
  

   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ   

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

  ประจําปการศึกษา 2559 
(1 สิงหาคม 2559 ถงึ 31 กรกฎาคม 2560) 

 
 

โดย 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
เสนอตอ 

   

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 

รายงานผลวันท่ี  2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560



คาํนํา 

 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดดําเนินการใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 
1125/2560  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560
ประกอบดวย 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร  นิยมสรวญ                  คณะอัญมณี ประธานกรรมการประเมิน 

         คุณภาพการศึกษาภายใน 

2. อาจารย ดร.ลัญจกร  สัตยสงวน        คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร   กรรมการประเมินคุณภาพ 
     การศึกษาภายใน 
   
 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรปการศึกษา 2559 ฉบับน้ี เปนการรายงานผลการดําเนินงาน 

ของ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามแนวทางคุณภาพ 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบดวย 1 ตัวบงชี้ ผลการประเมิน
กําหนดไววา “เปนไปตามเกณฑ” และ “ไมเปนไปตามเกณฑ” หากไมเปนไปตามเกณฑขอใดขอหนึ่งถือวา
หลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐาน และผลเปน “ไมเปนไปตามเกณฑ” (คะแนนเปน ศูนย) สวนที่ 2 องคประกอบที่ 
2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้หลัก (AUN.1- 
AUN.11) แตละตัวบงช้ีประกอบไปดวยเกณฑยอยที่ตองพิจารณา และผลการประเมินเปน 7 ระดับ  
  
 
 
 
      
               ............................................................................       
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร  นิยมสรวญ)            
             ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        

 

 

............................................................................ 
      (อาจารย ดร.ลัญจกร  สัตยสงวน)             

           กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 ในปการศึกษา 2559 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑของ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยพิจารณาแยกตามตัวบงชี้ดังน้ี 
 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ผลการประเมินในภาพรวม ปรากฏวา ผลการประเมิน...เปนไปตามเกณฑ................  

เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ ปรากฏวา  
  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เปนไปตามเกณฑ 

ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในตามเกณฑของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ ปรากฏวา มี ....10..... ตัวบงชี้ ที่อยูในระดับ....3..... ไดแก 

AUN. 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
AUN. 3 โครงสรางและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรูวิธีการ (Teaching and Learning Approach) 
AUN. 5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน (Student Quality and Support) 
AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  

เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ ปรากฏวา มี ....1..... ตัวบงชี้ ที่อยูในระดับ.....4..... ไดแก 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 
 

จุดแข็ง 
1. การปรับเน้ือหารายวิชาใหทันสมยั 
2. การจัดการเรียนการสอนตามลําดับรายวิชาในโครงสรางหลักสูตร 
3. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4. การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
5. การใหคาํปรึกษาทางวิชาการที่ใกลชิดกับนิสิต 
6. หองทําโครงงานรวมกันของนิสิต 
7. การนําความตองการของผูใชบัณฑิตมาใชในการออกแบบหลักสูตร 
8. การปรับปรุงอัตราการคงอยูของนิสิต 

 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได  

1. การเพิ่มดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการทํางานรวมกับผูอ่ืนและดานการสื่อสารในผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง  
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2. การเนนกิจกรรมการเรียนการสอนดานคุณธรรม จริยธรรม การทํางานเปนทีม และดานการสื่อสารให
มากขึ้น 

3. การนําผลการทวนสอบมาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน 
4. การสรางผลงานวิจัยใหสอดคลองกับศาสตร 7 ดานของมหาวิทยาลัย 
5. กิจกรรมที่เสริมสรางใหนิสิตมีปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอกสาขา 
6. การเพิ่มบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาในหองทําโครงงาน 
7. การนําผลลัพธของงานวิจัยใชในการเรียนการสอนมากขึ้น 
8. การเทียบเคียงมาตรฐานที่ชัดเจน 

 
2. รายนามคณะผูประเมิน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร  นิยมสรวญ  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. อาจารย ดร.ลัญจกร  สัตยสงวน        กรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน  

