งผลจากสํารวจความพึงพอใจ พบว่ามีความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก แต่อย่างไร
ก็ตามพบว่า ด้านกระบวนการเรียนการสอนนั้นมีคะแนนน้อยกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะข้อ
ควบคุ ม การจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ช าที่ มี ห ลายกลุ่ ม เรี ย นให้ ไ ด้ ม าตรฐานเดี ย วกั น
นอกจากนี้ยังมีคะแนนน้อยในด้านการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ด้าน
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
ด้านกระบวนการเรียนการสอน
สรุปผลความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย
4.26
4.48
4.16
4.30

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.18
0.32
0.23
0.24

หมวดที่ 3 นิสติ และบัณฑิต
ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จํานวนนิสิตคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
2555
2556
2557
แผน ก.2
แผน ข
แผน ก.2
แผน ข
แผน ก.2
แผน ข
11
17
5
13
0
5
11
11
5
4
6
-

2555
2556
2557
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนิสิต
นับตั้งแต่การเริ่มรับนิสิตระดับปริญญาโทในปี 2555 จนถึงปี 2557 ทางหลักสูตรฯ ได้พบว่า
1. นิสิตจบการศึกษา
หลักสูตรใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี พบว่านิสิตรหัส 55 จํานวน 28 คน จบการศึกษาในเวลา 2 ปี ทั้งหมด 6
คน คิดเป็น 21.4% โดยประมาณ
2. นิสิตพ้นสภาพ
นิสิตรหัส 55 จํานวน 28 คน พ้นสภาพรวม ณ สิ้นปีการศึกษา 2557 จํานวน 17 คน คิดเป็น 60.7 % โดยประมาณ
นิสิตรหัส 56 จํานวน 22 คน พ้นสภาพรวม ณ สิ้นปีการศึกษา 2557 จํานวน 13 คน คิดเป็น 59% โดยประมาณ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพ้นสภาพ ของจํานวนนิสิตที่คงอยู่ มี ดังนี้
1. นิสิตส่วนหนึ่ง ทํางานแล้ว และไม่ได้ลาเรียนแบบเต็มเวลา เมื่อนิสิตเรียนจบในรายวิชาที่ถูกบังคับเรียนทั้งหมด
(Course work) นิสิตจะกลับไปสนใจงานในภาระหน้าที่ของตนเอง ทําให้นิสิตอาจจะละเลยต่อการทําวิทยานิพนธ์
หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ และไม่ทําการรักษาสภาพ (ซึ่งมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นิสิตที่พ้นสภาพสามารถคืน
สภาพได้ นิสิตเหล่านี้ จึงรอให้เกิดความก้าวหน้าแล้วค่อยคืนสภาพ) คิดเป็น 33.3% โดยประมาณ
2. นิสิตมีภาระทางครอบครัว จึงไม่สามารถแบ่งเวลาจากการดูแลครอบครัว มาทํางานวิจัยของตนเองให้เสร็จสิ้นได้ ทํา
ให้พ้นสภาพ (แต่รอเวลาว่าพร้อม ก็จะขอคืนสภาพย้อนหลังจากมหาวิทยาลัย คิดเป็น 20 % โดยประมาณ
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3. นิสิตไม่มีเจตนาที่จะศึกษาต่อจนจบ เนื่องจากติดภาระทางหน้าที่การงานและตัดสินใจเลิกศึกษาในหลักสูตร คิดเป็น
16.7 % โดยประมาณ
4. นิสิตพ้นสภาพในรหัสเดิม และกลับเข้ามาศึกษาในรหัสใหม่ โดยขอเปลี่ยนจากภาคนอกเวลา มาเป็น ในเวลา
เนื่องจาก ปัญหาด้านการเงิน และมีเวลาศึกษาแบบในเวลา คิดเป็น 13.3 % โดยประมาณ
5. นิสิตได้ตอบรับเข้าศึกษาต่อ แต่มีปัญหาด้านการเงิน (เช่น ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานตามคาดหวัง) จึงพ้น
สภาพ คิดเป็น 16.7% โดยประมาณ
จากการทบทวนผลการดําเนินงานและกระบวนการพบว่า หลักสูตรขาดขั้นตอนการติดตามนิสิต
แนวทางแก้ไข คือ ควรจะมีการติดตามนิสิตในกลุ่ม 1 2 3 และ 5 เพื่อหาแนวทางที่หลักสูตรอาจให้ความช่วยเหลือได้ เช่น
แนะนําหัวข้อวิจัยให้สอดคล้องกับงานประจํา เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตกับอาจารย์มากขึ้น ช่วยแนะนําช่อง
ทางการหาทุนการศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนิสิต

ผลการดําเนินงาน
1. การรับนิสิตใหม่
(ก) กระบวนการ ระบบ และกลไก
โดยทั่ วไป ในการรั บ นิสิ ต ระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษา หลั กสู ต ร วท.ม.
(วิ ทยาการ
คอมพิวเตอร์) ได้แบ่งการดําเนินการรับนิสิตออกเป็น 2 ระบบคือ
1. แผน ก.2 (วิทยานิพนธ์) แบ่งออกเป็น 2 ระบบ
- ระบบในเวลาราชการ
- ระบบนอกเวลาราชการ
2. แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
กระบวนการในการรับนิสิตใหม่ของ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ก่อนที่จะมีการประกาศรับสมัครนิสิตใหม่นั้น ในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตร
จะมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อกําหนดคุณสมบัติของนิสิต จํานวนนิสิตที่
จะรั บ และวิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก รวมถึ ง การแต่ งตั้ ง กรรมการในการออกข้ อ สอบ
ตรวจข้อสอบ และสอบสัมภาษณ์
2. เมื่อได้มติจากที่ประชุมจากหลักสูตร ก็จะมีการนํามติที่ประชุมเข้าสู่การประชุม
ของกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยของคณะวิทยาการสารสนเทศ
3. จากนั้นทางคณะวิทยาการสารสนเทศจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของนิสิต
จํานวนนิสิตที่จะรับ และวิธีการคัดเลือก ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
4. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรับสมัคร พร้อมทั้งกําหนด
วันสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
5. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดสอบ โดยข้อสอบจะถูกจัดทําโดย
คณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดยหลักสูตรเมื่อผู้สมัครทําการสอบเรียบร้อยแล้ว
ข้อสอบจะถูกส่งกลับมายังคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดยหลักสูตรเพื่อทําการ
ตรวจข้อสอบจากนั้นจะส่งรายชื่อผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านให้กับทางคณะวิทยาการ
สารสนเทศเพื่ อให้ ส่งส่ งรายชื่ อดังกล่ าวให้ กับ บัณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคาม
6. บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า
สัมภาษณ์
7. เมื่อถึงวันสอบสัมภาษณ์ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ถูกแต่งตั้งโดยหลักสูตร
จะทํ า การสั ม ภาษณ์ ผู้ ส มั ค รที่ ส อบข้ อ เขี ย นผ่ า นจากนั้ น คณะกรรมการสอบ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน
สัมภาษณ์จะทําการสรุปรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
8. หลั ก สู ต รส่ ง รายชื่ อ ผู้ ที่ ผ่า นการสอบสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ค ณะวิ ท ยาการสารสนเทศ
จากนั้นคณะวิทยาการสารสนเทศจะส่งรายชื่อดังกล่าวให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนต่อไป
ในแต่ละปีการศึกษา จะเปิดรับ 2 รอบตามการประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยในปี
2557 จะมีการรับนิสิตใหม่ทั้งในภาคการศึกษา 1/2557 และ 2/2557
(ข) ผลลัพธ์และการปรับปรุงกระบวนการ
ในการรับนิสิตใหม่สําหรับปี 2557 มีนิสิตสมัครเข้ามาเรียนค่อนข้างน้อย เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามีความล่าช้าและไม่ทั่วถึง
เพราะภายหลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยปิดรับสมัครไปแล้ว พบว่ามีผู้สนใจโทรมาสอบถามที่
หลักสูตรจํานวนมาก ดังนั้นในปี 2558ทางหลักสูตรจึงได้มีการเพิ่มประชาสัมพันธ์เรื่องการ
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมในหลายๆ ช่องทาง เช่น การกระจายข่าว
ผ่านทางศิษย์เก่า หรือทาง Facebook จากการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว เพื่อให้เกิดการ
กระจายข่าวทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
(ก) กระบวนการ
หลักสูตรฯ ได้เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยการจัด “โครงการสาน
สัมพันธ์พี่น้อง” ที่ทางหลักสูตรฯ จะจัดให้กับนิสิตใหม่ ภายหลังจากการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่จุดประสงค์เดิมสําหรับการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ก่อนการเข้าศึกษามีดังนี้
1. เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงข้อมูลด้านการเรียนการสอน บทบาทและสิทธิต่างๆ
ของตนเอง เมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้นิสิตได้รู้ว่ามีอุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีให้กับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาตลอดระยะที่ศึกษาในหลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. เพื่อให้นิสิตได้พบปะรุ่นพี่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับข้อเสนอแนะจาก
รุ่นพี่
4. เพื่อแนะนําแนวทางในการปรับฐานความรู้ให้กับนิสิตใหม่ ที่อาจจะมีวุฒิที่ไม่ตรง
กับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต

