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 หนา ก รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

คํานํา 

 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  สําหรับผลงานรอบปการศึกษา 2561 (ผลงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 

2561 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562) จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ใน

การดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ

ศิลปศาสตร ตามเกณฑการประเมินของ สกอ. องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และ เกณฑ 

AUN QA Version 3 นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัย

บูรพาแตงตั้ง นําเสนอรายงานตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา 

และเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพสูสาธารณชน สาระสําคัญ

ของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ แบง

ออกเปน 4 สวน สวนที่ 1 โครงรางหลักสูตร (Program Profile) สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และสวนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มีความคาดหวังวา 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเปน

เอกสารสําคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสูการสรางความ

เชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเปน

ประโยชนตอทานผูสนใจ 
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สารบัญ 

 
 หนา 
คํานํา  ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญแผนภูมิ - 
สารบัญรูปภาพ ฉ 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  ช 
วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ซ 
สวนที่ 1 โครงรางหลักสูตร (Program Profile)  
 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 1 
 ELO 2 

โครงสรางหลักสูตร (แบบกระชับ) 2 
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้CUPT QA ระดับหลักสูตร  
  องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 3 
 AUN QA Version 3  

 AUN. 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 18 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 30 
 AUN. 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and  
                     Content) 

38 

 AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 51 
 AUN. 5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 61 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 76 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 92 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน (Student Quality and Support) 97 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 110 

 AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศกึษา (Quality Enhancement) 119 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 130 
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง  
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ. และ AUN QA 140 

 รายงานจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนา 145 
สวนที่ 4 ภาคผนวก  
 รายการหลักฐานอางอิง 149 
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สารบัญตาราง 

 หนา 

ตารางท่ี 1.1 ความสัมพันธของผลการเรียนรูท่ีคาดหวังกับ วิสัยทัศนและพันธกิจ 22 

ตารางท่ี 1.2 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงัตอลักษณะของความรู 24 

ตารางท่ี 1.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต 27 

ตารางท่ี 1.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของศษิยเกา 27 
ตารางท่ี 1.5 ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของผูใชบัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 

ตารางท่ี 2.1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงัของหลักสูตรและความรู ทักษะและทัศนคติ 32 

ตารางท่ี 2.2 ผลสะทอนความตองการของศิษยเกาท่ีมีตอการจัดการศึกษา 32 

ตารางท่ี 2.3 ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตปจจุบันท่ีมีตอการจัดการศึกษา 33 

ตารางท่ี 2.4 รอยละของการรับรูชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารของหลักสูตร 36 
ตารางท่ี 3.1 การแบงหมวดวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับผลการ
เรียนรูท่ีคาดหวัง 40 

ตารางท่ี 3.2 การแบงสัดสวนหมวดวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 41 

ตารางท่ี 3.3 ความสัมพันธระหวางรายวชิาและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลกัสูตร 44 

ตารางท่ี 3.4 ตัวอยางรายวิชาชั้นปท่ี 2 และ 3 ที่บูรณาการกับรายวิชาชั้นปท่ี 4 48 

ตารางท่ี 3.5 รายวิชามีการบูรณาการท้ังหมดโดยแบงเปน บูรพวิชา และวิชาตอเน่ือง 49 

ตารางท่ี 3.6 วิชาหัวขอเลือกสรร และวิชาสัมมนาเพ่ือรองรับศาสตรท่ีทันสมัย 49 

ตารางท่ี 4.1 ตารางผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 55 

ตารางท่ี 5.1 จํานวนและผลการเรียนของนักเรียนจําแนกตามโครงการการรับเขา 63 

ตารางท่ี 5.2 เกณฑการรับเขานิสิตปการศึกษา 2561 64 
ตารางท่ี 5.3 สรุปผลการทดสอบวัดระดับความรูพ้ืนฐานของนักเรียน ในหลักสูตร
เทคโนโลยีสนเทศ ปการศึกษา 2561 64 
ตารางท่ี 5.4 การจําแนกนิสิตท่ีเรียนสหกิจศึกษาและนิสิตท่ีเรียนวชิาโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 65 

ตารางท่ี 5.5 สรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษ BUU-CET U ปการศึกษา 2561 66 

ตารางท่ี 5.6 ผลการทดสอบ Exit Exam ปการศึกษา 2561 66 

ตารางท่ี 5.7 ความสอดคลองของผลการเรียนรูท่ีคาดหวงักับวิธีการประเมินผล 67 

ตารางท่ี 5.8 ระดับวิธีการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปสูวิธีการปรับปรุง  73 
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ตารางท่ี 5.9 รอยละการรับรูชองทางการรองทุกขของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 74 

ตารางท่ี 5.10 รอยละของการรองทุกขของนิสิตในปการศึกษา 2561 75 

ตารางท่ี 5.11 รอยละของการใชงานชองทางรองทุกขของนิสิตท่ีเคยรองทุกข 75 

ตารางท่ี 5.12 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีเคยรองทุกข 75 

ตารางท่ี 6.1 แผนพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและผลการดําเนินงานปการศึกษา 2561 80 

ตารางท่ี 6.2 ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 80 

ตารางท่ี 6.3 ขอมูลแสดงอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 81 

ตารางท่ี 6.4 ขอมูลสัดสวนนิสิตตออาจารยประจําหลักสูตร 81 

ตารางท่ี 6.5 ขอมูลผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร และนักวิจัย 81 

ตารางท่ี 6.6 ขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 84 

ตารางท่ี 6.7 ผลงานบริการวิชาการ 84 

ตารางท่ี 6.8 ขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 86 

ตารางท่ี 6.9 ขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ในป พ.ศ. 2560 88 
ตารางท่ี 7.1 ตารางขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตําแหนงสนับสนุนวิชาการ 
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ตารางท่ี 11.9 แสดงการเปรียบเทียบรอยละการมีงานทํา ของสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา บางแสน และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง 136 

ตารางท่ี 11.10 แสดงรายช่ือโครงงานของนิสิตประเภทโครงงาน 137 

ตารางท่ี 11.11 แสดงรายช่ือโครงงานของนิสิตประเภทโครงงานสหกิจศึกษา 137 
ตารางท่ี 11.12 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตรหัสปการศึกษา 2557 ถึง 
2560 138 

ตารางท่ี 11.13 แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตรหัสปการศึกษา 2560  
ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี กับ บางแสน 139 
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สารบัญภาพ 

หนา 

ภาพที่ 1.1 ความสอดคลองของผลการเรียนรูระดับหลักสูตรกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 21 

ภาพที่ 3.1 แสดงระดับการสอนท่ีกําหนดในหลักสูตร (แจกแจงตามช้ันป) 47 
ภาพที่ 4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะฯ และปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย 54 

ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการจัดการการรองทุกขของนิสิต 74 

ภาพที่ 9.1 แสดงการใชงานทรัพยากรสื่อในหองสมุดในปงบประมาณ 2559 115 

ภาพที่ 9.2 แสดงการใชงานทรัพยากรสื่อในหองสมุดในปงบประมาณ 2560 115 

ภาพที่ 9.3 สถิติการเขาใชงานทรัพยากรสื่อหองสมุดในปงบประมาณ 2561 116 

ภาพที่ 10.1 กระบวนการปรับปรุงเปนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   123 
 



 
หนา ช รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิต ……51.….. คน อาจารยประจํา……5…….. 
คน คณาจารยมีตําแหนง ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน…0…… คน โดยคณาจารยท่ีมี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาจํานวน…2……. คน  

งบประมาณในป 2561 รวมทั้งสิ้น 1,823,903 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผนดิน 
264,498 บาท และเงินรายได 1,559,405 บาท  
 

 ผลการประเมินทั้ง…10…..ตัวบงชี ้พบวา ในภาพรวม มรีะดับการประเมินเทากับ........3...... 
เมื่อพิจารณาเปนรายตัวบงชี้ ไดแก  
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  เปนไปตามเกณฑ  
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ระดับ  4 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)  ระดับ  4 
AUN. 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)  ระดับ  4 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรูวิธีการ (Teaching and Learning Approach)  ระดับ  4 
AUN. 5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment)  ระดับ  3 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  ระดับ  3 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  ระดับ  3 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน (Student Quality and Support)  ระดับ  3 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  ระดับ  3 
AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  ระดับ  3 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  ระดับ  3 
 

จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา  
 จุดเดน  

1. .......................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................... 

จุดท่ีควรพัฒนา   
1. .......................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................... 
3. .......................................................................................................................................... 
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วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยบูรพา 

“ขุมปญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 

คํานิยามวิสัยทัศนและขอบเขตการดําเนินการ 
ขุมปญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผนดิน (Wisdom of the East for the Future of 

the Nation) หมายถึง การเปนมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุงเนนการ
สรางรากฐานเพื่อการพัฒนาใหกับประเทศ พรอมทั้งแสดงบทบาทนําในการเตรียมความพรอมใหกับ
ทุกภาคสวนในสังคมไทย ดวยองคความรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใตขอบเขตของศาสตรที่สําคัญ 
7 ดาน ประกอบดวย (1) ศาสตรทางทะเล (2) ศาสตรที่เก่ียวของกับผูสูงอายุ (3) ศาสตรทางดาน
การศึกษา (4) ศาสตรที่เก่ียวของกับแรงงานและการทํางาน (5) ศาสตรที่เก่ียวของกับภาษาตะวันออก 
(ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) (6) ศาสตรทางดานโลจิสติกส และ (7) ศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย บนพื้นฐานของคติพจนที่วา “การวิจัยนําการพัฒนา” (Research-
led Development) ควบคูกับการสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาตะวันออก พรอมดวยบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอยางเปน
พลวัตในปจจุบันและในอนาคตไดอยางมั่นคงจากคํานิยามวิสัยทัศนที่กลาวมา สามารถขยายความ
ขอบเขตตามวิสัยทัศน ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ 
คือ มหาวิทยาลัยมุงมั่นที่จะพัฒนาผลการดําเนินงานท่ีสําคัญใน 3 ดาน คือ (1) ดานคุณภาพของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ดานศักยภาพของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
สังคมชุมชน และ (3) ดานคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของ
มหาวิทยาลัย 

 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม ควบคูกับการเสริมสรางเสรีภาพทาง
วิชาการ และการใฝเรียนรูตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ 
และดําเนินการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดองคความรู เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ใหสามารถรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเปนพลวัตสูงได
อยางมีประสิทธิภาพ  

3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สวนที่ 1 
โครงรางหลักสูตร 

(Program Profile) 
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สวนที ่ 1 
โครงรางหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร1  

 
-ปรัชญา- 

   ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูและเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  สามารถประยุกตใหเกิดประโยชนตอองคกร สังคม และประเทศชาติอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม  

 
-ความสําคัญ- 

  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศและสามารถสรางรายได
ใหกับประเทศเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ยังเปนเครื่องมือที่ใชในการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจท้ังในระดับทองถ่ิน
และระดับนานาชาติ ซึ่งความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนศาสตรที่มีความสําคัญตอการพัฒนา
องคการใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสามารถนําองคกรไปสู
ความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเทคโนโลยีที่ตองเรียนรูตลอดเวลา เปนเทคโนโลยีท่ีตองใชทักษะ ลงมือปฏิบัติจริงจึงจะ
สามารถประยุกตใชงานเพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ ได 