  
3. บทนํา 

3.1 ประวัติความเปนมา 
 พ.ศ. 2539 ไดมีการจัดทําหลักสูตร วท.บ. สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จุดประสงคใหบัณฑติมีความสามารถในการจัดการระบบ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเชิงธุรกิจและไดมีการปรบัปรุงหลักสูตรใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

 พ.ศ. 2547 ไดเพ่ิมการพัฒนาระบบในรปูแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 พ.ศ. 2548 ไดมีการปรับปรงุหลักสูตร วท.บ. สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย

และปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และไดสรางหลักสูตรใหม ทล.บ. สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนสาขา ศลิป-คํานวณ สามารถเรียนไดโดยไมตองใชพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร เชน เคมี 
ชีววิทยา และฟสิกส โดยเพ่ิมรายวิชาดานบริหารธุรกิจใหมากกวาสาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร 

 พ.ศ. 2554 ไดมีการปรับปรงุหลักสูตร วท.บ. สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร ใชชื่อใหมเปน สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร และไมตองเรียนวิชาพื้นฐานดาน เคมี ชีววิทยา และฟสิกส 

 พ.ศ. 2554 ไดมีการปรับปรงุหลักสูตร ทล.บ. สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ปรับวุฒิเปน บธ.บ. และ
ใชชื่อใหมเปน สาขาระบบสารสนเทศ 

 
 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 รายงานผลการดําเนินงานของ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 องคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบดวย 
1 ตัวบงชี้ ผลการประเมิน กําหนดไววา“เปนไปตามเกณฑ” และ “ไมเปนไปตามเกณฑ” หากไมเปนไปตามเกณฑ
ขอใดขอหนึ่งถือวาหลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐาน และผลเปน “เปนไปตามเกณฑ” สวนที่ 2 องคประกอบที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้หลัก (AUN.1- 
AUN.11) แตละตัวบงช้ีประกอบไปดวยเกณฑยอยที่ตองพิจารณา และผลการประเมินเปน 7 ระดับ 
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สวนท่ี 1  
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1  

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
   

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  

เกณฑการประเมิน 

ผลการดําเนินการ 
เปนไปตาม

เกณฑ 
 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

× 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   
2. คณุสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน   
5. คุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี)   
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารย 
    ที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

ไมประมิน  

7. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ไมประมิน  
8. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   ไมประมิน  
9. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ไมประมิน  
10. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ไมประมิน  

11. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิต 
    ศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

ไมประมิน  

12. การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ไมประเมิน
(ปดหลักสูตร) 

 

 
 
สรปุผลการประเมินองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   เปนไปตามเกณฑ    ไมเปนไปตามเกณฑ 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาขององคประกอบที่ 1 
.…-..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สวนท่ี 2  
ผลการประเมินองคประกอบที่ 2  

การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

องคประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 

ตัวบงชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 
AUN. 1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3 3 
 1.1 การกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 3 3 
  1.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรูเฉพาะทางของ 
ศาสตรนั้นๆ และผลการเรยีนรูทั่วไป 

4 3 

  1.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนได 
สวนเสียอยางชัดเจน 

3 3 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3 3 
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3 3 
 2.2 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4 3 
  2.3 ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูรายละเอียดของหลักสูตร และขอกําหนดรายวิชาได 2 2 
AUN. 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and  Content) 4 3 
 3.1 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง 3 3 
 3.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน 4 3 
 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสรางเน้ือหาท่ีมีการเรียงลําดับอยางเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 4 3 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรูวิธีการ (Teaching and Learning  Approach) 4 3 
 4.1 ปรัชญาการศึกษามคีวามชัดเจน และสื่อสารสูผูมีสวนไดสวนเสีย 3 3 
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับการบรรลุผล 
การเรียนรูที่คาดหวัง 

4 3 

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 4 3 
AUN. 5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 4 3 
  5.1 การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรูที่คาดหวัง 

4 3 

  5.2 การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด พึงมีความชัดเจน
และแจงใหผูมี 
สวนเก่ียวของทราบ 

4 3 

 5.3 วิธีการตาง ๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนน  
มีการประกันความเท่ียงตรง ความนาเชื่อถือและเปนธรรม 

4 3 

 5.4 การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความทันเวลา และ 
ชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