(ข) ผลลัพธ์และการปรับปรุงกระบวนการ
ทุกปี เมื่อมีการรับนิสิใหม่ ทางหลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ จะจัด “โครงการ
สานสัมพันธ์พี่น้อง” เปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้ทราบข้อมูลต่างๆและพบปะรุ่นพี่แล้ว อีกทั้ง
ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้พบปะอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน แต่พบปัญหาว่า
นิสิตแต่ละคนมีพื้นฐานการศึกษาที่แตกต่างกัน ทําให้เมื่อเริ่มการศึกษาวิจัยมักจะประสบ
ปัญหา จากปัญหาดังกล่าวในปี 2557ทางหลักสูตรฯ ยังคงจัด “โครงการสานสัมพันธ์พี่
น้อง” แต่เพิ่มการอบรมความรู้ที่จําเป็นต่อการศึกษาวิจัย ก่อนการเปิดเรียน รวมทั้งการ
ออกแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการพิจารณาการสอดแทรกองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการ
ศึกษาวิจัย ในแต่ละรายวิชา
อธิบายผลการดําเนินงาน
1. การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตในระดับปริญญาโท
(ก) กระบวนการ
หลักสูตรวท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการกํากับดูแลนิสิตระดับปริญญาโท ทั้งนิสิต
แผน ก.2 และ แผน ข เพื่อการทํางานวิจัยใน 2 รูปแบบ
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ผลการดําเนินงาน
- การควบคุมการทํางานวิจัย โดยทําผ่านวิชาสัมมนา ซึ่งทางหลักสูตรกําหนดให้
นิสิตต้องเรียนสัมมนาใน 3 ครั้ง ใน 3 ภาคการศึกษา โดยมีสาระสําคัญดังนี้
o ในสัมมนา 1 นิสิตควรจะได้หัวข้อของตนเองและได้แนวทางในการ
ทบทวนวรรณกรรม
o ในสัมมนา 2 นิสิตควรจะได้กรอบงานวิจัยของตนเบื้องต้นโดยที่การ
ทบทวนวรรณกรรมควรจะสมบูรณ์ที่สุด
o ในสัมมนา 3 นิสิตควรจะได้กรอบงานวิจัยของตนที่ชัดเจน
ซึ่งในการขอสอบสัมมนาในแต่ละภาคศึกษา นิสิตแต่ละคนต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา และจะมีการสอบสัมมนา 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา เพื่อ
รับคําปรึกษาแนะนําด้านงานวิจัยจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆ
- การควบคุมการทํางานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ทุกคนจะมีกฎกติกาโดยทั่วไปดังนี้
o ถ้าเป็นนิสิตที่ไม่ได้ทํางานประจํา หรือนิสิตที่ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา
จะถูกกําหนดให้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ 1 ครั้ง
o ถ้ า เป็ น นิ สิ ต ที่ ทํ า งานระหว่ า งการศึ ก ษา จะต้ อ งเข้ า พบอาจารย์ ที่
ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งแต่อาจจะมีการพูดคุย ขอคําแนะนํา
จากที่ปรึกษาผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook, Email, โทรศัพท์
เป็นต้น
(ข) ผลลัพธ์และปรับปรุงกระบวนการ
ที่ผ่านมาพบว่านิสิตมีปัญหาเรื่องการเข้าที่พบที่ปรึกษาฯ โดยเฉพาะการควบคุมการดูแล
การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวนิสิตระดับปริญญาโท ผ่านวิชาสัมมนาแม้จะมีการ
กําหนดว่านิสิตควรเข้าพบที่ปรึกษาฯ อย่างน้อย 3 ต่อภาคการศึกษา และมีการสอบ 2
ครั้งต่อภาคการศึกษา พบว่ามีนิสิตบางคนละเลยต่อการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เนื่องใน
การเข้าพบแต่ละครั้งไม่ได้มีการบันทึกการเข้าพบ ดังนั้นในปี 2557 ทางหลักสูตรฯ ได้
ปรับเปลี่ยนข้อกําหนด นั่นคือนิสิตแต่ละคนต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง
ต่อภาคการศึกษา โดยที่ปรึกษาฯ ต้องบันทึกและเซ็นรับรองการเข้าพบ และจะมีการสอบ
สัมมนา 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยที่ปรึกษาฯ ต้องเซ็นอนุมัติการขึ้นสอบสัมมนา ก่อน
การขึ้นสอบสัมมนาเช่นกันจากการแก้ปัญหาดังกล่าว ทําให้ในปี 2557 นิสิตระดับปริญญา
โท จะมีจํานวนการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ มากขึ้น และการทําวิจัยมีความชัดเจนมาก
ขึ้น ตามไปด้ วย โดยพิจารณาจากความก้าวหน้ าของงานวิ จัย ของนิ สิต แต่ ละคนในวิ ช า
สัมมนานั่นเอง
2. การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
(ก) กระบวนการ
ทางหลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมโครงการ 2 โครงการหลัก เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพนิสิตได้แก่
1. โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี
2. โครงการศึกษาดูงาน
ซึ่ง โครงการทั้ ง 2 โครงการ จั ดขึ้ น โดยมี จุด ประสงค์ เพื่ อพั ฒ นาศั ก ยภาพนิสิ ต และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม เช่น การอบรมด้านภาษา
การอบรมด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่นิสิตสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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ผลการดําเนินงาน
(ข) ผลลัพธ์และการปรับปรุงกระบวนการใหม่
แม้ทุกปีทางหลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัด “โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี” แม้จะมีการจัดอบรมด้านภาษาให้กับนิสิต แต่พบว่า เมื่อนิสิตต้อง
ไปนําเสนอผลงานวิจัยของตนเป็นภาษาอังกฤษ ปรากฏว่านิสิตยังขาดความมั่นใจในภาษา
ของตน ดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงโครงการ โดยส่งเสริมให้มีการอบรมภาษาให้กับนิสิต
เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการเขียนงานวิจัย การฟัง และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

(ค) ประเมิน/ทบทวน
จากผลการดําเนินงาน ทําให้ผลงานวิจัยของนิสิตได้รับการเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น และนิสิตสามารถไปนําเสนองานวิจัยของตนในงานประชุมวิชาการนานาชาติมากขึ้น
โดยในเดือนกรกฎาคม 2558 มีงานวิจัยของนิสิตในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้รับการตอบรับ
ทั้งสิ้น 3 เรื่อง
แสดงผลที่เกิด

 อัตราการคงอยู่
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร)

จํานวนนิสิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2555

2556

2557

ก.2

ข

ก.2

ข

ก.2

ข

2555

11

17

5

13

0

5

2556

-

-

11

11

5

4

2557

-

-

-

-

6

-

 การสําเร็จการศึกษาของนิสิตในปี 2557
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)

2555
2556
2557

จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (จํานวนจริง) ใน
แต่ละปีการศึกษา
2555
2556
2557
ก.2

ข

ก.2

ข

ก.2

ข

แผน ก.2 (11 คน)

-

-

4

-

2

-

แผน ข (17 คน)

-

-

-

-

-

-

แผน ก.2 (11 คน)

-

-

-

-

-

-

แผน ข (11 คน)

-

-

-

-

-

-

แผน ก.2 (8 คน)

-

-

-

-

-

-

แผน ข (0 คน)

-

-

-

-

-

-

 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
1.
2.
3.
4.

นิสิตกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียน
นิสิตยื่นแบบฟอร์มให้กับประธานหลักสูตร
ประธานหลักสูตรนําเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร
สรุปผลวาระการประชุมนําส่งคณะกรรมการบัณฑิตคณะ
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5.

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบัณฑิตคณะสรุปผลส่งเข้าคณะกรรมการประจําคณะต่อไป

ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษาพ.ศ. 2557 ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากนิสิต แต่จากการทบทวนกระบวนการ
พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์ ชี้แนะกระบวนการให้กับนิสิต เห็นควรจัดเป็นเนื้อหาแจ้ง
นิสิตในวันปฐมนิเทศ และหากไม่มีการร้องเรียนใด ๆ จากนิสิตก็ควรทําการประเมิน
กระบวนการโดยนิสิตด้วย
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2555
(รับเข้า แผน ก.2 จํานวน 11 คน)

ปีการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
จํานวน
ร้อยละของจํานวนที่รับเข้าในรุ่น

2556
4
36.36

2557
2
18.18

ปัจจัยที่ทําให้นิสิตไม่สําเร็จการศึกษาภายในระยะตามหลักสูตร 5 คน เพราะนิสิตมีงานประจําทํา หลังจากที่หมดวิชาเรียน
นิสิตไม่เข้าพบอาจารย์เพื่อปรึกษาเรื่องงานวิจัย และทําวิจัยได้อย่างเต็มที่
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
วันที่สํารวจ 29 พฤศจิกายน 2557
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา(ไม่นับรวมผู้
ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

จํานวน
6
4

ร้อยละ
100
66.66

6
2
-

100
-

การวิเคราะห์ผลที่ได้
นิสิตที่จบการศึกษา 2 คนมีงานประจําอยู่แล้ว ส่วนอีก 2 คน หลังจากจบการศึกษาได้เข้าทํางานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย
นครพนม และสถาบันราชมงคล วิทยาเขต พังโคน สกลนคร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตลาดผู้ประกอบการในปัจจุบันจะเป็น
หน่วยงานระดับอุดมศึกษา และเป็นอาชีพอาจารย์ ดังนั้นหลักสูตรควรจะเน้นเรื่องการทําวิจัย และจรรยาบรรณการทําวิจัย
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับ

ในปี 2557 มีนิสิตระดับปริญญาโท สําเร็จการศึกษา 2 คนและมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ดังต่อไปนี้

คงเหลือ
5
45.45
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นิสิตและผู้สําเร็จ
การศึกษา
ประพจน์ ธรรมศิรา
รักษ์
อธิพงศ์ คําสีลา

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่

ค่าน้ําหนัก

วารสารวิทยาศาสตร์และ
การวิเคราะห์ปัญหาและการ
ทดสอบความมั่นคงของเทคโนโลยี เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ปีท่ี 34 ฉบับที่
รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว
1, หน้า 10-24, 2558
วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ,
การปรับปรุงการจัดการกฎไฟร์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2, หน้า 7-14,
วอลล์ด้วยแนวคิดการตัดสินใจ
2557
แบบโดเมนเดี่ยว

TCI กลุ่ม 2
0.6
TCI กลุ่ม 2
0.6

ปีการศึกษา
ที่ควรจบ
2557

2557

** หมายเหตุ นิสิตอีก 4 คน จบก่อนเวลา และตีพิมพ์ไปในปีการศึกษา 2556

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
1204 701: Computer Science
Seminar in Selected Topic 1
1204 702: Computer Science
Seminar in Selected Topic 2
1204 703: Computer Science
Seminar in Selected Topic 3
1204 704: Research Methodology
for Computer Science and
Information Technology
1204 709: Advanced Computer
Networks
1204 710: Data Warehouse and
Data Mining
1204 717: Human Computer
Interaction
1204 802: Thesis
1204 803: Independent Study
1204 817: Selected Topics in
Advanced Artificial Intelligence
1204 705: Advanced Analysis and
Design of Algorithms
1204 711: Advanced Artificial
Intelligence
1204 716: Advanced Database
1204 701: Computer Science
Seminar in Selected Topics 1
1204 702: Computer Science
Seminar in Selected Topics 2
1204 703: Computer Science
Seminar in Selected Topics 3

ภาค/ปี
การศึกษา
1/2557

A
4

B+
0

การกระจายของเกรด
B C+ C D+
0 0 0 0

D
0

F
0

จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
สอบผ่าน
4
4

1/2557

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1/2557

4

0

2

0

0

0

0

0

6

6

1/2557

6

1

1

0

0

0

0

1

9

8

1/2557

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1/2557

5

1

0

0

0

1

0

0

7

7

1/2557

6

1

0

1

0

0

0

0

8

8

1/2557
1/2557
1/2557

0
0
2

0
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
4

0
4

2/2557

3

2

0

0

0

0

0

0

5

5

2/2557

1

3

2

2

0

0

0

0

8

8

2/2557
2/2557

0
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

2
0

2/2557

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

2/2557

2

1

0

0

0

0

0

0

2

2
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1204 716 ฐานข้อมูลขั้นสูง
1204 801 สถิตสิ ําหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2/2557
2/2557

