
สรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

 1. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ*   ประธาน 
 2. ผศ.ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล*    รองประธาน   
 3. ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี*   กรรมการ 
 4. รศ.ดร.สาธิต อินทจักร์   กรรมการ 
 5. ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์   กรรมการ 
        *  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

1.2 คณะกรรมการจัดท า AUN-QA     
1. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ  ประธานกรรมการ 
2. ดร.เพ็ญณี หวังเมธีกุล  กรรมการ 
3.  ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี  กรรมการ 
4. รศ.ดร.สาธิต อินทจักร์  กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์  กรรมการ 
6. อ.พรรณนิภา แซ่อ้ึง  กรรมการ 
7. ผศ. ดร.ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา  กรรมการ 

1.3 ผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรได้มีการนัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการจัดท า AUN-QA อย่าง

สม  าเสมอ โดยปีการศึกษา 2562 (ส.ค. 2562 – ก.ค. 2563) มีการประชุม ดังนี้ 

 ครั้งที  6/2563 ในวันพฤหัสที  2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

 ครั้งที  7/2563 ในวันศุกร์ที  17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 – 12.30 น. 

 ครั้งที  8/2563 ในวันองัคารที  25 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. 

 ครั้งที  9/2563 ในวันพฤหัสที  10 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 13.30 น. 

 ครั้งที  1/2564 ในวันพุธที  20 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 14.30 น. 

 ครั้งที  2/2564 ในวันพฤหัสที  22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น. 
 



1.4  การปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรได้ด าเนนิการเพิ มอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 ท่านดังนี้ 

1. ผศ.ดร.ศิริรัตน์  วณิชโยบล 
2. ดร.วรารัตน์  จักรหวัด 
3. ผศ.จรรยา  สายนุ้ย 

 โดยได้ผ่านมติคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว 
 
2.  การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  ในวันศุกร์ที  
17 ก.ค. 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ.ห้อง CS201  
 
3.  การจัดการเรียนการสอน 
3.1  รายช่ือนักศึกษาที่ก าลังศึกษา   
 รายชื อนักศึกษาที ก าลังศึกษา และอาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ดังตาราง 

ล าดับ 
ที่ 

รหัส ชื่อ – สกุล 
ชั้นปี 
ที่ 

แผนการ 
เรียน 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
สารนิพนธ์ 

1 6110220125 นายเจษฎา ดิษโสภา 3 ก2 รศ.ดร.สาธิต อินทจักร์ 

2 6210220024 นาย ศุภกฤต แย้มวาจา 2 ก2 - 

3 6210220027 นาย สัมมนา หมานอีน 2 ก2 ผศ.ดร.สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ 
4 6210220095 นาย ชารีฟ ประภาวิทย์ 2 ก2 ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี 

5 6310220002 นาย ณิชากร เทียบทอง 1 ก2 - 

6 6310220004 นาย ภีมกานต์ รุจิราพงศ์ 1 ก2 - 
7 6310220051 นาย ณัฐวุฒิ ตันเอกวรชัย 1 ก2 ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี 

 
 



3.2 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563  
รายวิชาที เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 มีดังนี้  

ภาคการศึกษา 1/2563 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน/ผู้ประสานงาน จ านวนนักศึกษา 

344-521 Computer Organization and 
Architecture 

ผศ.ดร.ลดัดา ปรีชาวรีกุล 
 

4 

344-541 Programming Language  
and Software Concepts 

ผศ.ดร.สภุาภรณ์ กานต์สมเกียรต ิ 4 

344-591 Seminar รศ.ดร.สาธติ อินทจักร ์ 3 

344-571 Artifical Interlligence ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธ์ิ 4 
344-582 Simulation Modeling and Analysis รศ.ดร.สาธติ อินทจักร ์ 1 

344-601 Thesis รศ.ดร.สาธติ อินทจักร ์
ดร.สภุาภรณ์ กานต์สมเกียรต ิ
ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธ ี