4 3 

 5.5 ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 3 3 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3 3 
 6.1 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เชน แผนความกาวหนาทางสาย
งาน ยกยองชมเชย  
การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจาง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็มความจําเปน ดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

4 3 

 6.2 มีการวัดสัดสวนของผูสอนตอผูเรียน และภาระงานของผูสอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

4 3 

  6.3 กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหนงงาน การจาง
งาน ความกาวหนา 
ทางสายงาน และเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน 

3 3 
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ตัวบงชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 
 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3 3 
 6.5 มีการระบุความตองการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความตองการน้ัน 3 3 
 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยองใหเกียรติ 
เพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

 6.7 มีการสราง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมดานการวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการ 

2 2 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) - - 
 7.1 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความตองการจําเปน 
(หองสมุด หองปฏิบัติการ ทรพัยากรดานสารสนเทศ และดานการจัดบริการแกนิสิต) สําหรับการเรียน 
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

- - 

 7.2 กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหนงงาน 
การจางงาน ความกาวหนาทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนนุ และเผยแพรใหทราบโดยท่ัวกัน 

- - 

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน - - 
 7.4 มีการระบุความตองการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนนุ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความตองการน้ัน 

- - 

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยองใหเกียรติ  
เพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการ 

- - 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน (Student Quality and Support) 4 3 
 8.1 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับเขาสูหลักสูตรอยางชัดเจน ประชาสัมพันธเผยแพรอยางท่ัวถึงและเปนปจจุบัน - 1 
 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกผูเรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ - 1 
 8.3 มีระบบกํากับ ติดตามความกาวหนาในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรยีนของผูเรียนอยางเพียงพอ 

4 3 

 8.4 มีการใหคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแขงขันของผูเรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและทักษะการประกอบอาชีพ 

4 3 

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ังดานกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่ีเอ้ือตอการเรยีนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผูเรียน 

4 3 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 4 4 
  9.1 อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนบัสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (หองเรียน หองเรียนรวม หองปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

4 4 

  9.2 มีหองสมุดและทรัพยากรอยางเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนนุการเรียนการสอน และการวิจัย 4 4 
 9.3 มีหองปฏิบัติการและเครื่องมืออยางเพียงพอและทนัสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 4 4 
 9.4 มีสิ่งสนบัสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส อยางเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

4 4 

 9.5 มีการระบุและใชมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเขาถึงไดสําหรับบุคคลท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 

4 4 

AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3 3 
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใชขอมูลความตองการ และขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียเปน
ปจจัยนําเขา 

3 3 

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 3 3 
 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียนอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการ
ดังกลาวมีความเก่ียวเน่ือง และสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

4 3 

 10.4 มีการใชผลการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน 4 2 
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคณุภาพการบริการและสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู (เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่ง
สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผูเรียน) 

4 4 

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคณุภาพที่รวบรวมจากปจจัยนําเขา และผลการปอนกลับ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 3 3 
AUN. 11 ผลผลิต (Output) 4 3 
 11.1 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทยีบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผาน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

4 3 

 11.2 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทยีบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

4 3 
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ตัวบงชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 
 11.3 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทยีบเคียงมาตรฐาน การไดงานทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 4 3 
 11.4 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทยีบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผูเรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

4 3 

 11.5 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทยีบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

4 3 

ระดับในภาพรวม  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและศิลปะศาสตร ได
ดําเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร แบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสวนที่ 2 องคประกอบที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) และจุดแข็ง เร่ืองท่ีสามารถปรบัปรุงได เปนดังนี้ 
 

ตัวบงช้ี จุดแข็ง เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได 

องคประกอบที่ 1  
การกํากับมาตรฐาน 

- - 

AUN. 1 ผลการเรียนรู 
ท่ีคาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) 

- การเพิ่มดานคุณธรรม จริยธรรม ดานการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนและดานการสื่อสารใน
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

AUN. 2 รายละเอียด
ของหลักสูตร (Program 
Specification) 

การปรับเนื้อหารายวิชาใหทันสมัย - 

AUN. 3 โครงสราง 
และเนื้อหาของหลักสูตร 
(Programme Structure 
and Content) 