 
-วัตถุประสงค- 

        1.   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใช
เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศใหเขมแข็งไดอยางยั่งยืน 
        2.   เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สนับสนุนการใหบริการระบบสารสนเทศ ทางดาน
ฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล เครอืขาย ความปลอดภัยเครอืขาย และอินเทอรเน็ต 

       3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร 
หรือเปนที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย นักวิเคราะห
ระบบและนักพัฒนาระบบสื่อผสม 
       4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนําความรูไปวิเคราะหและแกปญหาที่ เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศได รวมท้ังประสานงานระหวางผูใชระบบสารสนเทศภายในองคกร 

                                                 
1 ขอ 1 – 3 ใหทุกหลกัสูตรอธิบายรายละเอยีดของโครงรางหลกัสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หนา  

โดยใหครอบคลุมเนื้อหา มีความเชื่อมโยงเกีย่วของกับหลกัสูตร 
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2. ELO 
2.1 มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ การใหบริการระบบสารสนเทศ ทางดานฮารดแวร ซอฟตแวร 
ฐานขอมูล เครือขาย ความปลอดภัยเครือขาย และอินเทอรเน็ต 
2.2 สามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตในการดําเนินงานขององคกร 
เปนผูดูแลระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย นักวิเคราะหระบบและนักพัฒนาระบบสื่อผสม 
2.3 สามารถติดตอสื่อสารและประสานงานระหวางผูใชระบบสารสนเทศภายในองคกรและ
ผูเก่ียวของ โดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดเปนอยางด ี
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชประกอบอาชีพ  

 
3. โครงสรางหลักสูตร (แบบกระชับ) 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 134  หนวยกิต ประกอบดวย 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หนวยกิต 
  1.1 กลุมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารไมนอยกวา 12 หนวยกิต ประกอบดวย 
 ภาษาอังกฤษบังคบั 9 หนวยกิต และภาษาอื่น ๆ ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
  1.2 กลุมวิชาอัตลักษณและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพาไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

  1.3 กลุมวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมไมนอยกวา 7   
หนวยกิต 

  1.4 กลุมวิชานวัตกรรมและความคิดสรางสรรคไมนอยกวา 4 หนวยกิต 
  1.5 กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ        98 หนวยกิต 
2.1 วิชาแกน      12  หนวยกิต 
2.2 วิชาเอก      86 หนวยกิต 
    2.2.1  วิชาเอกบังคบั     56  หนวยกิต 

                          - กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  12 หนวยกิต 
                          - กลุมประเด็นเพ่ือประยุกต       19       หนวยกิต 
 -  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร     12       หนวยกิต 
 -  กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ     6      หนวยกิต 

    2.2.2 วชิาเอกเลือก     30 หนวยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หนวยกิต 

 
 

 



 
 
 
 

 
 สวนที่ 2 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี ้



 

หนา 3 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินองคประกอบท่ี 1 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ……………………………. 
เกณฑการประเมิน  เกณฑป 2548   เกณฑป 2558 
ประเภทหลักสูตร (สําหรับเกณฑป 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน  

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปการศึกษา 2561 มีอาจารยประจํา

หลักสูตร 5 คน อาจารยทั้ง 5 คน ไม
เปนอาจารยประจําหลักสูตรเกิน  1 
หลักสูตร และทุกคนเปนอาจารย
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษานี้ 

2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 2 คน  ระดับ
ปริญญาโท 3 คน  โดยมีคณุวุฒิตรง
สาขาวิชาที่เปดสอนจํานวน 5 คน 

3 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 2 คน  ระดับ
ปริญญาโท 3 คน  โดยมีคุณวุฒิตรง
สาขาวิชาที่เปดสอนจํานวน 5 คน  

4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน อาจารยผูสอนเปนอาจารยประจํา มี
คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กับสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

5 คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ที่เปนอาจารย
พิเศษ (ถามี) 

ไมมีอาจารยพิเศษ 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

ไมมีประเมิน 

7 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

ไมมีประเมิน 

8 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ไมมีประเมิน 
9 คุณสมบัติอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ไมมีประเมิน 
10 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ไมมีประเมิน 
11 ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศกึษา 
ไมมีประเมิน 



 

 

หนา 4 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ

หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบรอบปรับปรุง และทําการ
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2554 ในป พ.ศ. 2558 
และเริ่มจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุงป พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามขอ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12
สรุปผล 
การดําเนินงานองคประกอบท่ี 1 ตามเกณฑขอ 1 – 12 
   เปนไปตามเกณฑ   
 ขอสังเกต.................................................................................................. 
 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร / คุณสมบัติ
ของอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25480191109116 
อาจารยประจําหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย
ประจํา

หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวชิา) 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ>> 

ประเภท 
<<อาจารย

ผูรับผิดชอบหรือ
อาจารยประจาํ
หลักสูตร>> 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ
เปนไป
ตาม

เกณฑ 

หมาย
เหต ุ

(ระบุเหตุผล 
การ

เปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิตาํแหนง

ทางวิชาการ
ของอาจารยท่ี
เปลี่ยนแปลง

ใหม) 
1. นางสาวสิริสุดา  
   บัวทองเก้ือ 

Ph.D. 
(Computer 
Science) 
Heriot-Watt 
University 

อาจารย ปริญญา
เอก 

ตรง ผูรับผิดชอบ เปนไป
ตาม
เกณฑ 

 

2. นายวรวิทย  
   พูลสวัสดิ์ 

วท.ม.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ปริญญาโท ตรง ผูรับผิดชอบ เปนไป
ตาม
เกณฑ 

 

3. นายไพฑูรย  
    ศรีนิล 

วศ.ม.  
(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร) 

อาจารย ปริญญาโท ตรง ผูรับผิดชอบ เปนไป
ตาม
เกณฑ 

 

4. นายธนพล  
    พุกเส็ง 

ปร.ด.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ปริญญา
เอก 

ตรง ผูรับผิดชอบ เปนไป
ตาม
เกณฑ 

 

5. นางอรวรรณ  
   จิตตะกาญจน 

วท.ม.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ปริญญาโท ตรง ผูรับผิดชอบ เปนไป
ตาม
เกณฑ 

 



 

 

หนา 5 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

 
อาจารยประจําหลักสูตร ณ สิ้นปการศึกษาที่ประเมิน  

ชื่ออาจารย
ประจํา

หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวชิา) 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ>> 

ประเภท 
<<อาจารย

ผูรับผิดชอบหรือ
อาจารยประจาํ
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเปนไป

ตามเกณฑ 

1. นางสาวสิริสุดา  
   บัวทองเก้ือ 

Ph.D. 
(Computer 
Science) 
Heriot-Watt 
University 

อาจารย ปริญญาเอก ตรง ผูรับผิดชอบ เปนไปตาม
เกณฑ 

2. นายวรวิทย  
   พูลสวัสดิ์ 

วท.ม.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ปริญญาโท ตรง ผูรับผิดชอบ เปนไปตาม
เกณฑ 

3. นายไพฑูรย  
    ศรีนิล 

วศ.ม.  
(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร) 

อาจารย ปริญญาโท ตรง ผูรับผิดชอบ เปนไปตาม
เกณฑ 

4. นายธนพล  
    พุกเส็ง 

ปร.ด.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ปริญญาเอก ตรง ผูรับผิดชอบ เปนไปตาม
เกณฑ 

5. นางอรวรรณ  
   จิตตะกาญจน 

วท.ม.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ปริญญาโท ตรง ผูรับผิดชอบ เปนไปตาม
เกณฑ 

 
ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑขอ 1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร เกินกวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 
           เปนไปตามเกณฑ   
 ขอสังเกต.................................................................................................. 
เกณฑขอ 2 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 
รายการใน 5 ป ยอนหลัง 
             เปนไปตามเกณฑ  
 ขอสังเกต.................................................................................................. 
 
 
 



 

 

หนา 6 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

1. นางสาวสิริสุดา บัวทองเกื้อ 
ผลงานทางวิชาการ 
ณัฐพงศ บัวบก สิริสุดา บัวทองเก้ือ และธนพล พุกเส็ง (2019). ระบบจัดการประมูลมังคดุ กรณีศึกษา 

กลุมแปลงใหญมังคดุคิฌชกูฎ จันทบุร.ี in The 7th  ASEAN Undergraduate  
 Conference in Computing (AUCC 2019), Chiang Rai Rajabhat University, Chiang  
 Rai, Thailand. 
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ลัญจกร สัตยสงวน สิริสุดา บัวทองเก้ือ และรัฐดากร บํารุงศาสตร. (2560). การ  

พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟสิกสพื้นฐานระดับอุดมศึกษาเรื่องการออกแบบและสราง
เรือ. ในการประชุมวิชาการทางการศึกษา  The 6th PSU Education Conference 
“Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0” (หนา 356-364). 
สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
 

2. นายวรวิทย พูลสวัสดิ์ 
ผลงานทางวิชาการ 
ชนสิษฎ เปรียบเหมือน วรวิทย พูลสวัสดิ์ และศรชัย อุดมธนาพงศ (2019). ระบบสารสนเทศตัวแทน 
 จัดการขายสินคาแบบผูชื้อเปนศูนยกลาง. in The 7th  ASEAN Undergraduate  
 Conference in Computing (AUCC 2019), Chiang Rai Rajabhat University, Chiang  
 Rai, Thailand. 
รพีพรรณ เกตุสมพงษ และ วรวิทย พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษ  

สําหรับการทองเที่ยวชายฝงทะเล จังหวัด จันทบุรี. in The 3rd  ASEAN Undergraduate  
Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University, 
Chachoengsao, Thailand 

นิรวิทธ วชินะโภชน และ วรวทิย พูลสวัสดิ ์(2015).ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพ่ือจัดการ 
 โพงพางชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี. in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference  
 in Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao,  

Thailand  
สวรรยา ศรีจรูญ และวรวิทย พูลสวัสดิ์ (2015). กรณีศกึษาระบบการจัดการทําประกันภัยรถยนต  

บริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด สาขาจังหวัดอุบลราชธานี. in The 3rd  ASEAN  
Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat  
Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand 

อิทธิกร ลิมปสวัสดิ์ และวรวิทย พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบผูเอาประกัน  
บริษัท เอไอเอ กรณีศึกษา สานักงาน เอไอเอ อําเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม. in The 3rd   
ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat  
Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand  

ธนพล ยังสุข และวรวิทย พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการขายปลีก-ขายสงนิตยสาร 
กรณีศึกษา"รานอารีแบบเรียน อ.ทาใหม จ.จันทบุรี". in The 3rd  ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University, 
Chachoengsao, Thailand  



 

 

หนา 7 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

ชาญกฤษณ ทาสีภู และวรวิทย พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการเพาะพันธุและ 
จําหนายปลากัด กรณีศกึษารานทาสีภู. in The 3rd  ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University, 
Chachoengsao, Thailand 

วรพงษ คงประเสริฐ และวรวิทย พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขายดอกไม 
ประดิษฐ. in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 
2015), Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand  

วิลาวัลย พันแสนซา และวรวิทย พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบการจัดการงานซักฟอก โรงพยาบาลลํา 
 ปลายมาศ. in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC  
 2015), Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand  
ยุทธนา บุญธรรม และวรวิทย พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการรับซื้อและขาย 
 กุง กรณีศึกษา รานแพกุงเจมล. in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in  

Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao,  
Thailand 

กมลนัทธ ออนนอม และวรวิทย พูลสวัสด์ิ (2015). ระบบจัดการรรานขายอุปกรณไฟฟา รานกทล 
โชติ. in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015),  
Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand 

นวโกฏิ์ ชื่นเปรมปรีดิ์ และวรวทิย พูลสวัสดิ์ (2015). การโอนยายขอมูลเขาสูฐานขอมูลของระบบ 
จัดการบริหารงานสหกรณ กรณีศึกษา บริษัทดาตาวัน เอเชีย (ประเทศไทย). in The 3rd   
ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat  
Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand  

นภวัฒน กรดเครือ และวรวิทย พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานขายมะพราว 
แปรรูป กรณศึีกษารานมะพราวแมจินต. in The 3rd  ASEAN Undergraduate  
Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University,  
Chachoengsao, Thailand  

บวรศักดิ์ สายเขียว และวรวิทย พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานผูปวยไอซียู 
 อายุรกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา. in The 3rd  ASEAN  

Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat  
Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand  

ชุติกาญจน ทันใจชน และ วรวิทย พูลสวัสดิ์ (2016).  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขายและ 
ออกรานเครื่องเบญจรงค กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. in The 4th ASEAN Undergraduate  
Conference in Computing (AUCC 2016), Burapha University Sakaeo Campus, 
Thailand.  