1 
1 
1 

 
ภาคการศึกษา 2/2563 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน จ านวนนักศึกษา 
344-511 Algorithm Analysis and Design ผศ.ดร.ศิรริัตน์  วณิชโยบล 3 
344-562 Database Management ดร.วรารัตน์  จักรหวัด 2 
344-581 Theory of Computation ดร.เพญ็ณี หวังเมธีกุล 3 
344-592 Research Methodology รศ.ดร.สาธติ อินทจักร ์ 3 
344-531 Advance Computer Networks ผศ.นิธิ ทะนนท ์ 2 
344-532 Internetworking Protocols ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธ ี 2 
344-601 Thesis รศ.ดร.สาธติ อินทจักร ์

ดร.สภุาภรณ์ กานต์สมเกียรต ิ
ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธ ี

1 
1 
1 

 
3.3  การจัดท า มค.อ.3 
 มีการจัดท า มค.อ.3 รายละเอียดของรายวิชา ของทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

3.4  การจัดท า มค.อ.5  
 มีการจัดท า มค.อ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ของทุกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา 

3.5  การรายงานความก้าวหน้า 
มีการรายงานความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา 

 ภาคการศึกษาที  1/2563 : วันพฤหัสที  5 พฤศจิกายน 2563   

 ภาคการศึกษาที  2/2563 : วันพุธที  24 มีนาคม 2564  



3.6  การสอบป้องกันโคร่งร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ ์
จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ดังนี้ 

รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล สอบ
ป้องกัน
โครงร่าง 

วันที่สอบ  

6210220027 นาย สัมมนา หมานอีน วิทยานิพนธ์ 23 เมษายน 2564 

3.7  รายงานการประเมินตนเองตามแนว AUN-QA 
มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองตามแนว AUN-QA รอบปีการศึกษา 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 

31 กรกฎาคม 2563) โดยกรรมการประเมินระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 
1. ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป็นประธานกรรมการ) 
2. ผศ.ดร. อรวรรณ ตรีภักดิ์     คณะวิทยาศาสตร์ (เป็นกรรมการ) 

 ได้คะแนนประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ Desktop เท่ากับ 3.73  
 

4.  การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึษาปีการศึกษา 2564 
    การรับสมัครและด าเนินการสอบคัดเลือก โดยจัดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ 

วันและเวลาสอบ ห้องสอบ 

วันที  14 พฤษภาคม 2564 
13.00 - 15.00 น. 

สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM 

มีผู้สมัครเข้าสอบจ านวน 3 คน คือ 
1. นางสาวพิชญ์ภณิตา ก าพลพัฒน์เดชาธร จบจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.

สงขลานครินทร์   
2. นายณัฐวุฒิ ชูแก้ว จบจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
3. นายภาณุพงศ์ พลเกิด จบจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์   

 
5.  การปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2564 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการนโยบายวิชาการฯ วันศุกร์ที  16 
เมษายน 2564 และเอกสารจะถูกส่งไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัยภายใน 26 เมษายน 2564 เพื อเตรียม
เข้าสภามหาวิทยาลัย ในวันที  15 พฤษภาคม 2564 
 



6. ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
ปัญหาในการด าเนินการบริหารหลักสูตร  
- จ านวนผู้สมัครเรียนมีจ านวนน้อย   

แนวการแก้ไขปัญหา  
- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเช่นให้นักศึกษาที ก าลังศึกษาต่อชักชวนเพื อน และประชาสัมพันธ์ผ่าน

สื อสังคมออนไลน์มากข้ึนเช่น facebook , line  
- หาแหล่งทุนเพื อเป็นแรงจูงใจให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามากขึ้น 
ปัญหาด้านการบริการนักศึกษา  
- เรื องการติดต่อเอกสาร หรือ สอบถามข้อมูล  
แนวการแก้ไขปัญหา  
- สื อสารให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนการส่งเอกสาร รายชื อเจ้าหน้าที ของคณะที รับผิดชอบ

ประสานงานให้ข้อมูล ทั้งนี้ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบได้มีการเปลี ยนแปลงเนื องจากการปรับ
โครงสร้างใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  กานต์สมเกียรติ) 

                           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท  
            สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 