การจัดการเรียนการสอนตามลําดับ
รายวิชาในโครงสรางหลักสูตร 

- 
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ตัวบงช้ี จุดแข็ง เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได 

AUN. 4 การสอนและ
การเรียนรูวิธีการ 
(Teaching and 
Learning Approach) 

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การเนนกิจกรรมการเรยีนการสอนดาน
คุณธรรม จริยธรรม การทํางานเปนทีม 
และดานการสื่อสารใหมากขึ้น 

AUN. 5 การประเมิน
ผูเรียน (Student 
Assessment) 

- การนําผลการทวนสอบมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

AUN. 6 คุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ 
(Academic Staff 
Quality) 

การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสรางผลงานวิจัยใหสอดคลองกับ
ศาสตร 7 ดานของมหาวิทยาลัย 

AUN. 7 คุณภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(Support Staff 
Quality) 

- - 

AUN. 8 คุณภาพและ
การสนับสนนุผูเรียน 
(Student Quality and 
Support) 

การใหคําปรึกษาทางวิชาการที่ใกลชิด
กับนิสิต 

กิจกรรมท่ีเสริมสรางใหนิสิตมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลภายนอกสาขา 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทางกายภาพ 
(Facilities and 
Infrastructure) 

หองทําโครงงานรวมกันของนิสิต การเพิ่มบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาในหองทํา
โครงงาน 

AUN. 10 การสงเสริม
คุณภาพการศึกษา 
(Quality 
Enhancement) 

การนําความตองการของผูใชบัณฑิตมา
ใชในการออกแบบหลักสูตร 

การนําผลลัพธของงานวิจัยใชในการเรียน
การสอนมากขึ้น  

AUN. 11 ผลผลิต 
(Output) 

การปรับปรุงอัตราการคงอยูของนิสิต การเทียบเคยีงมาตรฐานที่ชัดเจน 

 
ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
  
 

…………………..................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสมร  นิยมสรวญ) 
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ประธานกรรมการ 
  
 
 

.......................................................................... 
(อาจารย ดร.ลัญจกร  สัตยสงวน) 

กรรมการ 

 

 

2 /08/60 
วันที่ 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
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2. ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 

ลําดับ ช่ือขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนทั้งหมด 

2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑติ 

4 - ---ระดับปริญญาโท 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

6 - ---ระดับปริญญาเอก 

7 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 

8 - ---ระดับปริญญาตรี 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 

10 - ---ระดับปริญญาโท 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง 

12 - ---ระดับปริญญาเอก 

13 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

14 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาตรี 45 

15 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 

16 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาโท 

17 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

18 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญาเอก  

19 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 15 

20 
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  

21 
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 9 

22 
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  6 

23 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 13 

24 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

25 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 9 

26 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 4 

27 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 
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ลําดับ ช่ือขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

28 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

29 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 

30 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 2 

31 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

32 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเทา 

33 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเทา 

34 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเทา 

35 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 

36 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

37 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 

38 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

39 จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 

40 - - --ระดับปริญญาตรี 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 

42 - - --ระดับปริญญาโท 2 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

44 - - --ระดับปริญญาเอก 3 

45 จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรท่ีมีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1 

46 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 4 

47 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 

48 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย 

49 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตาํแหนงศาสตราจารย 

50 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 2 

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ลําดับ ช่ือขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

52 

- - --บทบสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 1 

53 - - --ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร 

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การท่ัวไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 1 

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

57 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

58 
- - --ผลงานวิชาการรบัใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดบัชาติวาจางใหดําเนินการ 

60 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

61 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

62 
- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

63 
- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเลคทรอนกิส online 
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ลําดับ ช่ือขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

64 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

65 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

66 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

67 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 

68 - - --จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  

69 
- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

70 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท้ังหมด 20 

71 
จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษา 20 

72 
จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 15 

73 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 2 

74 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศกึษา 

75 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว 

76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศกึษา 

77 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีอุปสมบท 

78 จํานวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีเกณฑทหาร 

79 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 17,235 

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 3.87 

81 
จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรบัการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตพีิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  