อารีรัตน เทพสุวรรณกุล และ วรวิทย พูลสวัสดิ์. (2016). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน 
 สับปะรด กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  in The 4th ASEAN Undergraduate Conference  
 in  Computing (AUCC 2016), Burapha University Sakaeo Campus, Thailand.  
สมพร ใจคง และ วรวิทย พูลสวัสด์ิ. (2016). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนมะนาว กรณีศกึษา  
  จังหวัดราชบุรี  in The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing  



 

 

หนา 8 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

 (AUCC 2016), Burapha University Sakaeo Campus, Thailand.  
พัชรพล ฤทธาภรณ และ วรวิทย พูลสวัสดิ์. (2016). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนมะพราม 
 ออน กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา  in The 4th ASEAN Undergraduate Conference  
 in  Computing (AUCC 2016), Burapha University Sakaeo Campus, Thailand.  
จุฑามาศ บุญหลา และ วรวิทย พูลสวัสดิ์. (2016). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโรงเรียนสอน 
 ภาษา อังกฤษ กรณศึีกษา โรงเรียนสอนภาษา จอยส อิงลิช สคูล ทาใหม จันทบุรี  in The  
 4th ASEAN  Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2016), Burapha  
 University Sakaeo Campus, Thailand.  
ปรวิทย เทวสถิตพงษ และ วรวิทย พูลสวัสดิ์. (2016). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทุนการศกึษา 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี  in The 4th ASEAN Undergraduate  
Conference in  Computing (AUCC 2016), Burapha University Sakaeo Campus,  
Thailand.  

ศรัณย นิพนธ และ วรวิทย พูลสวัสดิ์. (2017).  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานขายผลไม. in  
 The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017),  
 Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. P 25-27.  
ปณัฐพงษ วงศจรัสเกษม และ วรวิทย พูลสวัสดิ์. (2017).  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานขาย

ดอกไมกําและพวงมาลัย. in The 5th ASEAN Undergraduate Conference in 
Computing (AUCC 2017), Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. P 33-35. 

ณัฐพงษ อินทรนุกูลกิจ และ วรวิทย พูลสวัสดิ์. (2017).  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานขายยา
แผนโบราณ. in The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 
2017), Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. P 40-41.  

วรินทร โพธิ์ยิ้ม และ วรวิทย พูลสวัสดิ์. (2017).  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการผลิตและ
จําหนายชุดเสื้อยืดตํารวจสําหรับเด็ก กรณีศึกษารานพิชัยการคา. in The 5th ASEAN 
Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017), Naresuan University, 
Phitsanulok, Thailand. P 42-45. 

สมบัติ ฝอยทอง ธารารัตน พวงสุวรรณ วรวิทย พูลสวัสดิ ์และไพฑูรย ศรีนิล. (2560). การเลือก
ลักษณะเดนดวยราฟเซตบนพ้ืนฐานขาวสารท่ีเล็กที่สุดของบริเวณขอบเขต. วารสารวิจัย
รามคําแหง (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 20(1), 18-36. 

 
3. นายไพฑูรย ศรีนิล 
ผลงานทางวิชาการ 
สุวัฒน สวยงาม ไพฑูรย ศรีนิล และสมบัติ ฝอยทอง (2019). แอปพลิเคชันจองสนามฟุตบอลหญา 
 เทียม. in The 7th  ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC  
 2019), Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai, Thailand. 
Srinil, P., Thongnim, P., Foitong S., Pinngern, O., & Phattaraworamet, T. (2014). 

Application of  XCS to back-driving a track problem. In Proceedings of 
Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON 
2014) (pp. 21-25). Chonburi: Computer Institute Of Ramkhamhaeng University 



 

 

หนา 9 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

and Technology of Information System Management Division, Faculty of 
Engineering, Mahidol University. 

Foithong, S., Srinil, P., &Pinngern, O. (2014). Feature Selection based on Neighborhood  
 Rough Sets and Mutual Information. In Proceeding of Management and 
Innovation Technology International Conference (MITiCON2014) (pp. 120-127). 
Pattaya: Technology of Information System Management Division, Faculty of 
Engineering, Mahidol University. 

Foithong, S., Srinil, P., & Phattaraworamet, T. (2015). A Criterion of feature selection  
 based on Neighborhood Rough Set and mutual information. In Proceedings of  
 Burapha University International Conference 2015 (pp. 490-498). Chonburi:  
 Burapha University. 
Srinil, P., Thongnim, P., Foitong S., & Pinngern, O. (2015). A study of cumulative heat  
 stress effect on Holstein-Friesian daily milk yields using multiple linear  
 regression. In 
         Proceedings of Burapha University International Conference 2015 (pp. 582- 
 588). Chonburi: Burapha University. 
Foithong, S., Srinil, P., Tawsopar Yangyuen, K, & Phattaraworamet, T. (2016). Rough-

Mutual Feature Selection based-on Minimal-Boundary and Maximal-Lower. In 
Proceedings of Management and Innovation Technology International 
Conference (MITiCON 2016) (pp. 137-141). Chonburi: Ramkhamhaeng 
University and Thai-Nichi Institue of Technology.  

Srinil, P., Thongnim, P., Foitong, S., & Pinngern, O. (2016). Fuzzy strength-based XCS: 
an application on multi-step environment problems. In Proceedings of 
Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON 
2016) (pp. 122-127). Chonburi: Ramkhamhaeng University and Thai-Nichi 
Institue of Technology.  

Foithong, S., Srinil, P., Pinngern, O., & Attachoo, B. (2017). Min-Uncertainty & Max-
Certainty Criteria of Neighborhood Rough-Mutual Feature Selection. Walailak 
Journal of Science and Technology (WJST), 14(4), 275-297. 

สมบัติ ฝอยทอง ธารารัตน พวงสุวรรณ วรวิทย พูลสวัสดิ ์และไพฑูรย ศรีนิล. (2560). การเลือก 
 ลักษณะเดนดวยราฟเซตบนพื้นฐานขาวสารท่ีเล็กที่สุดของบริเวณขอบเขต. วารสารวิจัย 
 รามคําแหง (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 20(1), 18-36. 
 
4. นายธนพล  พุกเส็ง 
ผลงานทางวิชาการ 
ณัฐพงศ บัวบก สิริสุดา บัวทองเก้ือ และธนพล พุกเส็ง (2019). ระบบจัดการประมูลมังคดุ กรณีศึกษา 
 กลุมแปลงใหญมังคุดคิฌชกูฎ จันทบุร.ี in The 7th  ASEAN Undergraduate  
 Conference in Computing (AUCC 2019), Chiang Rai Rajabhat University, Chiang  



 

 

หนา 10 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

 Rai, Thailand. 
ธนพล พุกเส็ง และสุนันฑา สดสี. (2557). การวิเคราะหโครงขายเสนทางสถานที่ทองเที่ยวดวยทฤษฎ ี

กราฟ : กรณีศึกษา การจัดต้ังจุดประชาสัมพันธการทองเที่ยวในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี  
และ ตราด. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธาน,ี พฤศจิกายน  
2557, 53-64.     

ธนพล พุกเส็ง สุวรรณ ีธูปจีน และศิรปฐช บุญครอง. (2557). การวัดประสิทธิภาพกระบวนการแฮช 
ฟงกชันแบบ MDC ดวยอัลกอริธึม MD5 และ SHA-1. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  
“มศว วิจัย” ครั้งที่ 8 (หนา 215-221). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน 
มิตร.  

ธนพล พุกเส็ง และสุนันฑา สดสี. (2558). การคํานวณคาความไววางใจในเครือขายสังคมสําหรับ 
ระบบแนะนํา. ใน การประชุมวิชาการระดับประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7  
(หนา 363- 368). เชียงใหม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา 
คุณทหารลาดกระบัง. 

Phukseng, T., Wisitpongphan, N., & Sodsee, S. (2015). Applying item category rating in  
  recommendation systems. In Proceedings of Management and Innovation  
 Technology International Conference (MITiCON 2015) (pp. 155-158). Bangkok:  

Technology of Information System Management Division, Faculty of  
Engineering, Mahidol University. 

ธนพล พุกเส็ง และ สุนันฑา สดส,ี การประยุกตแนวคิดผูเชี่ยวชาญเพ่ือการแนะนําสินคา วารสาร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 25 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2560 หนา 361-375 

 ธนพล พุกเส็ง และ สุนันฑา สดส,ี ระบบผูแนะนําจากความไววางใจ วารสารวิทยาศาสตร 
 และเทคโนโลยี ปที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560 หนา 683-701. 
Thanaphon Phukseng, and Sunantha Sodsee, Calculating Trust by Considering User  

Similarity and Social Trust for Recommendation Systems, in The 12th 
International Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering 
(ISKE 2017), China.  

ณัฐพล ศุภวัฒนสุขกุล และ ธนพล พุกเส็ง. (2561). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการนาขาวญี่ปุน 
กรณีศึกษา แปลงนา คุณถาวร ทะริกาวิ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย. ใน งานประชุม
วิชาการระดับปริญญาตร ีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซยีน ครั้งที่ 6 (หนา 2090-2093). 
กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.  

ภัทราภรณ ทะริกาวิ และ ธนพล พุกเส็ง. (2561). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนแกวมังกร 
กรณีศึกษา สวนคณุณรงค ติ๊บแปง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย. ใน งานประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (หนา 2094-2097). กรุงเทพฯ: 
คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. 

ณัฐนนท แกวโมรา และ ธนพล พุกเส็ง. (2561). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการรานเฟอรนิเจอรบน
กลุมเมฆ. ใน งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 
(หนา 2145- 2147). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง. 