0
1

1
1

0
2

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

1
5

1
5

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
4.1 สาระ
ของ
รายวิชาใน
หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความรู้ความสามารถในการวิจัย ค้นคว้า และติดตามวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทฤษฎี
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเป็นหนทางไปสู่
ความสามารถในการเป็นผู้นําทางวิชาการด้านนี้
2. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลต่อการออกแบบเพื่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
3. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีจิตสํานึก ความรับผิดชอบต่อสังคม
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
กระบวนการ
1. หลักสูตรสรุปข้อมูลที่สําคัญที่ใช้การปรับปรุงความก้าวหน้าของสาระรายวิชา เช่น ความต้องการของ
นิสิต ความทันสมัยของเทคโนโลยี แนวโน้มของงานวิจัยสมัยใหม่ ความต้องการของตลาด
2. หลักสูตรสรุปปัญหาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จาก มคอ.5
3. หลักสูตรประชุมปรับเนื้อหารายวิชา หรือลําดับรายวิชา
4. สรุปแผนการศึกษา
5. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ผลการดําเนินงาน
จากปีการศึกษา พ.ศ. 2556 พบว่ามีการเปิดรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยเพียงภาคการศึกษาที่ 1 ทําให้ผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตในวิชาสัมมนา 1 ของนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ต่ํากว่า นิสิตภาคการศึกษาที่ 1 ที่เรียนวิชา
สัมมนา 1 พร้อมกับวิชาระเบียบวิธีวิจัย โดยจะวัดจากการนิสิตที่เข้าภาคการศึกษาที่ 2 นิสิตต้องศึกษาพื้นฐาน
การวิจัยด้วยตนเองและปริมาณการเข้าพบที่ปรึกษาอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ทําให้เห็นว่านิสิตควรได้เรียนวิชาระเบียบ
วิธีวิจัยเป็นวิชาแรกของการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 จึงได้มีแผนการเปิดการเรียนสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทั้ง 2 ภาคการศึกษา จากผล
การดําเนินงานปีการศึกษา พ.ศ. 2557 พบว่านิสิตสามารถทําวิจัยและเอกสารสัมมนาได้มีคุณภาพสูงขึ้น ในปี
การศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรมีการวางแผนเปิดรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทั้งสองภาคการศึกษา
สําหรับการปรับปรุงสาระรายวิชามีการปรับปรุงดังนี้
การปรับปรุงสาระวิชา 1204 710: Data Warehouse and Data Mining จากมคอ.5 ปีการศึกษา พ.ศ.
1/2556 นิสิตได้ขาดพื้นฐานการโปรแกรมโดยใช้ Matlabปีการศึกษา พ.ศ. 1/2557 จึงเพิ่มการสอนพื้นฐาน
โปรแกรมด้วยภาษาสคริปต์ Matlabก่อนการเรียนเพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษา
สําหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรเห็นควรต้องปรับปรุงรายวิชาทุกรายวิชาโดยให้เพิ่มงานวิจัยที่ทันสมัย
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และยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาให้ครบทุกรายวิชา
ปรับปรุงกระบวนการ
จากปีการศึกษา พ.ศ. 2557 พบว่ากระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชานิสิตควรมีส่วนร่วม แต่นิสิตมักจะไม่
ประเมินข้อคิดเห็นอื่นๆ ในระบบทะเบียน จึงเห็นควรว่าต้องมีการจัดประชุมร่วมกับนิสิตเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
ของนิสิตด้วย
ผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 มีนิสิตสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์จํานวน 2 คน ผลสอบคือ“ผ่าน”
ผลการประชุมสรุปกระบวนการ
จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หลักสูตรพบว่าควรเพิ่มขั้นตอน การนําเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพื่อพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ก่อนให้ประธานหลักสูตรลงนาม และเพิ่มเกณฑ์ที่ชัดเจนและวัดได้เกณฑ์การ
พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.2 การ
อธิบายผลการดําเนินงาน
วางระบบ - การกําหนดผู้สอน
ผู้สอนและ หลักสูตรมีการวางระบบการกําหนดผู้สอนเป็นขั้นตอนดังนี้
กระบวนกา
1. หลักสูตรวางแผนเปิดวิชาเรียนตามแผนการศึกษา สําหรับวิชาเอกบังคับ
รจัดการ
2. หลักสูตรสํารวจความต้องการของนิสิตในการเปิดรายวิชาเอกเลือก
เรียนการ
3. หลัก สู ตรมีก ารกํา หนดผู้ ส อนในรายวิ ชาต่า งๆ โดยดูจาก คุ ณ สมบั ติ (เป็ น อาจารย์ คุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาเอก หรือศาสตราจารย์ขึ้นไป) ในสาขาวิชา
สอน
4. หลักสูตรจะทําการคัดเลือกผู้สอนที่ผ่านคุณสมบัติ ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์เป็นหลัก โดย
หลักสูตรจะได้มีการจัดประชุมกับอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน มีการชี้แจงรายวิชาการที่จะทําการเปิดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
5. หลักสูตรจะมีการทบทวนและคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนทุกภาคการศึกษา
จากการดําเนินในปีการศึกษา 2557 สามารถรายงานได้ดังนี้
1. มีอาจารย์ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านคุณสมบัติสามารถเป็นผู้สอนได้จํานวน 6 คน คือ
1. ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
2. ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์
3. ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ
4. ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
5. ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์
6. ดร.พัฒนพงษ์ชมพูวิเศษ

2. ในปีการศึกษา 2557 ได้กําหนดอาจารย์ผู้รายวิชาต่าง ๆ ดังนี้
เทอม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คะแนนประเมิน
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1/2557

1204 701
1204 702
1204 703
1204 704
1204 709
1204 710
1204 717
1204 817

2/2557

1204 701
1204 702
1204 703
1204 711
1204 801
1204 705

Computer Science Seminar
in Selected Topic 1
Computer Science Seminar
in Selected Topic 2
Computer Science Seminar
in Selected Topic 3
Research Methodology for
Computer Science and
Information Technology
Advanced Computer
Networks
Data Warehouse and Data
Mining
Human Computer
Interaction
Selected Topics in
Advanced Artificial
Intelligence
Computer Science Seminar
in Selected Topic 1
Computer Science Seminar
in Selected Topic 2
Computer Science Seminar
in Selected Topic 3
Advanced Artificial
Intelligence
Advanced Statistics