83 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

84 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ 
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ลําดับ ช่ือขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

85 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

86 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

87 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบ
ท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall's list) หรือตพีิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

88 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

89 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

90 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเลคทรอนกิส online 

91 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

92 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

93 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

94 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน 

95 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  

96 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 

97 
จํานวนรวมของผลงานนักศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

98 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ 

99 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ
แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีออกประกาศ 

100 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
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ลําดับ ช่ือขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

101 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

102 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบ
ท่ัวไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู
ใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1   

103 

- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

104 - ---ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร   

105 
- ---จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเลคทรอนกิส online   

106 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

107 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ   

108 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   

109 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน   

110 - ---จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ    

111 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)   
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3. กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
 

เวลา กิจกรรม 
9.00 น.   -  9.30 น. ประธานหลักสูตรกลาวตอนรับและแนะนําหลักสูตร 
9.30 น.   - 11.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรตามองคประกอบคุณภาพ 
11.00 น. – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรสัมภาษณนิสิตปจจุบัน 
12.00 น. – 13.00 น. พักทานอาหารเท่ียง 
13.00 น. – 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินหลกัสูตรสัมภาษณศิษยเกาและผูใชบัณฑิต 
14.30 น. – 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรตรวจประเมินสรุปผล 
16.00 น. – 17.00น. คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรนําเสนอตอคณาจารยหลักสูตร 
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4. บันทึกภาคสนาม (บทสัมภาษณ) 
 
คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรสัมภาษณนิสิตปจจุบัน 
ถาม ทําไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ 
- เน่ืองจากชอบการเขียน code เขียนโปรแกรมอยูแลว เมื่อมาเรยีนทําใหไดรูและทาํงานไดมากขึ้น 

ถาม มองอนาคตเมื่อจบบการศึกษาอยางไร 
- อยากประกอบอาชีพ tester (ผูทดสอบโปรแกรม) ทดสอบโปรแกรมวามีขอผิดพลาดตรงสวนไหน ซึ่งท่ี

เรยีนมาสนับสนุนใหทําได 
ถาม ชอบวิชาอะไร  
- ชอบวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร เชน เขียนโปรแกรม เขียน code รวมถึงบัญชี บริหาร ไมถนัดวิชาที่ใช

แรงกาย เชน ออกกําลังกาย  
ถาม อาจารยไดแจงผลการเรียนรู เชน ดานคุณธรรม จรยิธรรม ดานการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ที่ไดจากการ
เรยีนอยางไร 
- ใหทาํตามกฎ เคารพกฎในหองเรยีน เรียนจบไปแลวอยา hack ขอมูล ผูสอนวิชากฎหมายธุรกิจ 

มอบหมายใหผูเรียนไปสัมภาษณบุคคลภายนอก 
ถาม แตละรายวิชาบอกคะแนนการประเมนิผลหรือไม และประกาศคะแนนทันทีหรือไม  
- มีตารางคะแนนแจงตอนสั่งงาน และสอบmidtermเสร็จก็แจงคะแนนเลย 

ถาม ถาคะแนนสอบไมดีทําอยางไร 
- ปรบัปรุงตัวเองกอน และปรึกษาอาจารยท่ีปรกึษา โดยจะปรึกษาวิชาเรยีนที่ไมเขาใจ ซึ่งจะติดตอทาง

facebook โดยนัดเวลากับอาจารยกอนหรือไปพบที่หองทํางานหรือcheckตารางสอนดูเวลาวางกอน 
ถาม เรยีนจบหลักสูตรน้ีแลวไดอะไร 
- ประยุกตเทคโนโลยีกับธุรกิจได 

ถาม กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนมีอะไรบาง 
- เปนวิทยากรใหนักเรียนม.ปลาย กลุมละ 5 – 10 คน ไปสอนการใชโปรแกรม กลุมละ 2 วัน ตอนป 1 ไม

คอยมีกิจกรรม แตป 2 อาจารยเริ่มใหทํากิจกรรม รูสึกวาไดทํากิจกรรมแลวจะตองปรับปรุงอะไรบางกับ
ตนเอง 