 

 

หนา 11 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

5. นางอรวรรณ จิตตะกาญจน 
ผลงานทางวิชาการ 
รณยุทธ ดีทอง ธารารัตน พวงสุวรรณ และอรวรรณ จิตตะกาญจน (2019). ระบบสารสนเทศการ 
 จัดการการการจองเขาใชศูนยกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี. in The 7th   
 ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2019), Chiang Rai  
 Rajabhat University, Chiang Rai, Thailand. 
อรวรรณ จิตตะกาญจน และคณะ. (2557). 99415 วิศวกรรมซอฟตแวร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ชญาวัต สุเมธาพันธุ, และ อรวรรณ จิตตะกาญจน (2014).  
แอพพลิเคชั่นแยกความสัมพันธท่ีไมเขาพวกสําหรับเด็กประถมวัยบนอุปกรณแอนดรอยด. in  
The 2nd ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2014),  
Sripatum University Chonburi Campus,Thailand 

สุขจิตร ทองกวาว, สมเจตน อยูศรี และ อรวรรณ จิตตะกาญจน (2014). เกมสโลกคําศัพทมหาสนุก
สําหรับเด็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมตนบนอุปกรณแอนดรอยด. in The 2nd ASEAN  
Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2014), Sripatum University  
Chonburi Campus,Thailand 

ธนิต โพธิเขต, ศรัณยู ประเสริฐ และ อรวรรณ จิตตะกาญจน (2014). เกมสจ๊ิกซอวสําหรับเด็กบน
อุปกรณ แอนดรอยด. in The 2nd ASEAN Undergraduate Conference in Computing 
(AUCC 2014), Sripatum University Chonburi Campus,Thailand.  

ศุภชีพ บุญทา และ อรวรรณ จิตตะกาญจน. (2017).  การวิเคราะหความเสี่ยงของโรคเบาหวานโดย
ใชโครงขายประสาทเทียมแบบวิธีการเรียนรูแบบแพรยอนกลับ และ วิธีการเรียนรูโดยอาศัย
ขนาดเวกเตอร in The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 
2017), Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. P 30-33.  

ชานนท ตั้งสุทธิวงษ และ อรวรรณ จิตตะกาญจน. (2017).  โปรแกรมการดึงขอมูลจากเว็บไซต
ออกเปนไฟล Excel แบบอัตโนมัติ โดยใชเทคนิคตามโครงสรางของเว็บไซต. in The 5th 
ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017), Naresuan 
University, Phitsanulok, Thailand. P 401-404.  

Eang Ork และ อรวรรณ จิตตะกาญจน. (2017).  การใชโทรศัพทมือถือถายรูปและดักจับตําแหนง
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เกณฑขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 
5 ป ยอนหลัง 

    เปนไปตามเกณฑ   
ขอสังเกต  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเปนอาจารยประจําหลักสูตร 

 
ตารางอาจารยผูสอนและคุณสมบัติอาจารยผูสอน (ตัวบงชี้ 1.1 เกณฑขอ 4, 5)  

รายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวชิา) 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษ
าสูงสุด 

ความ 
สัมพันธ 

สถานภาพ 

 
 
 
 
 

อาจารย
ประจํา 

อาจารย
พิเศษ 

นางอรวรรณ จิตตะกาญจน วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา เจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

อาจารย ปริญญา
โท 

ตรง   

นายวรวิทย พูลสวสัดิ์ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ),สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอม
เกลา เจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
 

อาจารย ปริญญา
โท 

ตรง   

นายไพฑูรย ศรีนิล วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร) 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา เจา

คุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ปริญญา
โท 

ตรง 
  

  

นายสมบัติ ฝอยทอง วศ.ด.
(วิศวกรรมไฟฟา) 
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา เจา

คุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ปริญญา
เอก 

ตรง   

นางสาวสิริสุดา บัวทองเกื้อ Ph.D. (Computer 
Science) 

Heriot-Watt 
University 

อาจารย ปริญญา
เอก 

ตรง   
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รายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวชิา) 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษ
าสูงสุด 

ความ 
สัมพันธ 

สถานภาพ 

 
 
 
 
 

อาจารย
ประจํา 

อาจารย
พิเศษ 

นางสาวธารารัตน พวงสุวรรณ วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

อาจารย ปริญญา
โท 

ตรง   

นายธนพล พุกเส็ง ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ),
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

อาจารย ปริญญา
เอก 

ตรง   

นายศรชัย อุดมธนาพงศ วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร), 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา เจา

คุณทหารลาดกระบัง 

อาจารย ปริญญา
โท 

ตรง   

นางสาวรัฐดากร บํารุงศาสตร บธ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป), 

มหาวิทยาลัย
รามคาํแหง 

อาจารย ปริญญา
โท 

สัมพันธ   

นางสาวชนาภา ตรีวรรณกุล MA (TEFL/TESOL), 
University of 
Essex, United 

Kingdom 

อาจารย ปริญญา
โท 

สัมพันธ   

นายภาณุพงศ ศีลสังวรณ ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ), 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย ปริญญา
โท 

สัมพันธ   

นายสุมิตร คุณเจตน ปร.ด. (เกษตรเขต
รอน-โปรแกรม

นานาชาติ), 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

อาจารย ปริญญา
เอก 

สัมพันธ   
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รายชื่ออาจารยผูสอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวชิา) 

ตําแหนง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษ
าสูงสุด 

ความ 
สัมพันธ 

สถานภาพ 

 
 
 
 
 

อาจารย
ประจํา 

อาจารย
พิเศษ 

นายสาธิด แทนบุญ ปร.ด.(วิชาไทย
ศึกษา), มหาวิทยาลัย

บูรพา 

อาจารย ปริญญา
เอก 

สัมพันธ   

นางสาวภาวิณี สุทธิวิริยะ Ph.D. (Plant 
Pathology),  

The Ohio State 
University 

อาจารย ปริญญา
เอก 

สัมพันธ   

นางสาวอิสริยา ทองหอ วท.ม. (วิทยาศาสตร
การออกกําลังกาย

และการกีฬา), 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย ปริญญา
โท 

สัมพันธ   

นางสาวพัชรี ปรีเปรมโมทย ปร.ด. 
(เศรษฐศาสตร),  

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร 

อาจารย ปริญญา
เอก 

สัมพันธ   

นายพลกฤษณ ไพรสานฑ
วณิชกุล 

บธ.ม.(การตลาด), 
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย 

อาจารย ปริญญา
โท 

สัมพันธ   

นางสาวชุติมา สถิตยเสถียร ศศ.ม. (ภาษาและ 
การสื่อสาร), 

สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร 

อาจารย ปริญญา
โท 

สัมพันธ   

 
เกณฑขอ 4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 
  เปนไปตามเกณฑ   
 ขอสังเกต.................................................................................................. 
เกณฑขอ 5 คุณสมบัติของ อาจารยผูสอน ที่เปนอาจารยพิเศษ (ถามี) 
 ไมมีอาจายพิเศษ 
    เปนไปตามเกณฑ   
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 ขอสังเกต.................................................................................................. 
เกณฑขอ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

1) เริ่มเปดหลักสูตรครั้งแรกในป พ.ศ. 2548 
2) ตามรอบหลักสูตรตองปรับปรุงใหแลวเสร็จและประกาศใชในป พ.ศ. 2559 

สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ 12 ขอ 
 เปนไปตามเกณฑทุกขอ 
 ไมเปนไปตามเกณฑ โปรดระบุขอ..................... 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ AUN QA Version 3 
 เพ่ือใหหลักสูตรรับรูถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแตละเกณฑ และสามารถปรับปรุง
พัฒนา 
การดําเนินการในหลักสูตรไดอยางตอเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใชเกณฑ 7 ระดับ ดังตอไปนี้ 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate 
improvement must be made. 
ไมมีการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is 
inadequate where improvement is necessary. There is little 
document or evidence available. Performance of the QA practice 
shows little or poor results. 
มีผลการดําเนินงานเบื้องตน (เปนขอมูลดิบ เริ่มมีระบบ แตยังไมสมบูรณ ไม
สามารถ/ ไมมีการวิเคราะห 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented 
but minor improvement is needed to fully meet them. Documents 
are available but no clear evidence to support that they have been 
fully used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or 
some results. 
มีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะหการดําเนินงานเทียบ
กับ เปาหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences 
support that it has been fully implemented.  Performance of the QA 
practice shows consistent results as expected. 
ผลการดําเนินงาน ของระบบดี ทําใหเกิดผล เปนไป/ในทิศทางตามเปาหมายท่ี
กําหนด 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. 
Evidences support that it has been efficiently implemented. 
Performance of the QA practice shows good results and positive 
improvement trend. 
มีการดําเนินงานเหนือกวาที่เกณฑกําหนด สงผลใหเกิดการพัฒนาระบบ 
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Rating Description 
6 Example of Best Practices 

The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of 
best practices in the field. Evidences support that it has been 
effectively implemented. Performance of QA practice shows very 
good results and positive improvement trend. 
มผีลการดําเนินงานที่เทาหรือสูงกวาคูเทียบ ในระดับชั้นนําของประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดีตอเนื่อง สงผลใหการดําเนินงานเทียบเทาหรือสูงกวาคูเทียบ (คูเทียบ
ชั้นนํา ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support 
that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA 
practice shows excellent results and outstanding improvement 
trends. 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

 

Sub Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 

reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังคํานึงและสะทอนถึงวิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศนและพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผูเรียนรับทราบโดยท่ัวกัน 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. 
Each course and lesson should clearly be designed to achieve its expected 
learning outcomes which should be aligned to the programme expected 
learning outcomes. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑติ รายวิชา ควรไดรับการออกแบบอยาง
ชัดเจน เพ่ือใหบรรลุถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคลองกับผลการ
เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that 
relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบใหครอบคลุมถึงผลการเรียนรูที่เก่ียวของกับความรู และทักษะเฉพาะ
ทางของศาสตรนั้นๆ และทักษะทั่วไป เชน ทักษะการสื่อสารทางดานการเขียนและการพูด 
ทักษะการแกปญหา ทักษะการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ทักษะการสรางทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes 
which reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังทีช่ัดเจน สะทอนความตองการและความจําเปนของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
1.1 The expected learning outcomes have 

been clearly formulated and aligned 
with the vision and mission of the 
university (1,2) 

 การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความ
ชัดเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

 

3 3 3 

1.2 The expected learning outcomes cover 
both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการ
เรียนรู 

 เฉพาะทางของศาสตรนั้นๆ และผลการเรียนรู
ทั่วไป 

3 3 4 

1.3 The expected learning outcomes clearly 
reflect the requirements of the 
stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน 

2 3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 4 
 
ผลการดําเนินงาน   

 ใหเขียนบรรยายตามเกณฑ ขอ 1.1 1.2 และ1.3 โดยใช Diagnostic Questions และ 
Sources of Evidence เพื่อเปนแนวทางประกอบการเขียน [1] 1    
  1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission of the university (1,2)  การกําหนดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังมีความชดัเจนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยบูรพา  
“ขุมปญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผนดิน” ไดถายทอดมาเปน 
 