ผศ.ดร. พนิดา

จากนิสิต
4.867

ผศ.ดร. พนิดา

4.525

ผศ.ดร. พนิดา

4.667

ดร. มนัสวี

4.625

ดร. สมนึก

4.925

ผศ. ดร. ฉัตรเกล้า

4.658

ดร. มนัสวี

4.692

ดร. พัฒนพงษ์

4.32

ผศ.ดร. พนิดา

4.1

ผศ.ดร. พนิดา

4.5

ผศ.ดร. พนิดา

4.5

ผศ.ดร. จันทิมา

4.512

ดร. มนัสวี
Advanced Analysis and ผศ. ดร. ฉัตรเกล้า
Design of Algorithms

4.32
4.475

จากการดําเนินการในปีการศึกษา 2557 พบว่า
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตด้านการสอนพบว่า อาจารย์ทุกท่านผ่านเกณฑ์การประเมิน (มี
คะแนนเกินกว่า 3.51) ซึ่งเป็นการประเมินผ่านระบบทะเบียน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ในการประชุมทบทวนการเปิดรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 พบว่า
เกณฑ์และกระบวนทั้งหมดมีความเหมาะสม เนื่องจากนิสิตได้รับความรู้และมีผลการประเมินความ
พึงพอใจอยู่ระดับดี
3. สําหรับแผนการเปิดรายวิชาในปีการศึกษา 2558
- จะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นผู้ สอนในบางวิ ช า เนื่ อ งจาก มี อ าจารย์ ใ นภาควิ ช าจบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอกเพิ่มขึ้น และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในวิชา 1204 801 Advanced
Statistics
- ก่อนการเปิดวิชาเอกเลือกให้กับนิสิตรหัส 57 ทางหลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตเสนอความ
คิดเห็นในการเปิดวิชาเรียน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนิสิตมากที่สุด
4. นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2558จะเริ่มมีการสํารวจนิสิตที่ได้เรียนในแต่ละวิชาเนื้อหาที่มีการสอนไป
นั้น ผู้เรียนว่าได้นําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาวิทยานิพนธ์ของตนเองหรือไม่เพื่อใช้ในหารปรับปรุง
รายวิชาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
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การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) การจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตร ร่วมกับภาควิชา และคณะ จะดําเนินการประกาศปฏิทินสําหรับการส่งมคอ. 3 ให้กับ
อาจารย์ผู้สอน ร่วมถึงดําเนินการจัดส่งแบบฟอร์มตัวอย่าง และ มคอ 5. ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้เห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากนิสิตและอาจารย์ผู้สอนเมื่อปีการศึกษาที่
แล้ว
2. อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ. 3. และนําเข้าประชุมตามกําหนด
3. ประชุมกลั่นกรอง สาระรายวิชาใน มคอ. 3
4. อาจารย์ผู้สอนดําเนินการแก้ไขตามสรุปวาระการประชุม
5. ประชุมรับรอง มคอ. 3
6. ดําเนินการจัดส่ง มคอ. 3. และแผนการเปิดสอนรายวิชา ให้กับคณะ ทั้งนี้ต้องมีระยะเวลามากกว่า
30 วัน ก่อนเปิดทําการเรียนการสอน
7. หลักสูตรดําเนินเก็บสําเนาไว้ในระบบ Google Drive
8. หลักสูตรทบทวนกระบวนการกํากับติดตาม มคอ 3.
ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการประชุมการเปิดรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในวันที่ 8
พฤษภาคม 2557 และภาคการศึกษาที่2/2557 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (การประชุมครั้งที่ 11/57)
2. มีการประชุมกลั่นกรอง สาระรายวิชาใน มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในวันที่ 21 พฤษภาคม
2557 และภาคการศึกษาที่2 /2557 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 (การประชุมครั้งที่ 12/57)
3. มีการกํากับ ติดตาม รับรอง และดําเนินจัดส่ง มคอ. 3. ครบถ้วน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในวันที่ 3
กรกฎาคม 2557 และภาคการศึกษาที่2 /2557 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (การประชุมครั้งที่
13/57)
4. ดําเนินการเก็บสําเนาทุกรายวิชาไว้ในระบบ Google Drive : CSMSUTQF
5. หลักสูตรมีการประชุมทบทวนกระบวนการและผลการดําเนินในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
(เอกสารแนบ 8 วาระการประชุมเรื่องการเปิดรายวิชา ครั้งที่ 11-13/2557)
หลังจากการทบทวนกระบวนการพบว่า มีบางรายวิชาที่ทําการเผยแพร่ มคอ 3. ให้กับนิสิต จึงเห็นควรว่า ควร
มีแหล่งเผยแพร่กลางของหลักสูตร เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึง มคอ3. ได้ง่ายและครบถ้วนทุกรายวิชา
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
กระบวนการ
1. นิสิตจะต้องลงเรียนวิชาสัมมนา 1 2 และ 3
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมสัมมนา และให้ข้อคิดเห็น ข้อแนะนํากับนิสิต
และร่วมกันช่วยกันพิจารณาหัวข้อถึงความสอดคล้องกับสาขาวิชา
3. นิสิตปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์วิชาสัมมนา 1 2 และ 3 จํานวน 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา
4. สรุปเกรด คุณภาพ จากรายงานวิชาสัมมนา
5. หลังนิสิตสอบผ่านวิชาสัมมนา 2 นิสิตจะสามารถนํารายงานวิชาสัมมนา 2 ไปปรับปรุงเพื่อใช้ในการ
สอบวัดคุณสมบัติได้
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6. หลังนิสิตสอบผ่านวิชาสัมมนา 3 นิสิตจะสามารถนํารายงานวิชาสัมมนา 3 ไปปรับปรุงเพื่อสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ได้
การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1. นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหารือหัวข้อวิทยานิพนธ์
2. นิสิตจะต้องสอบผ่านในการสอบวัดคุณสมบัติก่อน
3. อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติและลงนามในเอกสาร TS1
4. ประธานหลักสูตรพิจารณา อนุมัติและนําเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตคณะ
5. คณะกรรมการบัณฑิตสรุปวาระการประชุม ลงนาม และส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
6. บัณฑิตวิทยาลัยประชุม ลงนาม และดําเนินการจัดสอบ
7. หลักสูตรดําเนินการจัดสอบ และส่งผลตามลําดับ
8. ประชุมสรุป ทบทวน กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
มีนิสิตจํานวน 8 คนสามารถส่ง TS2ได้แก่
นายฉัตรดนัย รหัส 55
นางสาวพัชราภรณ์ รหัส 55
นาย Sokรหัส 55
นายธนัชชา รหัส 55
นายนครินทร์ รหัส 55
นายณัฐวุฒิ รหัส 55
นายมงคล รหัส 56
นายกษิน รหัส 56
และมีนิสิตจํานวน 2 คน รหัส 56 ที่สามารถสอบผ่านหัวข้อวิจัย ภายหลังจากการเรียนวิชาสัมมนา 2
ผลการประชุมสรุปกระบวนการ
จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หลักสูตรพบว่าควรมีเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมอาจารย์ประจําร่วมกับที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อกํากับดูแลให้สอดคล้องกับหลักสูตร ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
เกณฑ์การควบคุมให้หัวข้อวิทยาพนธ์สอดคล้องกับสาขาวิชาวิทยาคอมพิวเตอร์
1. หัวข้อมีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งในระดับสากล (ACM/IEEE)
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ในฐานข้อมูลที่สาขาวิชายอมรับ
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
กระบวนการ
1. แนะนําอาจารย์และความเชี่ยวชาญในวันปฐมนิเทศ
2. นิสิตพบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตสนใจ
3. นิสิตนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์พร้อมกับชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4. หลักสูตร คณะ และ บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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ผลการดําเนินการ
1. นิสิตจํานวน 8 คนผ่านการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ดังนั้นนิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม ที่สอดคล้องและเชี่ยวชาญกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก
ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม

ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล

ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์

ดร.พัฒนพงษ์ ชมพูวิเศษ
ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์

นิสติ ในที่ปรึกษา

TS

นายณัฐวุฒิ
กับ นายฉัตรดนัย

TS1
TS2
TS3
TS1
TS2
TS1
TS2
TS3
TS1
TS2
TS1
TS2
TS3
TS1
TS2
TS1
TS2
TS3

นายกษิน
นายธนัชชา

ดร.พัฒนพงษ์ ชมพูวิเศษ

นายมงคล

ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์

นางสาวพัชราภรณ์

ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์

นาย Sok

ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์

นายนครินทร์

2. มีนิสิตจํานวน 1 คน คือ นายปรัชญา รหัส 56 ที่ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตได้เข้าพบประธาน
หลักสูตร และประธานหลักสูตรได้แนะนําอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและสอดคล้องกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
ผลการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
จากการทบทวนกระบวนการพบว่า ขาดกระบวนการนําเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ว่าอาจารย์ที่
ปรึกษามีความสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือไม่
นอกจากนี้ ยั ง ขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นวั น ปฐมนิ เ ทศที่ นิ สิ ต สามารถขอคํ า ปรึ ก ษาเรื่ อ งอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์จากประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําหลักสูตรได้
การช่วยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
กระบวนการ
1. หลักสูตรจัดทําแผนการศึกษาและระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิต
2. หลั ก สู ต รจั ด ทํ า แผนงบประมาณสนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ ผ ลงาน การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ การสอบ
ประมวลผลความรู้ (Comprehensive exam)
3. หลักสูตรกําหนดให้นิสิตมีการรายงานความก้าวหน้าในวิชาสัมมนา 1 2 และ 3
4. หลักสูตรกําหนดให้นิสิตที่ผ่านหัวข้อวิทยานิพนธ์รายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา
5. หลั ก สู ต รกํ า หนดเกณฑ์ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา สํ า หรั บ แผน ก จะต้ อ งเผยแพร่ ตี พิ ม พ์ ง านวิ จั ย ใน
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วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการกลั่นกรอง (peer review) และอยู่ในฐานข้อมูลที่เชื่อถือ
ได้ จํานวน 1 ฉบับและระดับชาติสําหรับแผน ข
6. หลักสูตรจะมีการทบทวนแผนการดําเนินงานทั้งหมด ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน
1. ในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 หลักสูตรได้ทําแผนการศึกษา แผนงบประมาณสนับสนุนนิสิต
2. มีนิสิตสอบจบวิท ยานิพ นธ์ จํานวน 2 คน และมี งานวิจัยตีพิ ม พ์ใ นวารสารระดับ ชาติ ที่ อยู่ใน TCI
จํานวน 2 ฉบับ สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์จํานวน 1 คน
3. นิสิตต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาสัมมนา จํานวน 3 ครั้งต่อภาคการศึกษา
ผลการทบทวนกระบวนการ
1. หลักสูตรได้มีการทบทวนกระบวนการพบว่า หลังจากนิสิตผ่านวิชาสัมมนา 1 2 และ 3 แล้ว มีนิสิตไม่
เข้ าพบอาจารย์ที่ป รึ กษาอย่ างต่ อเนื่ องจํ านวนหนึ่ง จึงเพิ่ม กระบวนการกํากับติด ตามให้ นิ สิต พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 8 ครั้ง และให้นิสิตสรุป จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา
นําเข้าประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไป
2. กําหนดบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้มีการประเมินนิสิตในที่ปรึกษาว่ามีความก้าวหน้าทาง
งานวิจัยตรงตามแผนการเรียนหรือไม่ นอกจากนี้ที่ปรึกษาจะต้องกํากับดูแลให้นิสิตเข้าพบและมี
ความก้าวหน้าอย่างสม่ําเสมอ
3. หลั ก สู ต รจะต้ อ งดํ า เนิ น การวางแผนกํ า กั บ การสอบประมวลผลความรู้ สํ า หรั บ นิ สิต แผน ขทุ ก ปี
การศึกษา
4.3 การ
ประเมิน
ผู้เรียน

การประเมินผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
กระบวนการ
1.หลักสูตรเลือกรายวิชาที่ต้องการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา โดยเลือกจาก
วิชาเอกบังคับ จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา
2.หลักสูตรจัดทําแบบสอบถามตามกรอบมาตรฐานการศึกษา และกํากับติดตามให้นิสิตประเมินผลการเรียนรู้
ตามแบบสอบถาม
3.หลักสูตรทําการสรุปผล
4.ประเมินและทบทวนผลการดําเนินงาน และกระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
1.มีการดําเนินงานครบถ้วนตามกระบวนการ
2.ผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีดังนี้
วิชา

1204701
1204703
1204704
1204711

ปี
ค่าเฉลี่ย
การศึกษา
1/2557
1/2557
1/2557
2/2557

4.471
4.794
4.591
4.286

ค่าส่วน
ผ่านครบ
ข้อที่ได้คะแนนน้อย
เบี่ยงเบน
ทุกด้าน
มาตรฐาน
0.499
 ไม่มีข้อใดต่ํากว่า 4
0.472
 ไม่มีข้อใดต่ํากว่า 4.5
0.602
 ไม่มีข้อใดต่ํากว่า 4
0.547
 - การบูรณาการความรู้
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1204801

2/2557

4.227

0.670

1204705

2/2557

4.432

0.618

ในสาขาวิชากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ(3.5)
-สามารถสืบค้นและ
ตีความสาระสนเทศ
(3.5)
 การบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ (3.0)
 การบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ (3.2)

หลักสูตรได้ประชุมทบทวนกับอาจารย์ผู้สอนเห็นควรดังนี้
1.ส่วนใหญ่นิสิตให้คะแนนในส่วนของการบูรณาการความรู้ในสาขาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆน้อยทุกวิชา
ดังนั้นควรจะเน้นให้อาจารย์ผู้สอนให้ข้อแนะนําหรือยกตัวอย่างการนําศาสตร์ที่สอนไปใช้กับศาสตร์อื่น
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
กระบวนการเรียนรู้
1.หลักสูตรจัดให้มีการนําส่ง มคอ. 5 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาและจุดประสงค์ของรายวิชานั้น ๆ
2.อาจารย์ผู้สอนดําเนินการสอน
3.อาจารย์ผู้สอนดําเนินการส่งเกรด
4.หลักสูตรมีการประชุมเกรด และทบทวนผลการเรียนรู้ของนิสิตจากเกรด
ผลการดําเนินงาน
1.มีการนําส่งมคอ. 5 ครบถ้วน
2.อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดทุกรายวิชา โดยมีนิสติ ผิดปกติจํานวน 1 วิชา คือ วิชา สัมมนา 1 คือนิสิตถอนวิชา
ดังกล่าวเนื่องจากนิสิตไม่พร้อมในการทําวิจัย
หลังจากการทบทวนกระบวนการพบว่า
1.อาจารย์ผู้สอนควรนําปัญหาที่นิสิตอาจจะได้ผลการเรียนรู้ผิดปกติเข้าประชุมเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
เช่น นิสิตขาดเรียน นิสิตมีพื้นฐานต่ํา
2.อาจารย์ทุกรายวิชาควรให้นิสิตจัดผลงาน (Term Project) เพื่อให้สามารถวัด และประเมินผลการเรียนรู้เชิง
คุณภาพ
3.หลักสูตรต้องมีการสุ่มสัมภาษณ์นิสิต เพื่อวัดผลการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากการตัดเกรด

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร
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(มคอ.5, มคอ.6และมคอ.7)
กระบวนการ
1.หลักสูตร ร่วมกับภาควิชา และคณะ จะดําเนินการประกาศปฏิทินสําหรับการส่งมคอ. 5 ให้กับอาจารย์ผู้สอน
2.อาจารย์ผู้สอนดําเนินการส่งเกรดตามปฏิทินการศึกษา
3.หลักสูตรจัดการประชุมเกรด ทวนสอบความผิดปกติของการเรียนรู้ในรายวิชาทั้งหมด
4.หลักสูตรร่วมกับคณะ ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา
5.อาจารย์ผู้สอนจัดทํา มคอ. 5
6.ประชุมรับรอง มคอ. 5 และ ดําเนินการจัดส่ง มคอ. 5.
7.หลักสูตรดําเนินเก็บสําเนาไว้ในระบบ Google Drive
8.หลักสูตรดําเนินการจัดทํามคอ 7. ภายใน 60 วัน หลังปิดภาคการศึกษาที่ 2
9.หลักสูตรทบทวนกระบวนการ ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการประชุมเกรดร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557
และภาคการศึกษาที่ 2 /2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 (การประชุมครั้งที่ 14/57 )
2. มีการประชุมกลั่นกรอง มคอ.5 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในวันที่ 8 มกราคม 2558 และภาคการศึกษาที่
2 /2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558
3. มีการกํากับ ติดตาม รับรอง และดําเนินจัดส่ง มคอ. 5 ครบถ้วน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในวันที่ 8
มกราคม 2558 และภาคการศึกษาที่ 2 /2557 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558
4. ดําเนินการเก็บสําเนาทุกรายวิชาไว้ในระบบ Google Drive : CSMSUTQF
5. หลักสูตรมีการประชุมทบทวนกระบวนการและผลการดําเนินในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
6. หลักสูตรได้ดําเนินการจัดทํา มคอ 7. ในช่วงวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครบ และ 6-7 กรกฎาคม 2558
ตามเอกสารแนบ 9 วาระการประชุมเกรด
ตามเอกสารแนบ 10 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 26-29 พฤษภาคม 2558 และโครงการอบรม
การเขียน มคอ 7 6-7 กรกฎาคม 2558
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
กระบวนการ
1.นิสิตขอขึ้นสอบวิทยานิพนธ์โดยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามยินยอม
2.อาจารย์ที่ปรึกษาเสนออาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3.ประธานหลักสูตรประธานหลักสูตรพิจารณาอนุมัติและนําเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตคณะ
4.คณะกรรมการบัณฑิตสรุปวาระการประชุมลงนามและส่งให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
5.บัณฑิตวิทยาลัยประชุม ลงนาม และดําเนินการจัดสอบ
6.หลักสูตรดําเนินการจัดสอบ และส่งผลตามลําดับ
7.ประชุมสรุป ทบทวน กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
มีนิสิตจํานวน 8 คนสามารถส่ง TS2 และมีนิสิตจํานวน 2 คนรหัส 56 สามารถสอบผ่านหัวข้อวิจัย
ภายหลังการเรียนสัมมนา 2
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ผลการประชุมสรุปกระบวนการ
จากผลการดํา เนินงานที่ผ่า นมา หลั ก สู ต รพบว่ า ควรเพิ่ ม ขั้น ตอน การนํ า เข้ าที่ ประชุ ม อาจารย์ป ระจํ า
หลักสูตรเพื่อพิจารณาคุณภาพวิทยานิพนธ์เบื้องต้น ตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิต ตรวจสอบคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ก่อนให้ประธานหลักสูตรลงนาม
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ลําดับ

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key
Performance Indicators)