ถาม การเขียน code การเขียนโปรแกรม ท่ีชอบและไดเรียนดวย จะติดตัวเราไปจนถึงตอนทํางานไหม 
- ติดตัวไป ไมลืม  

ถาม ลําดับความยากของวิชาที่อาจารยจัดใหเรยีนเปนอยางไร 
- เปนไปตามลําดับ คอยเปนคอยไป เร่ิมเขาวิชาเอกตั้งแต ป 1 เทอม 1 ตอนป 1 และป 2 เรยีนพ้ืนฐาน

คอมพและบริหารธุรกิจ ป 3 เริ่มเอาวิชาโปรแกรมเขามาสอน 
ถาม วิชาที่หลักสูตรจัดใหทันเทคโนโลยีไหม 
- อาจารยจะปูพื้นใหแลวนําไปประยุกตเอง เพราะถาตามเทคโนโลยี จะเปลี่ยนแปลงเร็ว ตามไมทัน  

ถาม รูโครงสรางของวิชาในหลักสูตรไหม 
- ไมรูโครงสรางรายวิชา และจํานวนหนวยกิตทั้งหมดในหลักสูตร แตแจกเลมหลักสูตรในป 1  

ถาม เขามาเรียนแลวมั่นใจวาจะหางานทําไดไหม 
- มั่นใจวาหลักสูตรทําใหหางานทําได 

ถาม หลักสูตรสนับสนุนมีการสงไปประกวดแขงขันไหม 
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- มีสงไปแขงดานการเขียนโปรแกรม ด สวนใหญป 3 จะไปแขงขัน 
 ถาม ชองทางการรองทุกขเกี่ยวกับการแจงปญหาการเรียน ปญหาสวนตัว ปญหาทั่วไป แจงใครไดบาง 
- แจงอาจารยที่ปรึกษา ป 1 อาจารยที่ปรึกษา คือ อาจารยไพฑูรย อาจารยสมบัติ ป 2 คือ อาจารย     

วรวิทย อาจารยธารารัตน มีการเปลี่ยนอาจารยที่ปรึกษาทุกป ซึ่งดีทําใหพบอาจารยหลาย ๆ คน เหมือนมีที่
ปรกึษาทั้งสาขา โดยจะพบ อ.วรวิทยมากที่สุด ในสาขาชั้นปเดียวกัน ไมมีใครติด probation เพราะชวยกัน
เรยีนทั้งชั้นป  

ถาม สมัครเขามาเรียนทางชองทางใด และรูขอมูลของสาขานี้จากที่ใด 
- ชองทาง Admission และดูขอมูลจากเว็บเด็กดี และเว็บคณะวิทยศิลป  

ถาม สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเปนอยางไรบาง 
- คอมพิวเตอรใชงานได โปรแกรม run ไดดี WIFI ถาใชกันมาก จะชาหนอย 

ถาม มีการพูดคุยกับเพ่ือนตางสาขาไหม 
- คุยกับเพ่ือนที่อยูหอใน สาขาโลจิสติกสและการคาชายแดน สาขาบริหารธุรกิจ ชอบคุยกับเพื่อนเพราะ

ไดรูอะไรเยอะขึ้น  
ถาม จะทําโครงงานหัวขออะไร 
- จะเร่ิมคดิหัวขอตอนจบป 3 เทอม 1 แตอยากไปสหกิจศึกษามากกวา 

ถาม ทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนอยางไร  
- คุยกับชาวตางชาติได สอบ TOEIC ได 580 ไปสอบเพราะอาจารยแนะนําใหสอบ เพ่ือนในสาขายังไม

สอบ แตเพ่ือนสนใจและจะสอบตอนป 3  
ถาม มีขอเสนอแนะใหหลักสูตรไดทราบไหม 
- อยากไดลองทํางานรวมกับนิสิตตางสาขา เชน สาขาโลจิสติกสและการคาชายแดน สาขาบริหารธุรกิจ 

เพราะเรียนรวมกัน แตมักจะทํางานกับสาขาเดียวกัน เนนกิจกรรมที่ทํางานรวมกับนิสิตสาขาอื่น ๆ ของ
คณะ 