                                                 
1 [1] คือ การอางอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ใหอางอิงทายเนื้อหาแตละประเด็น 
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วิสัยทัศนของคณะ “บูรณาการวิทยาการตางศาสตร เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สรางคนรุนใหมใหอุดม
คุณธรรมและจริยธรรม”  
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
  1.ดําเนินการจัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม ควบคูกับการเสริมสรางเสรีภาพทาง
วิชาการและการใฝเรียนรูตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูในศาสตรแขนงตาง ๆ 
และดําเนินการใหบริการทางวิชาการและการถายทอดองคความรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเปนพลวัตสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบตาง ๆ โดยครอบคลุมการ
ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ มีบทบาทและ
พันธกิจหลัก 5 ประการ คอื สรางความรูปญญาและบริหารจัดการใหเกิดคุณคาตอการพัฒนาสังคม จัด
การศกึษาที่มีคุณภาพในระดับสากล สรางบัณฑิตใหมีคุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร เปนผูนําที่มีทักษะ
สากล บริการวิชาการสูสังคม รวมสรางสังคมอุดมปญญาที่พึ่งตนเอง สงเสริม สนับสนุนและธํารงไวซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูง และพึ่งตนเองได 

 
พันธกิจคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา กลาวคือ 
1.จัดการศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม เสริมสรางเสรีภาพทางวิชาการและการใฝเรียนรู

ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรู ทั้งวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

ใหบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ใหสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา 
แสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากเลมมคอ 2  
ผลการเรียนรูที่คาดหวังท้ัง 5 ดาน ที่จะถายทอดลงสูรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดวย 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู 
3. ทักษะทางปญญา 
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
นอกจากนั้นแลวในคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดรวมกันกําหนดอัตลักษณของบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร และมีการถายทอดไปสูระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
 
อัตลักษณของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร “บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ”  
อัตลักษณของบัณฑิตในหลักสูตร “พรอมเรียนรูสิ่งใหม กาวทันเทคโนโลยี มีมนุษยสัมพันธ” 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห
เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ภาพที่  1.1 ความสอดคลองของผลการเรียนรูระดับหลักสูตรกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
 
ที่มาของผลการเรียนรูที่คาดหวัง (LO) 
 ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมาจาก มาตรฐานผลการเรียนรูใน 
มคอ.1 ที่สะทอนลักษณะบัณฑติท่ีพ่ึงประสงคใน 5 ดาน ซึ่งประกอบดวย คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวนํามาตรฐานผลการเรียนรูถายทอดลงสูรายวิชา
ตางๆ ในหลักสูตรโดยใหอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูกําหนดลงไปวาในแตละรายวิชาตองการให
ผูเรียนมีผลการเรียนรูที่ตองการดานใดบาง  
 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดตระหนักถึงการนําวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา  
พันธกิจของคณะ  อัตลักษณของบัณฑิตในหลักสูตร และความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มคอ.1)  มา
ประกอบการจัดทําหลักสูตร และสามารถแสดงความสัมพันธผลการเรียนรูที่คาดหวังกับ วิสัยทัศนและ
พันธกิจ ไดดังนี้ 

ขุมปญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผนดิน 

ใฝรู ประยุกตได มมีนุษยสัมพันธ มั่นในคุณธรรม 

บูรณาการวิทยาการตางศาสตร เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย สรางคนรุนใหมใหอุดมคุณธรรมและ
จริยธรรม 



 

 

หนา 22 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

 
ตารางที่ 1.1 ความสัมพันธของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับ วิสัยทัศนและพันธกิจ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

มหาวิทยาลัย คณะ 

 วิสัยทัศน พันธกิจ 
ขอที่ 1 

พันธกิจ 
ขอที่ 2 

พันธกิจ 
ขอที่ 3 

วิสัยทัศน พันธกิจ 
ขอที่ 1 

พันธกิจ 
ขอที่ 2 

พันธกิจ 
ขอที่ 3 

1 คุณธรรม จริยธรรม         
2 ความรู         
3 ทักษะทางปญญา         
4 ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 
   

    

5 ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
   

    

หมายเหต ุ หมายถึง มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน 
 
            ซึ่งทางหลักสูตรไดใหความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือตอบสนองตออัตลักษณ เชน  ในการเรียนการสอนจัดใหมีรายวิชาเฉพาะดานและวิชาเลือกเพ่ือให
นิสิตมีทักษะในดานการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดวยเครื่องมือและซอฟตแวรใหม ๆ ที่มีการ
ใชงานกันอยูในปจจุบัน  ซึ่งทําใหนิสิตไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่หลากหลาย    นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาที่
เนนใหนิสิตไดกาวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลายวิขาดวยกัน ไดแก  

1. วิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเนนใหนิสิตคนควางานวิจัยและขาวสารทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยมานําเสนอและอภิปรายรวมกัน   

2. วิชาหัวขอเลือกสรร  ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหารายละเอียดวิชาไปตามเทคโนโลยีใหม 
ๆ ที่นาสนใจ 

3. วิชาโครงงาน  เปนวิชาที่ใหนิสิตรูจักการบูรณาการความรูทางคอมพิวเตอรในหลาย ๆ 
วิชา รวมถึงใชเครื่องมือและซอฟตแวรท่ีทันสมัยในการพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศขึ้นมาใชงาน 

4. วิชาสหกิจศึกษา  เปนวิชาที่สงเสริมใหนิสิตรูจักการทํางานจริงในสถานประกอบการ ซึ่ง
ทําใหนิสิตไดใชความรูที่เรียนมา รวมถึงไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ จากสถานประกอบการท่ีนิสิตเขาไปฝกสห
กิจ เพ่ือรวมพัฒนางานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ และนํามาใชเปนโครงงานในการจบ
การศกึษาดวย 
 และนอกจากรายวิชาดังกลาวแลว  ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและระบสารสนเทศยัง
มีการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือใหนิสิตทั้งสองสาขามีความสัมพันธที่ดีตอกัน ไดแก โครงการสานสัมพันธ
นองพ่ี  โครงการจิตอาสาชาวไอที และโครงการทัศนศกึษา Digital Thailand Big Bang 2019 เพ่ือให
นิสิตมีกิจกรรมรวมกันและกาวทันโลกของเทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต   
 ตั้งแตปการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรไดมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องเพ่ือทําความเขาใจผลการเรียนรูที่คาดหวัง รวมถึงอัตลักษณของบัณฑิตในหลักสูตร  และเนน
ย้ําใหอาจารยที่สอนนิสิตในหลักสูตรมีการชี้แจงอัตลักษณของหลักสูตรใหนิสิตในชั้นเรียนไดรับรูในทุก
รายวิขา    นอกจากนี้ ยังมีการเรียกประชุมนิสิตในหลักสูตรทั้งหมด เพ่ือทําความเขาใจในผลการ
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เรียนรูท่ีคาดหวังและอัตลักษณของบัณฑิตในหลักสูตร  ทําใหนิสิตในหลักสูตรไดรับรูและทําความ
เขาใจในหลักสูตรมากขึ้นกวาปท่ีผานมา  และยังคงตองมีการเนนย้ําและชี้แจงใหนิสิตในหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องในปการศกึษาตอๆ ไป     
 
 1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and 
generic (i.e. transferable) learning outcomes (3)  ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้ง
ผลการเรียนรูเฉพาะทางของศาสตรนั้นๆ และผลการเรียนรูท่ัวไป 
 ในการจัดทําหลักสูตร ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตรขึ้นซึ่งประกอบไป
ดวย อาจารยประจําหลักสูตร  ผูทรงคุณวุฒิ และผูประกอบการ  เพื่อพิจารณาถึงรายวิชาที่มีความ
จําเปน รายวิชาที่ทันกับสถานการณปจจุบัน รายวิชาที่ตองนําไปใชงานจริงในสถานประกอบการ โดย
รายวิชาในหลักสูตรตองมีความสอดคลองและสนับสนุนผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 5 ดานเพ่ือสะทอน
ถึงคุณลักษณะของนิสิตในหลักสูตร  ผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดข้ึนครอบคลุมท้ังความรูทักษะ
ทั่วไป และความรูทักษะเฉพาะทาง ซึ่งถายทอดสูผูเรียนผานรายวิชาตาง ๆ ซึ่งแบงออกเปน 3 หมวด
วิชา ไดแก หมวดศึกษาทั่วไป (ศึกษาทั่วไปบังคับ และศึกษาทั่วไปเลือก) จํานวน 30 หนวยกิต หมวด
วิชาเฉพาะดานแบงเปนกลุมวิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน (ดานองคการและระบบสารสนเทศ ประยุกต 
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร และ สรางพ้ืนฐานของระบบ) และวิชาเฉพาะเลือก จํานวน 98 
หนวยกิต และ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต   ในรายวิชาทั้งหมดของหลักสูตรสามารถ
สงเสริมทักษะในหลาย ๆ ดาน  เชน ทักษะการสื่อสารทางดานการเขียนและการพูด ทักษะการ
แกปญหา และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ทั้งนี้ความสอดคลองระหวางผลการเรียนรู
ที่คาดหวังกับรายวิชาในหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งความรูและทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทาง แสดงไว
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(curriculum mapping) ในเลม มคอ. 2 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอน และการ
ประเมินผล โดยในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรนั้นอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
มสีวนรวมในการจัดทําแตละรายวิชาในหลักสูตรและมีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา
ซึ่งจะกําหนดไวใน มคอ.2 เพ่ือเปนแนวทางที่ผูสอนจะสามารถออกแบบการสอนใหสอดคลองกับผล
การเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชานั้น ซึ่งอาจารยผูสอนจะทําการกําหนดแผนการสอนไวใน มคอ.3 
กอนเปดภาคเรียน  
 จากรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร  รายวิชาทั้งหมดสนับสนุนผลการเรียนรูท่ีคาดหวังที่กําหนด
ขึ้นซึ่งเนนการบูรณาการศาสตรทางคอมพิวเตอรและธุรกิจเขาดวยกัน เพื่อใหนิสิตสามารถนําความรู
ทางคอมพิวเตอรไปปรับปรุงและจัดการธุรกิจใหเปนระบบในรูปแบบของระบบสารสนเทศได อยางไร
ก็ตาม เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหหลักสูตรมีการปรับปรุงบาง
รายวิชาใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือท่ีนิสิตจะไดนําไปประยุกตใชกับระบบ
สารสนเทศทางไดอยางเหมาะสม  สําหรับการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไปนั้น  หลักสูตรไดทําแบบสอบถามไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย จากการไปนิเทศสหกิจศึกษาเพื่อ
นําขอมูลเหลานี้มาปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณโลกยุคปจจุบัน 
โดยไดมีการกําหนดรายวิชาหัวขอเลือกสรร (Selected topic)  ใหนิสิตไดเรียน  เพ่ือท่ีจะเลือก
เนื้อหาวิชาที่สอดรับกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่เปลี่ยนไปใหนิสิตไดเรียนอยางหลากหลาย ซึ่งกําหนด
ไวใน มคอ.3 ของวิชาในแตละภาคการศึกษา และมีรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเนนให
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นิสิตรูจักคนควางานวิจัยและอัพเดทความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากขาวสาร และงานวิจัย
ที่ใหนิสิตคนความานําเสนอ รวมถึงมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูและแนะนําเทคโนโลยีใหม 
ๆ ทางไอทีใหกับนิสิตดวย 
 จากการวเิคราะหการจัดรายวิชาของหลักสูตรใหกับนิสิตนั้น พบวา นิสิตยังขาดทักษะในเรื่อง
ของภาษาอังกฤษ  ทักษะทางวิชาชีพดานเทคโนโลยีใหม ๆ และทักษะทางการคํานวณอยู ในป
การศึกษา 2561 ทางหลักสูตรและทางคณะมีการจัดโครงการเพ่ิมเติมใหกับนิสิตเพ่ือใหนิสิตได
เสริมสรางทักษะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  เชน โครงการเตรียมพรอมนิสิตกอนฝกสหกิจศึกษา  โครงการสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ โครงการอบรมและการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพทางคอมพิวเตอรใหกับนิสิต และ
โครงการสอบ exit exam สําหรับนิสิตชั้นปที่ 4 เพื่อวัดระดับความรูความสามารถของนิสิตใน
หลักสูตรกอนจบการศึกษา  ซึ่งมีนิสิตจํานวนหนึ่งท่ีผานการทดสอบตามเกณฑที่กําหนด และนิสิตสวน
ใหญเริ่มมีความตระหนักถึงการที่จะปรับปรุงทักษะความรูความสามารถของตนเองมากขึ้น 
 จากขอมูลท่ีดังทีก่ลาวมาขางตนอาจารยประจําหลักสูตรไดมีการประชุมรวมกัน เพ่ือที่จะระบุ
ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรูเฉพาะทางของศาสตรนั้นๆ และผลการเรียนรูทั่วไป 
สามารถแสดงในตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวังตอลักษณะของความรู 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความรูทั่วไป ความรูเฉพาะดาน 
1. คุณธรรม จริยธรรม   
1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