ผลการดําเนินงาน

1

อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร

มี ก ารประชุ ม ทบทวนกระบวนการจั ด การ
เรี ย นการสอนจํ า นวน 6 ครั้ ง โดยทุ ก ครั้ ง มี
อาจารย์ประจํา หลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 มี วาระการ
ประชุ ม แผนงบประมาณ 2558 มี อ าจารย์
ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจํานวน 4 คน
ตามเอกสารแนบ 11 การประชุ ม ครั้ ง ที่
10/2557
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 มีวาระการ
ประชุ ม แผนการเปิ ด รายวิ ช า 2/2557 มี
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รเข้ า ร่ ว มประชุ ม
จํานวน 5 คน
ตามเอกสารแนบ 8 การประชุ ม ครั้ ง ที่
11/2557
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ตุลาคม 2557 มีวาระการ
ประชุ ม ตรวจสอบรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจํ า
หลักสู ตร และเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ป ระจํา
หลั กสู ตร งบลงทุ นครุ ภัณฑ์ งบวิจัย เงิน ค่ า
สอน การจั ด สรรวั ส ดุ มี อ าจารย์ ป ระจํ า
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมจํานวน 4 คน
ตามเอกสารแนบ 8 การประชุ ม ครั้ ง ที่
12/2557
ครั้งที่ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มีวาระ
การประชุม รับรองความถูกต้อง ตามเกณฑ์
รู ป แบบการจั ด ทํ า มคอ3. ภาคการศึ ก ษา
2/2557 มี อาจารย์ป ระจําหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจํานวน 5 คน

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์


ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
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2

3

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key
Performance Indicators)

ผลการดําเนินงาน

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ตามเอกสารแนบ 8 การประชุ ม ครั้ ง ที่
13/2557
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีวาระการ
ประชุ ม เกรดภาคการศึ ก ษาที่ 1/2557 มี
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รเข้ า ร่ ว มประชุ ม
จํานวน 4 คน
ตามเอกสารแนบ 9 การประชุ ม ครั้ ง ที่
14/2557
ครั้งที่ 5 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 มีวาระ
การประชุ ม ทุ น วิ จั ย เงิ น รายได้ มี อ าจารย์
ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจํานวน 5 คน
ตามเอกสารแนบ 12 การประชุ ม ครั้ ง ที่
16/2557
ครั้ ง ที่ 6 วั น ที่ 27 พฤษภาคม มี ว าระการ
ประชุ ม กํ า หนดเกณฑ์ อ าจารย์ ป ระจํ า
หลั ก สู ต ร และคั ด เลื อ กอาจารย์ ป ระจํ า
หลักสูตร ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 มีอาจารย์
ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจํานวน 5 คน
ตามเอกสารแนบ 13 การประชุมครั้งที่
17/2557
มีมคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
(เอกสาร มคอ.2)

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และ
มีการประชุมกํากับ และนําส่ง มคอ.3 มคอ.4
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ในวันที่
ภาค
ประชุม
นําส่ง เปิดภาค
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
การศึกษา
การศึกษา
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 1/2557 21 พ.ค. 3 ก.ค. 4 ส.ค.
2557
2557 2557
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
2/2557

22 ต.ค.
2557

26
พ.ย.
2557

5ม.ค.
2558

โดยมี มคอ3. มคอ 4. จัดการเรียนการสอน
โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีจํานวน





ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key
Performance Indicators)

ผลการดําเนินงาน

รายวิชาดังนี้
ภาค
การศึกษา
1/2557
2/2557
รวม

4

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

มคอ.3
8
6
15

โดยมี มคอ.3 และ มคอ. 4 จัดการเรียนการ
สอนโดยหมวดวิชาภาษาต่างประเทศมี
จํานวนรายวิชาดังนี้
ภาค
มคอ.3
การศึกษา
1/2557
1
2/2557
1
รวม
2
ซึ่งมีการส่งครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาค
การศึกษา
การประชุมกํากับ และนําส่ง มคอ.5 มคอ.6
ในวันที่
ภาค
ปิดภาค ประชุม
การศึกษา การศึกษา
1/2557 13 ธ.ค.
25 ธ.ค.
2557
2557
2/2557

25 พ.ค.
2558

2 มิ.ย.
2558

นําส่ง
8
ม.ค.
2558
2
มิ.ย.
2558

โดยมี มคอ5. และ มคอ 6. จัดการเรียนการ
สอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ดังนี้
ภาคการศึกษา
1/2557
2/2557
รวม

มคอ.5
8
5
13

** มี 1 วิชาที่ไม่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน **
โดยมี มคอ5. มคอ 6. จัดการเรียนการสอน
โดยหมวดวิชาภาษาต่างประเทศดังนี้



ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
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ผลการดําเนินงาน

ภาคการศึกษา
1/2557
2/2557
รวม

5

6

7

8

9

มคอ.5
1
1
2

ซึ่งมีการส่งครบทุกรายวิชาภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุก
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
กรรมการประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเมื่อ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 6-7
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
กรกฎาคม 2558 เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์
และจัดทํา มคอ. 7 ซึ่งกําหนดส่งภายในวันที่
24 กรกฎาคม2557 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลา
60 วันหลังจากปิดภาคการศึกษา 2/2557
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็น
จํานวน 4 วิชาครบถ้วน และมีจํานวน 4วิชาที่
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน จากผลการประเมิน มคอ.7 ปีที่แล้วพบว่ามี 1
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
ประเด็น จึงได้ดําเนินการแก้ไขดังนี้
เปิดรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทั้ง 2 เทอม
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ เป็นอาจารย์
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ ประจําหลักสูตรใหม่ในหลักสูตร วท.ม.
เรียนการสอน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
จากอาจารย์ประจําหลักสูตรชุดเดิม
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ อาจารย์ประจําหลักสูตร 5 ท่านได้ไปพัฒนา
ทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ ครบทุกคน
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อาจารย์ อบรมหรือเข้าร่วมทางด้าน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ผศ.ดร.
จันทิมา
ผศ.ดร.
พนิดา

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

วิชาการหรือวิชาชีพ
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนา
โจทย์วิจัย (7-11 พ.ค. 58)
ประชุมวิชาการเรื่องการจัดทํา
แนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของชาติและนําไปสู่











ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
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ผลการดําเนินงาน

ผศ.ดร.
จันทิมา
ดร.
มนัสวี
ผศ.ดร.
ฉัตร
เกล้า
ดร.
สมนึก

10

11

12)

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

การปฎิบัติ (13-15 พ.ย. 57)
ประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE
(BdCloud) (3-5 ธันวาคม
2557)
อบรมหลักสูตร IOS Developer
University Program (23-29
พฤศจิกายน 2557)
ประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13
สถาบัน
(13 มกราคม 2558)
อบรม SANTRUST Executive
training Program in research
management and research
policy 16-21 พ.ย. 2557

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
ไม่ขอรับการประเมิน
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
จากการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่

บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
มีคุ ณภาพหลั กสู ตร จํา นวน 4 คน ได้ ผล
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
ความพึงพอใจเฉลี่ยในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
5.0
-ด้านหลักสูตร/เนื้อหารายวิชา เท่ากับ4.33
-ด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ากับ4.25
-ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เท่ากับ4.67
จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตมี
ความพึงพอใจต่ อคุณภาพหลักสู ตรโดยรวม
อยู่ในระดับมาก
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
จากการสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้

ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
บัณฑิตจํานวน 4 คน ได้ผลความพึงพอใจ
จากคะแนนเต็ม 5.0
เฉลี่ยในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
-ด้านคุณธรรมจริยธรรมเท่ากับ 4.76
-ด้านความรู้ เท่ากับ 4.66
-ด้านทักษะทางปัญญา เท่ากับ 4.68
-ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ เท่ากับ 4.82
-ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน(Key
Performance Indicators)

ผลการดําเนินงาน

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

สื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เท่ากับ 4.69
จากผลการประเมิน ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
รวมตัวบ่งชี้ในปีน้ี
จํานวนตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่
1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

11
5
100
11
100

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ–ในปี 2557
-

ไม่มีรายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ

การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา–ในปี 2557
-

รายวิชาต่างๆที่เปิดสอน เป็นรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการศึกษา

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมินโดยนิสิต
มี
ไม่มี

1204701 Computer Science Seminar in
Selected Topic 1

1/2557



1204702 Computer Science Seminar in
Selected Topic 2

1/2557



1204703 Computer Science Seminar in
Selected Topic 3

1/2557



แผนการปรับปรุง
ให้แก้ไขมคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5

36
1204704 Research Methodology for
Computer Science and Information
Technology
1204709 Advanced Computer Networks

1/2557



1/2557



1204710 Data Warehouse and Data
Mining

1/2557



1204717 Human Computer Interaction

1/2557



1204817 Selected Topics in Advanced
Artificial Intelligence

1/2557



1204701 Computer Science Seminar in
Selected Topic 1

2/2557



1204702 Computer Science Seminar in
Selected Topic 2

2/2557



1204703 Computer Science Seminar in
Selected Topic 3

2/2557



1204711 Advanced Artificial Intelligence

2/2557



1204901 Advanced Statistics

2/2557



1204705 Advanced Analysis and Design
of Algorithms

2/2557



1204716 Advanced Database

2/2557



ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5
ให้แก้ไข มคอ. 3 โดยให้แสดง
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับหมวด 4 และหมวด 5

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
เมื่อพิจารณาจากการประเมินความพึงพอในในแต่ละรายวิชา ที่สอนในปี 2557 พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.549 ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

37
มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
สอดแทรกในวิชาสัมมนา เรื่องจรรยาบรรณ
ในการทําวิจัย นิสิตบางคนยังมีการคัดลอก
งานวิจัยของเพื่อน
นิสิตสอบผ่านทุกรายวิชา

คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้
ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นิสิตไม่สามารถวิเคราะห์งานวิจัยอย่างถ่อง
แท้
เพราะนิสิตมีพื้นฐานการทําวิจัยและ
คณิตศาสตร์ต่ํา
นิสิตกลุ่มใหญ่มีความรับผิดชอบสูง สามารถ
ทําชิ้นงานให้ออกมาได้อย่างสําเร็จและ
คุณภาพ
แต่นิสิตก็ไม่มีความรับผิดชอบ เข้าเรียนไม่
สม่ําเสมอ ไม่ส่งงานตามเวลาที่กําหนด
นิสิตมีความสามารถในการสื่อสารและ
นําเสนอผลงานวิชาสัมมนาได้อย่าง
เหมาะสม

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
เพิ่มสาระเป็นหัวข้อเพิ่มเติมใน
การเรียนการสอนวิชาสัมมนา
และวิชาระเบียบวิธีวิจัย
กํากับดูแลให้นิสิตเข้าเรียน
อย่างสม่ําเสมอ
เพิ่มโครงการอบรม หรือ
เนื้อหาในการทําวิจัยพื้นฐาน
และ พื้นฐานคณิตศาสตร์
กําหนดเวลาที่ชัดเจน และ
กําหนดบทลงโทษให้ชัดเจน

ปรับปรุงทุกรายวิชาให้มีการ
นําเครื่องมือ และประยุกต์ใช้
กับปัญหาที่ชัดเจนและ
เหมาะสม

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร

มี

ไม่มี

จํานวนอาจารย์ใหม่

มี

ไม่มี

จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

มี

ไม่มี

ในปี 2557 หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ได้รับ ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ เข้ามาเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรคนใหม่ของหลักสูตรฯ รวมถึงอยู่ในตําแหน่งประธานหลักสูตรอีกหนึ่งตําแหน่ง ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศ เกี่ยวกับหลักสูตร ทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอน การควบคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนเรื่องการ
จัดโครงการฯ และการใช้งบประมาณต่างๆ โดยผู้ที่จัดปฐมนิเทศคืออาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมนั่นเอง

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จํานวน
บุคลากรสาย สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
อาจารย์
สนับสนุน
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อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
โจทย์วิจัย (7-11 พ.ค. 58)

1

ประชุมวิชาการเรื่องการจัดทํา
แนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของชาติและนําไปสู่
การปฏิบัติ (13-15 พ.ย. 57)
ประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE
(BdCloud) (3-5 ธันวาคม
2557)
อบรมหลักสูตร IOS
Developer University
Program (23-29 พฤศจิกายน
2557)
ประชุมผู้ประสานงานเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13
สถาบัน
(13 มกราคม 2558)
การแนะนําการเข้าสู่ตําแหน่ง
วิชาการ (8 กรกฎาคม 2558)

1

1

ความรู้ด้านการพัฒนาโจทย์วิจัยและเสนอโครงการวิจัย
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ (ทุน วช. และ สกว.
2559-2560)
ศึกษาเอกสารงานวิจัยนโยบายและข้อเสนอของภาคส่วน
ต่าง ๆ
เพื่อระดมความเห็นจากทุกภาพเกี่ยวกับแนวทางการ
ยกระดับการศึกษา
นําเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
งานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

1

การพัฒนาระบบด้วย Swift Language

1

ประชุมสรุปความก้าวหน้าด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

4

เพื่อให้บุคลากรเข้าใจถึงเกณฑ์ในการพิจารณาการเข้าสู่
ตําแหน่งวิชาการ

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จํานวนของนิสิตเข้าเรียนไม่ตรงตาม งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณ
เป้าหมาย
จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้
งบประมาณให้เหมาะสม

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต
- เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้
เป็นที่สนใจมากขึ้น
- รับสมัครนิสิตให้เร็วขึ้นกว่า
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
- ทบทวนแผนการเปิดรับนิสิต แผน
งบประมาณให้เหมาะสม

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดําเนินงาน
กระบวนการ
1. ประธานหลักสูตรสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน เช่น ฐานข้อมูล
อุปกรณ์ และอื่น ๆ จากนิสิตและอาจาย์ประจําหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน
2. ประธานหลักสูตรประชุมสรุปความต้องการร่วมกับอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
3. นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
4. ทบทวน ประเมินผล กระบวนการและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
จากปีการศึกษา พ.ศ. 2557 หลักสูตรทบทวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่าขาด
การสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบปฏิบัติการ IOS จึงนําเสนอต่อคณะ
และคณะได้ทําการจัดซื้อ
นอกจากนี้ ยังได้ทบทวนว่านิสิต และอาจารย์ ต้องการแต่ไม่สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูล Springer และ Elsevier หลักสูตรจึงได้นําเสนอต่อคณะกรรมการ
บัณฑิตเพื่อแจ้งต่อสํานักวิทยบริการ ต่อไป

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ความเห็นของหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สํารวจ) วันที่สํารวจ .............................
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………

การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ……………………………………………………………………..
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………

หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
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ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้สําเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) ไม่มีการปรับโครงสร้าง
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัย
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ส่งเสริมการประชุมแบบการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัยกับองค์กรเครือข่ายด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น

แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2558
แผนปฎิบัติการ
แผนการเปิดรายวิชา และปรับปรุงสาระวิชา
แผนงบประมาณ และการใช้งบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการศึกษาของนิสิต และควบคุมคุณภาพ

วันเริ่มต้น
28 พฤษภาคม 2558
28 พฤษภาคม 2558
28 พฤษภาคม 2558
6 สิงหาคม 2558

วันสิ้นสุด
20 มิถุนายน 2558
20 มิถุนายน 2558
20 มิถุนายน 2558
20 มิถุนายน 2558

ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ
ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์
ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : ___________________________________________________________________
ลายเซ็น : ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจวันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : __________________________________________________________
ลายเซ็น : ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย์วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : __________________________________________________________
ลายเซ็น : ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผลวันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจําหลักสูตร : ______________________________________________________________
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ลายเซ็น : ดร.สมนึก พ่วงพรพิทักษ์วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจําหลักสูตร : ______________________________________________________________
ลายเซ็น : ดร.มนัสวี แก่นอําพรพันธ์วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : อาจารย์อุมาภรณ์ สายแสงจันทร์วันที่รายงาน : __________________________
7.เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณวันที่รายงาน : __________________________