 
คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรสัมภาษณศิษยเกา (นรภัทร-ชารจ บัณฑิตรหัส 54)  
ถาม ทํางานตําแหนงอะไร 
- ตําแหนง software developer บ. Avalant 

ถาม ทํางานมาก่ีป 
- ทํางานมา 6 ปกวา สมัครงานเปนบริษัทแรก จบแลวก็มาทําเลย 

ถาม งานตรงสาขาท่ีเรียนมาไหม 
- ตรงสาขา ไดใชความรูที่เรียนมา มีบางอยางที่ตองศึกษาเองเพ่ิมเติม 

ถาม ศึกษาอะไรเพ่ิมเติม 
- การ design ระบบ การทํางานเปนทีม การทํางานกับสวนงานอ่ืน 

ถาม ถาตองการหาความรูใหมๆ นอกเหนือจากที่เรยีน ทําอยางไร 
- ถามพี่ที่ทํางาน ถาไมรูจริงๆ ลองหาในอินเตอรเน็ทบาง ไมเกินความสามารถ 

ถาม คิดวานองๆ นาจะเรียนอะไรเพิ่มเติม 
- จากที่เรียนจะปูพื้นฐานใหแนน แลวมาตอยอด แตจากประสบการณทํางาน อยากใหเรียนการเขียนเว็บ 

ภาษาอื่นของ java เชน java spring 
ถาม การท่ีคณะจัดกิจกรรม สงเสรมิอะไรในการทํางานบาง 
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- ชวยเร่ืองทักษะการทํางานเปนทีม  
ถาม ตอนที่จบมีองคความรูและมั่นใจในการสมัครงานไหม  
- มั่นใจ และหาความรูเพิ่มเติมเองดวย เพราะเปนนิสัยสวนตัวอยูแลว  

ถาม มีการใชภาษาอังกฤษในการทํางานไหม 
- มีการใชภาษาอังกฤษในการรับ-สง email ไมคอยไดพูดกับคนตางชาติ แตพอฟง และเขียนได ไดนําที่

เรยีนมาใชบาง 
ถาม ทราบความกาวหนาของสายงานไหม 
- ทราบ ตําแหนงสูงสุดเปน project manager  

ถาม เพื่อนๆในสาขาทํางานตรงสาขาไหม 
- ในสาขามีประมาณ 20 – 30 คน ทํางานตรงสาขา 5 – 6 คน สาเหตุที่ทํางานไมตรงสาขา อาจเพราะไม

มีความถนัดดานนี้หรอืมีกิจการอยูแลว 
ถาม ตอนเรียนมีการสอนจรยิธรรมไหม 
- สอน เชน อยาทําความเสียหายใหระบบ บรษิัทไมมีการอบรมดานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ แต

หามใหพนักงานนําขอมูลของลูกคาเผยแพร 
ถาม พอใจกับการทํางานของตนเองไหม และไดกลับมาปรึกษาอาจารยไหม 
- มาใหมๆ ไมคอยมีปญหา ถามีปญหาจะคุยกับพี่ที่ทํางาน ตอนนี้บริษัทเร่ิมใหเวลาในการทํางานสั้นลง 

เริ่มบีบในตัว และไมไดกลับมาปรึกษาอาจารย 
ถาม ทํางานดานคอมพิวเตอรมีอาการเขิน วางตัวลําบากไหม 
- ลําบาก พยายามปรับปรุงตัว คนมักไมเขาใจภาษาที่ใชสื่อสาร 

ถาม การเขียนโปรแกรมเรียนรูเองไดไหมหรือเรียนดีกวากัน 
- เรียนจะดีกวา เคยทําโครงงานการสรางขอสอบออนไลน ไมไดพัฒนาตอ แตปรับ code มาใชตอน

ทํางาน 
ถาม โครงงานท่ีทําตอนเรียน ไดนําเสนอผลงานหรือเปลา 
- ไมไดนําเสนอ เขารวมฟงเทานั้น แตใชเปนขอมูลสมัครงาน 

ถาม มีการสงเสริมใหไปประชุมวิชาการคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรีดีไหม 
- ทําใหไดรับความรูใหมดาน IS  

ถาม มีเพื่อนตางสาขาไหม 
- มีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ  