2) มีวินัย เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน มีความเขาใจและเห็น
คุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคมศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาต ิ

  

3) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจรติ 

  

4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม
และสามารถแกไขขอขัดแยงและลาํดับความสําคัญ 

  

5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ ขององคกรและ
สังคม  

  

6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ
บุคคล องคกรและสังคม 

  

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
2. ความรู   
1) มีความรอบรู เขาใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน   
2) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัต ิ   
3) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการ
ทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

  

4) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ
ประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรให
ไดตรงตามขอกําหนด 
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ความรูทั่วไป ความรูเฉพาะดาน 
5) สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต 

  

6) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทาง
คอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

  

7) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็น
การเปลีย่นแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 
ที่เก่ียวของ 

  

8) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต
ซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง 

  

3. ทักษะทางปญญา   
1) มีทักษะการแสวงหาความรู ประยุกต เพื่อพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

  

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม เพ่ือแกปญหาไดอยางมี
ประสิทธภิาพและสอดคลองกับสถานการณ 

  

3) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชใน
การแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

  

4) สามารถประยุกตความรูและทกัษะกับการแกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผดิชอบ   
1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผดิชอบ สํานึกในความเปน
พลเมืองท่ีมีคณุคาตอสังคมและมีความเปนไทย 

  

2) มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม   
3) สามารถสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุม
คนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

4) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือใน
บทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

  

5) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

1) สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อยางรูเทาทัน 

  

2) สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   
3) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการ
ทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

  

4) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธภิาพทั้งปากเปลาและการ
เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม   

หมายเหต ุ หมายถึง มีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
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 1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of 
the stakeholders (4) ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางชดัเจน 

การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559 ผูมีสวนไดสวนเสียของ
หลักสูตรฯ ที่มารวมพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันการศึกษา และผูใชบัณฑิต เพ่ือตองการดูวาความตองการของแตละ
กลุมคืออะไร นอกจากนี้ยังไดนําผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต
ในแตละปการศึกษามาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาหลักสูตร อีกทั้งผลจากการสัมภาษณและ
ทําแบบสอบถามผูใชบัณฑิตจากการไปนิเทศสหกิจ มาประกอบการกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
ตลอดจนนํามาใชปรับปรุง/พัฒนา การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดบรรลุผลการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ  

  ปการศึกษา 2559 พบวามีขอควรปรับปรุงคือ แบบประเมินที่ใชความพึงพอใจของบัณฑิต
และผูใชบัณฑิตตอหลักสูตร จัดทําโดยสวนกลาง ไมไดออกแบบใหเฉพาะกับหลักสูตร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งประเด็นคําถามท่ีตองเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร นอกจากนี้ยังขาดความ
ตองการจากผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรในบางกลุม ไดแก  ศิษยเกา และชุมชนทองถ่ิน  ซึ่งมีสวน
ทําใหผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม 
ซึ่งในปการศึกษา 2560 และ 2561 หลักสูตรจึงไดมีการสอบถามความตองการอยางไมเปนทางการ
จากศิษยเกาโดยผานการติดตอจากอาจารยประจําหลักสูตรไปยังศิษยเกาบางทานผานชองทางโซเชียล
มีเดีย และการไปประชาสัมพันธแนะนําหลักสูตรตามโรงเรียนตางๆ เพื่อใหทราบถึงความตองการของ
ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งสองกลุมนี้เพ่ิมเติม แตยังขาดเอกสารแบบสอบถามที่ชัดเจนและเปนลายลักษณ
อักษร 

ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จึงมีการจัดประชุมทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
หลายครั้ง เพ่ือรวมกันวิเคราะหขอมูลตางๆ ในการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร เพ่ือ
ใหผลการเรียนรูของหลักสูตรท่ีพัฒนาใหมตรงตามความตองการที่แทจริงของผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ฝาย ในป 2561 นี้ ทางหลักสูตรกับคณะ มีการประชุมหารือในเรื่องนี้ เพื่อเนนย้ําและวางแผนให
อาจารยที่ไปนิเทศสหกิจศึกษา จัดทําแบบสอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนลาย
ลักษณอักษรสําหรับกลุมผูประกอบการที่รับนิสิตในหลักสูตรเขาฝกสหกิจศึกษา รวมถึงทํา
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตในสาขาตอหลักสูตรที่เรียน และในทุกปการศึกษาไดจัดใหมีการ
ทวนสอบของนิสิตในสาขาเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนประโยชนเพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงเครื่องมือในบางรายวิชาของ
หลักสูตร หรือเปดสอนในรายวิชาเลือกสรร   นอกจากนี้จะมีการจัดทําแบบสอบถามปรับปรุงประเด็น
คําถามใหเหมาะสมกับผูใชบัณฑิต ศิษยเกา รวมทั้งสัมภาษณ หรือสอบถามความเห็นของอาจารย
ผูสอนและนิสิตชั้นเพ่ิมเติม 

เพ่ือใหมีทิศทางเปาหมายอยางชัดเจนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงไดพิจารณารวมกันวา
จะกําหนดคาเปาหมายของผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยแตละดานตั้งคาเปาหมายไวไมต่ํากวา 3.50 
(ระดับดี) เพ่ือทําใหงายตอการบริหารจัดการหลักสูตร และเพื่อใหเกิดการปรับปรุง/การพัฒนา



 

 

หนา 27 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตรไดอยางตอเนื่องและไปในทิศทางที่ถูกตองสอดคลองกับความตองการทุกฝาย โดยคา
เปาหมายจะเพ่ิมขึ้นในปตอๆไป 
 
ตารางที่ 1.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต 

ผลการเรียนรู ความพึงพอใจของนิสิต 
ป 2560 

ความพึงพอใจของนิสิต 
ป 2561 

คาเปาหมาย 

1.คุณธรรม จริยธรรม 3.95 4.07 3.51 
2.ความรู 4.11 4.17 3.51 
3.ทักษะทางปญญา 4.05 4.14 3.51 
4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.00 4.14 3.51 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี

4.42 4.14 3.51 

คะแนนเฉลี่ย 4.10 4.13 3.51 

 
จากผลการดําเนินงานของปการศึกษา 2560 ที่ผานมา คาเฉลี่ยผลความพึงพอใจของนิสิต

ปจจุบันในป 2560 ที่มีตอผลการเรียนรูท่ีคาดหวังมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.10 (ระดับดี) ซึ่งปนี้เปนปแรกที่
หลักสูตรไดตั้งคาเปาหมาย โดยในป 2561พบวาคาเฉลี่ยผลความพึงพอใจของนิสิตปจจุบันอยูที่ 4.13(
ระดับดี)   โดยพบวาผลการเรียนรูดานทุกดานสูงกวาคาเปาหมาย ยิ่งไปกวานั้นเราพบวาผลการเรียนรู
ดาน ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี มีคะแนนสูงที่สุด (4.14) ซึ่งคาเฉลี่ยความพึง
พอใจของนิสิตปจจุบันที่มีตอผลการเรียนรูที่คาดหวังสูงขึ้นจากปที่แลวและสูงกวาคาเปาหมายที่
กําหนดไวซึ่งตั้งเปนปแรก ขอมูลนี้สะทอนใหเห็นวาการดําเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตร 2559 อยูในทิศทางท่ีถูกตองในมุมมองของนิสิตปจจุบันในหลักสูตร ซึ่งสาขาจะตอง
ดําเนินการตอไปเพ่ือใหคะแนนประเมินสูงขึ้นในทุกดานตอไป  
 คณะฯ ไดดําเนินการสํารวจผลสะทอนของศิษยเกาที่มีตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง (หลักสูตร 
2559) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสรุปผลไดดังนี้  
 
ตารางที่ 1.4 ผลการสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของศิษยเกา 

ผลการเรียนรู ความพึงพอใจของ
ศิษยเกา 
ป 2560 

ความพึงพอใจของศิษย
เกา 

ป 2561 

คาเปาหมาย 

1.คุณธรรม จริยธรรม 3.72 4.05 3.51 
2.ความรู 3.89 3.90 3.51 
3.ทักษะทางปญญา 3.67 4.00 3.51 
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

3.67 3.97 3.51 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี

3.65 3.95 3.51 

คะแนนเฉลี่ย 3.72 3.94 3.51 



 

 

หนา 28 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

 
ในขณะท่ีคาเฉลี่ยผลความพึงพอใจของศิษยเกาป 2560 ที่มีตอผลการเรียนรูที่คาดหวังมี

คาเฉลี่ยอยูที่ 3.72 (ระดับดี) และในป 2561พบวาคาเฉลี่ยผลความพึงพอใจของศิษยเกาอยูที่ 3.94 
(ระดับดี)  นอกจากนี้ยังพบวาคะแนนผลการเรียนรูสูงกวาคาเปาหมายในทุกดาน  โดยผลการเรียนรู
ดาน คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปญญา มีคะแนนสูงที่สุด (4.05, 4.00 ตามลําดับ) ซึ่งคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของศิษยเกาที่มีตอผลการเรียนรูที่คาดหวังสูงขึ้นจากปที่แลวในทุกดาน และสูงกวาคา
เปาหมายท่ีกําหนดไวเปนปแรก โดยในปตอไปหลักสูตรจะไดตั้งคาเปาหมายใหสูงข้ึน  ขอมูลนี้สะทอน
ใหเห็นวาการดําเนินงานของหลักสูตรป 2559 อยูในทิศทางที่ถูกตองทั้งในมุมมองของนิสิตปจจุบัน
และศิษยเกาที่เรียนในหลักสูตรนี้ ซึ่งสาขาจะไดวางแผนและดําเนินการใหอาจารยในหลักสูตร
ปรับปรุง/พัฒนา การเรียนการสอนเพ่ือใหคะแนนประเมินสูงข้ึนในทุกดานตอไป  

   
ตารางที่  1.5 ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงคของผูใชบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ความพึงพอใจ 
ของ 