ถาม คณะมีกิจกรรมระหวางสาขาอะไรบาง 
- มีรับนอง เปนประโยชน เพราะถาเขารวมกิจกรรมจะทําใหรูจักเพ่ือนใหม 

ถาม การทํางานมีการตดิตอกับหนวยงานอ่ืนไหม 
- มี ติดตอประสานงาน เชน รวบรวมขอมูลของงานเพื่อทาํ application  

ถาม สิ่งท่ีควรเรียนรูเพ่ิมเติมในหลักสูตรมีอะไรบาง 
- เอาโจทย(กรณีศึกษา)จริงมาใชในการเรียนการสอน  

ถาม มีขอเสนอแนะตอหลักสูตรไหม 

- ใหมีการสอนที่เนนการอาน code , web application , framework ของ โปรแกรม อยากใหนอง
ฝกฝนลองทําเรื่องดังกลาวมากๆ  
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คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรสัมภาษณผูใชบัณฑิต 

ถาม รับสมัครงานตําแหนงงานอะไร 
- รับ programmer โดยเปดรับสาขาที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ไมเฉพาะเจาะจง ซึ่งตองสอบขอเขียนให

ผาน จึงจะไดสัมภาษณ เมื่อสอบสัมภาษณผาน ใหทดลองงาน 4 เดือน ในตําแหนง Developer ถาผานก็
ทํางานตอในตําแหนงนี้ แตถาไมผานจะลดตําแหนงลงเปน Tester 

ถาม คุณสมบัติท่ีตองการจากพนักงาน 
- เน่ืองจากบุคคลในสาขานี้จะมีความเปนตัวของตัวเองสูง อยากใหทํางานรวมกับหรือปรบัตัวกับคนอ่ืนได 

ถาตอนเรยีนป 3 หรือ 4 ไดทํางานกลุมรวมกัน 2 – 3 คน จะชวยสงเสรมิการทํางานเปนทีม เพราะเมื่อมา
ทํางานจรงิตองทํางานเปนทีม และตองมีการสงงานตอใหตําแหนงงานอ่ืน  

ถาม พนักงานใหมใชเวลานานเทาไรในการปรับตัว 
- ปรบัตัวไปเร่ือยๆ  

ถาม บริษัทรบันิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรีไปทํางานหรือไม เพราะอะไร 
- ประมาณ 10 กวาคน สวนใหญมีความตั้งใจ ขยันทํางาน มีความสามารถในการเรียนรูในสายงาน ติดตอ

กับผูใชงานจริงที่อยูคนละสายงาน โดยทํางานหรือปรบัตัวไดดี ไมเคยถูกตอวาเรื่องการสื่อสาร ทํางานที่มี
ลักษณะคลุมเครือโดยไมเก่ียง ที่นาเปนหวงก็มี 1 คน  

ถาม ดานภาษาอังกฤษสําคัญไหม 
- สําคัญ นองๆกลัว แตก็พยายาม ถามหาวิทยาลัยเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษใหมากขึ้นก็ดี ถามหาวิทยาลัยมี

การวัดระดับความรูทางภาษาอังกฤษจะไดรูวาควรพัฒนาตออยางไร 
ถาม ควรเพ่ิมเติมความรูอะไร 
- ความรูพื้นฐานคอมพิวเตอรที่มีดีแลว ครบแลว มาตอยอดใชงานได คอนขางดีเลยทีเดียว 

ถาม สําหรับคนที่นาเปนหวงเพราะอะไร 
- เพ่ือนๆที่เขาทํางานพรอมกัน มีตําแหนงสูงขึ้นแลว แตงานของเขาจะออกมาชากวาเพื่อน 

ถาม มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการทํางานหรือไม 
- มีการแนะนําพนักงาน เชน ถาทําระบบใหท่ีหนึ่งแลวไปทําเรื่องเดียวกันใหอีกที่ จะตองระวังการเผยแพร

ความลับของลูกคา 
ถาม มีขอเสนอแนะหลักสูตรบางไหม 
- อยากมาเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยบูรพา จันทบุรี นองๆเกงอยูแลว แตเร่ิมกลัวที่จะมาสหกิจศึกษา เพราะงาน

หนัก 
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5. ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
   

 

 

 

 