ผูใชบัณฑิต 
ปการศึกษา  

2558 

ความพึงพอใจ 
ของ 

ผูใชบัณฑิต 
ปการศึกษา  

2559 

ความพึงพอใจ 
ของ 

ผูใชบัณฑิต 
ปการศึกษา  

2560 

คาเปาหมาย 

1.คุณธรรม จริยธรรม 4.01 4.23 4.38 3.51 

2.ความรู 3.56 4.23 3.80 3.51 

3.ทักษะทางปญญา 3.35 3.93 3.75 3.51 

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

3.74 4.23 

4.38 

3.51 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี

3.48 3.81 

3.69 

3.51 

คะแนนเฉลี่ย 3.73 4.08 4.00 3.51 

 
 จากผลการสํารวจขางตน พบวาคะแนนเฉลี่ ยความพึงพอใจของผู ใช บัณฑิตและ
ผูประกอบการที่นิสิตไปสหกิจ ตอหลักสูตรสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน อยู
ในระดับดี   สําหรับสวนที่ตองปรับปรุงสําหรับบัณฑิตในปถัดไป ผูใชบัณฑิตและผูประกอบที่นิสิตสห
กิจศึกษา ใหความเห็นวา ควรเสริมในเรื่องของทักษะการเขียนโปรแกรม ฐานขอมูล เทคนิคการ
ทดสอบโปรแกรมและการทํางานเปนทีมและการสื่อสารใหดีขึ้น  ซึ่งในป 2560 นี้ทางหลักสูตรมีการ
จัดโครงการเสริมทักษะความรูเฉพาะทางใหกับนิสิต เพ่ือเสริมใหนิสิตมีความรูในดานการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร  เชน  การเขียนโปรแกรมภาษาจา
วา พัฒนาโปรแกรมบนมือถือ และ IoT เปนตน  และในป 2561  หลักสูตรจะยังคงดําเนินการ
โครงการนี้ตอเนื่องและเพิ่มหัวขอและเนื้อหาเขาไปในรายวิชาของหลักสูตรเพ่ือเสริมทักษะในดาน
ตางๆ ตามที่ผูมีสวนไดสวนเสียตองการและใหความรูที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิต 



 

 

หนา 29 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

 จากการวิเคราะหความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของหลักสูตรไดพิจารณาวาผลการเรียนรูที่
คาดหวังดานที่ 3 และดานที่ 5 ยังต่ํากวาดานอื่นๆ ในปการศึกษา 2558-2559 ซึ่งจะเห็นไดวา
สอดคลองกับขอเสนอแนะของผูใชบัณฑิตและผูประกอบการท่ีนิสิตสหกิจศึกษา ดังนั้นอาจารยประจํา
หลักสูตรไดเล็งความสําคัญในจุดนี้ ไดวิเคราะหออกมาวาในรายวิชาตางๆ จะตองเนนในเรื่องของ
ทักษะในดานตอไปนี้เขาไปในเนื้อหารายวิชาตางๆ มากข้ึน ไดแก ทักษะทางปญญา และทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงแมวาจะมีรายวิชาโปรเจคและสัมมนา ที่
ตองใชดาน ทักษะทางปญญา ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แต
รายวิชาเหลานี้เปนรายวิชาที่อยูในชั้นปที่ 3 และ 4 จึงขาดการพัฒนาการที่ตอเนื่อง ทางหลักสูตรจึงได
ดําเนินการสั่งใหอาจารยประจําหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา ในหลายวิชาตางๆ อยางตอเนื่องจึงทําใหผล
การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในปการ 2560 ในดานที่ 3 และ 5 เพ่ิมขึ้น 
 
ผลการดําเนินงาน 

ทางหลักสูตรไดมีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูใชบัณฑิต ศษิยเกา ผูเรียน และไดสง
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 5 ดานไปยังผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ ผาน
การไปนิเทศสหกิจผูประกอบการ ศิษยเกา (บัณฑิตในชวงรับปริญญาบัตร) ผูเรียนในหลักสูตรที่ผาน
การทําแบบสอบถาม และไดกําหนดคาเปาหมายของผลการเรียนรูไมต่ํากวา 3.51 (ระดับดี) เพ่ือใช
เปนบรรทัดฐานในการพัฒนา/ปรับปรุง ซึ่งจากคะแนนประเมินของผลการเรียนรูที่คาดหวังพบวา  
มุมมองผูใชบัณฑิต 
จุดแข็ง: คุณธรรม จริยธรรม ความรู และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

มุมมองศิษยเกา 
จุดแข็ง: คุณธรรม จริยธรรม และ ทักษะทางปญญา 

มุมมองนิสิต 
จุดแข็ง: ทั้ง 5 ดาน 
 
แนวทางการปรับปรุง  

หลักสูตรวิเคราะหจากตารางประเมินผูมีสวนไดสวนเสียและจากการติดตามขอมูลตางๆ จาก
ผูมีสวนไดสวนเสียพบวา ตองเสริมในเรื่อง ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ตอไปเพื่อทําให
คะแนนในสวนเหลานี้ดีข้ึน ซึ่งสามารถสะทอนถึงความสามารถของผูเรียนไดเปนอยางดี โดยใน
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนตองเพ่ิมเนื้อหาท่ีใหผูเรียนไดมีการวิเคราะหเพ่ิมมากขึ้นรวมถึงเนนการ
นําเสนองานหนาหองเรียนมากข้ึนในรายวิชาของหลักสูตรซึ่งไดทําไปแลวในรายวิชา พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การจัดการความรู หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 และ สัมมนา ฯลฯ 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
Sub Criterion 2 

1. The Institution is recommended to publish and communicate the 
programme and course specifications for each programme it offers, and give 
detailed information about the programme to help stakeholders make an 
informed choice about the programme. 
สถาบันพึงเผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรตาง ๆ อยาง
ละเอียด เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the 
expected learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They 
help students to understand the teaching and learning methods that enable 
the outcome to be achieved; the assessment methods that enable 
achievement to be demonstrated; and the relationship of the programme 
and its study elements. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง
โดย 
ครอบคลุมทั้งความรู ทักษะ และทัศนคติ ที่ชวยใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการเรียนการสอน ท่ี
สงเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงใหเห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และ
ความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
2.1 The information in the programme 

specification is comprehensive and up-
to-date (1,2) 

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 3 4 

2.2 The information in the course 
specification is comprehensive and up-
to-date (1,2) 

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความ
ครอบคลุมและทันสมัย 

3 3 4 

2.3 The programme and course 
specifications are communicated and 
made available to the stakeholders (1,2) 

 ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรู
รายละเอียดของหลักสูตร และขอกําหนด
รายวิชาได 

2 3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 4 
 

 
ผลการดําเนินงาน   
 ใหเขียนบรรยายตามเกณฑ ขอ 2.1 2.2 และ2.3 โดยใช Diagnostic Questions และ
Sources  
of Evidence เพ่ือเปนแนวทางประกอบการเขียน [1] 2   
 
 2.1 The information in the programme specification is comprehensive 
and up-to-date (1,2) รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรและใชในป พ.ศ. 2559 โดยมี
ปรับปรุงหลักสูตรตามแผนพัฒนาหลักสูตร และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป 
ทั้งนี้ หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ และเปดรับนิสิตเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2559 ซึ่ง มคอ.2 หลักสูตรครบถวนทุกดาน โดยผานขอเสนอแนะจากทรงคุณวุฒิทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผูมีสวนไดสวนเสีย นอกจากนี้ทางคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรยังได
พิจารณาถึงเทคโนโลยี วิทยาการทางดานคอมพิวเตอร ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย  ในการจัดทํา
ขอกําหนดของหลักสูตรมีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่ครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ ท่ีชวย
ใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ซึ่งแสดงใหเห็นการ
                                                 
2 [1] คือ การอางอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ใหอางอิงทายเนื้อหาแตละประเด็น 
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บรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ ขอกําหนดของหลักสูตรถูกจัดทําเปนเอกสารชัดเจนนอกจากนี้  ครอบคลุม 
และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และเทคโนโลยีในปจจุบัน 
         นอกจากนั้นการดําเนินการเพ่ือใหหลักสูตรยังคงมีความทันสมัย โดยไดเลือกหัวขอความรูท่ี
นาสนใจและทันสมัยใหกับผูเรียนโดยผานรายวิชาหัวขอเลือกสรร และสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รวมถึงการสงเสริมนิสิตไดรับความรูจากการถายทอดและเห็นการทํางานจริง จากการเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาแนะนําเทคนิค และการศึกษาดูงานตาง ๆ รวมถึงที่คณาจารยในสาขาไดจัดโครงการ
ตาง ๆ เสริมนอกเหนือจากวิชาเรียกปกติ เชน  การเขียนโปรแกรมดวยภาษาจาวา   การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นดวยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)  เปนตน โดยโครงการเหลานี้สาขาวิชาจะได
ผลักดันใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป 
  
ตารางที่ 2.1 ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรและความรู ทักษะและทัศนคต ิ

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร  ความรู ทักษะ ทัศนคต ิ
1.คุณธรรม จริยธรรม    
2.ความรู    
3.ทักษะทางปญญา    
4.ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ    

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี    
หมายเหตุ  หมายถึง มีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศป 2559 ไดดําเนินการเรียนการสอนมาเปนเวลา 3 ป (2559-
2561) สาขาไดกําหนดทําแบบประเมินในการสํารวจเพ่ือปรับปรุง/พัฒนา รายวิชาในหลักสูตร โดย
แบบประเมินจะสอบถามจากผูมีสวนไดสวนเสีย 2 กลุม ไดแก 1) ศิษยเกา และ 2) นิสิตปจจุบัน 
รายงานผลสํารวจผลสะทอนความตองการของศษิยเกาและนิสิตปจจุบัน ที่มีตอหลักสูตร 

จากผลการดําเนินงานของหลักสูตรเพื่อแสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจในประเด็นที่กี่ยวของกับ
ความครอบคลุมและทันสมัยของหลักสูตรจากศิษยเกาและนิสิตปจจุบันทางหลักสูตรรวมกับคณะมี
การจัดทําแบบสํารวจผลสะทอนตอหลักสูตรในประเด็นที่เกี่ยวของกับความครอบคลุมและทันสมัย 
จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 2 กลุม แสดงดังตารางดังนี้  
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ตารางที่ 2.2 ผลสะทอนความตองการของศิษยเกาที่มีตอการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษา ผลสะทอนของ 
บัณฑิต ป 2560 

ผลสะทอนของ
บัณฑิต ป 2561 

คาเปาหมาย 

1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรชัญาและ

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

3.72 3.27 3.51 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยาง

ชัดเจน 

3.78 3.50 3.51 

3. หลักสตูรมคีวามทันสมัย สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

3.72 3.05 3.51 

4. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

ความตองการของบัณฑติ 

3.89 3.44 3.51 

คาเฉลี่ย 3.78 3.31 3.51 

 
ตารางที่ 2.3 ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตปจจุบันท่ีมีตอการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษา ความพึงพอใจ
ของนิสิต
ปจจุบนั 
ป 2560 

ความพึง
พอใจของ

นิสิตปจจุบัน 
ป 2561 

 

คาเปาหมาย 

1. การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

3.84 4.11 3.51 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน 3.95 4.00 3.51 

3. หลักสูตรมีความทันสมยั สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

4.00 3.75 3.51 

4. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาค

การศึกษาอยางชัดเจน 

4.05 4.18   3.51 

5. การรับรูรายละเอียดของหลักสตูร และขอกําหนด

รายวิชา 

3.74 3.82 3.51 

คาเฉลี่ย 3.92 3.97 3.51 

 
จากผลสะทอนของศิษยเกาจากบัณฑิตป 2561 พบวาคาเฉลี่ยอยูที่ 3.31 (ระดับปานกลาง) 

และคะแนนในทุกดานจะต่ํากวาคาเปาหมายที่ตั้งไว คือ 3.51 โดยจะเห็นวาผลสะทอนในทุกประเด็น
จะต่ํากวาป 2560 แสดงวาถามองในภาพรวมของหลักสูตรโดยพิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจ
ดานผลการเรียนรูของหลักสูตรจะอยูในระดับดี แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดท่ีเจาะลึกลงไปพบวา
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งทําใหหลักสูตรมองเห็นรายละเอียดที่ตองดําเนินการพัฒนาตอไป แตอยางไร
ก็ตามผลสะทอนของบัณฑิต ป 2561 นั้นจะเปนผลสะทอนของหลักสูตรเกา (หลักสูตร 2554) ท่ียัง
ไมไดมีการปรับปรุงหลักสูตรและหลายรายวิชาในหลักสูตรยังไมทันสมัย ซึ่งไมเหมือนกับหลักสูตร
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ปรับปรุงป 2559 ที่มีรายวิชาตางๆ ที่ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานมาก
ขึ้น เชน รายวิชาที่สอนเก่ียวกับ IoT รายวิชาการเขียนและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ รายวิชาที่
เก่ียวกับ Big Data เปนตน ซึ่งสิ่งนี้สามารถยืนยันไดจากสะทอนความพึงพอใจของนิสิตปจจุบัน ป 
2561 ที่ใหคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 3.97 ซึ่งอยูในระดับดี และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยผล
สะทอนของบัณฑิต ป 2561 ในขณะเดียวกันความพึงพอใจของนิสิตปจจุบัน ป 2561 ยังสูงกวาใน
ทุกๆประเด็น รวมถึงในประเด็น หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน ผลการประเมินอยูที่ 3.75 ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายที่ตั้งไว คือ 3.51 เปนสิ่งท่ียืนยันไดวา
ความทันสมัยของหลักสูตรอยูในระดับดี 
 ในปการศึกษาตอไปทางหลักสูตรจะมีการปรับปรุง/พัฒนา รายวิชาในหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานการเขียนโปรแกรม การจัดการฐานขอมูล การเขียน
โปรแกรมบนเว็บ ฯลฯ รวมทั้งนําขอมูลจากผูประกอบการสหกิจมาประกอบ เพื่อทําใหหลักสูตรมี
ความทันสมัยยิ่งขึ้นและผลสะทอนของบัณฑิตในปตอไปในดาน หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน ตั้งเปาใหอยูในระดับดีเปนอยางนอย 
 
 2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-
to-date (1,2) รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
 ในหลักสูตรมีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังและการทําใหบรรลุผลการเรียนรูดังกลาว 
ซึ่งแสดงไวในเลม มคอ. 2 โดยในแตละรายวิชามีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน และมีการ
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังรวมถึงกลยุทธในการสอนที่ทําใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งถูกแสดงไวใน 
มคอ. 3  นอกจากนี้  ในแตละภาคการศึกษา หลักสูตรยังมีการเปดและปรับและเพ่ิมเนื้อหาในรายวิชา
หัวขอเลือกสรรใหมีความทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบันดวย เชน มีการเพิ่มรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย รายวิชา Big Data การคํานวณแบบคลาวดและเสมือน
จริง เปนตน หลักสูตรปรับปรุง 2559 ในแตละรายวิชาจะเนนทักษะทางปฎิบัติมากขึ้นสามารถนําไปใช
งานไดจริง นอกจากนี้หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 มคอ.4 ตาม
รูปแบบที่ สกอ. กําหนด อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจะเปนผูจัดทํา มคอ. 3 ดวยตนเอง มีการจัด
ประชุมผูสอนเพื่อรวมกันประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ผานมา เพื่อหาแนวทางปรับปรุง 
มคอ.3 ใหเปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา นอกจากนี้อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชายัง
ตองบันทึกขอมูล มคอ3/มคอ.4 ลงในระบบฐานขอมูล TQF Online (http://tqf.buu.ac.th/) โดยให
แลวเสร็จกอนเปดภาคการศึกษา ไมนอยกวา 30 วัน ในสวนของคําอธิบายรายวิชา โครงสรางหลักสูตร 
มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละรายวิชา ไดมีการเผยแพรใหแกผูเรียนในหองเรียน และแจกเปน
เอกสารใหกับนิสิตในคาบแรกของการเรียน  
 ในป 2561 ที่ผานมามีอาจารยในหลักสูตรไดเขาอบรมการประกันคุณภาพ ซึ่งจะทําให
อาจารยเขาใจ ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรจาก Curriculum Mapping ลงสู LO ของ
รายวิชามากขึ้น ทําใหการเขียน มคอ.3/มคอ.4 ของอาจารยพัฒนาไปในทิศทางดีขึ้น มีหลายรายวิชาที่
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเริ่มจัดประชุมรวมผูสอน เพ่ือกําหนด LO ของรายวิชาใหสอดคลองกับผล
การเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรใน Curriculum Mapping และเขียนแผนการสอนที่ระบุกลยุทธ
การสอนและวิธีการประเมินผลที่ชัดเจนและสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น 
 ตัวอยางรายวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัยและตรงกับความตองการของ
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ผูประกอบการณ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับผูสอนแตละรายวิชาที่จะเพ่ิมหรือปรับปรุงเนื้อหารายวิชาใหเหมาะสม 
29014059 หลักการโปรแกรม 1 

 29014159 หลักการโปรแกรม 2 
29013059 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี
29023059 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 
29036059 การใหบริการและเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต 
29036159 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
29036359 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
29036259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ 
29035159 วิศวกรรมซอฟตแวร 
29034059 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ 
29034159 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
29045159 การสรางคลังขอมูลและเหมืองขอมูลเบ้ืองตน 
29045459 บิ๊กเดตาเบื้องตนและหลักการคนคนืสารสนเทศ 
29049059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29049159 การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพ 
29049559 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
29049659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
29049759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
29049859 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 

 
 ในสวนของรายวิชาที่อาจารยผูสอนไดมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยข้ึน อยางเชน  
29036359 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ที่อาจารยผูสอนไดปรับปรุง/พัฒนา การสอนโดยนําความรูจาก
การไปอบรม อาลีบาบา มาประยุกตใชในการเรียนการสอน เพ่ือใหเนื้อหารายวิชาสอดคลองกับโลกยุค
ปจจุบัน 
29049059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรายวิชาที่กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษากําหนดหัวขอ
การศึกษางานวิจัยของผูเรียน โดยระบุวาตองศึกษางานวิจัยที่ตีพิมพในระดับวารสารและไมเกิน 3 ป 
ยอนหลัง ซึ่งอาจารยบางทานจะระบุใหผูเรียนเลือกงานวิจัยปปจจุบัน 
29049659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อาจารยผูสอนไดเปดสอนรายวิชา IoT ที่
เนนในเรื่องของทฤษฎีและการปฎบัติดานการเขียนโปรแกรมและตอวงจร เชน รถหุนยนต ชุดอุปกรณ 
Smart Framing ซึ่งผลผลิตที่ผูเรียนไดทํา เปนผลงานของผูเรียนท่ีสาขานําไปโชวและแสดงในงานเปด
บานของโรงเรียนตางๆ  
 
 2.3 The programme and course specifications are communicated and 
made available to the stakeholders (1,2) ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรู
รายละเอียดของหลักสูตร และขอกําหนดรายวิชาได 
      ผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือเผยแพรรายละเอียดของหลักสูตร และ
ขอกําหนดรายวิชา ดังตอไปนี้ 1) นิสิต 2) อาจารย 3) นักเรียนและผูปกครอง และ 4) ผูใชบัณฑิต ผูมี
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สวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรูรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา ดังนี ้
1) นิสิต ขอมูลที่นิสิตจําเปนตองรับรูและเขาใจ  ไดแก รายละเอียดของหลักสูตร โครงสราง

หลักสูตร ขอกําหนดรายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล ที่ทําใหบรรลุผลการ
เรียนรูที่คาดหวังอยางมีประสิทธิภาพผาน เอกสารหลักสูตรฉบับยอ (เอกสารหลักสูตรฉบับยอ) การ
ปฐมนิเทศ คูมือนิสิต (คูมือนิสิต) ประมวลรายวิชา (ประมวลรายวิชา) และสื่อประชาสัมพันธบน
เว็บไซต(http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/) 
  2) อาจารย ขอมูลที่อาจารยจําเปนตองรับรูและเขาใจ  ไดแก รายละเอียดของหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตร ขอกําหนดรายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล ที่ทําให
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางมีประสิทธิภาพผาน มคอ.2 ระบบการจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาต ร ฐ าน คุณ วุฒิ  ( http: / / tqf. buu. ac. th)  แ ล ะมี จ า กสื่ อป ร ะช าสั ม พั น ธ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต  
(http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/) ทําใหอาจารยเขาถึงและรับรูรายละเอียดของหลักสูตร  
  3) นักเรียนและผูปกครอง ขอมูลที่นักเรียนและผูปกครองจําเปนตองรู ไดแกขอมูลสําคัญ ของ
หลักสูตร เชน โครงสรางหลักสูตร อาชีพหลังสําเร็จการศึกษา และคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรผาน
สื่อประชาสัมพันธบนเว็บไซต (http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/) แผนพับ (แผนพับ) และ
กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรนอกสถานที่ 

4) ผูใชบัณฑิต ขอมูลที่ผูใชบัณฑิตจําเปนตองรูเชน โครงสรางหลักสูตร อาชีพหลังสําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า  แล ะ คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ น ห ลั ก สู ต ร ผ า น สื่ อ ป ร ะช า สั ม พั น ธ บ น เ ว็ บ ไซต  
(http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/) และแผนพับ (แผนพับ)  

5) ครูและนักเรียน ในปการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรไดออกไปแนะแนวและประชาสัมพันธ
หลักสูตรตามโรงเรียนตางๆ โดยไดประชาสัมพันธใหทราบถึงขอมูลหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และรายวิชาที่นาสนใจ ใหทางนักเรยีนและครูไดรับทราบขอมูลและทิศทางของหลักสูตร 

การดําเนินการของหลักสูตรในปการศึกษา 2561 หลักสูตรและคณะวิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตรไดดําเนินการสอบถามถึงชองทางการรับขอมูลขาวสารของหลักสูตรโดยมุงเปาไปที่ นักเรียน
และผูปกครองเปนหลัก ซึ่งผลลัพธแสดงดังตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 2.4 รอยละของการรับรูชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารของหลักสูตร 
ชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารของ

หลักสูตร 
รอยละการรับรู 

ปการศึกษา 2560 
รอยละการรับรู 

ปการศึกษา 2561 
คาเปาหมาย 

รอยละ 
เวบ็ไซต 78.57 25.93 30 
Social Media 42.86 3.70 30 
หนังสือ/วารสาร 3.57 0.00 - 
เพ่ือนที่โรงเรียน 21.43 18.52 20 
รุนพี่ที่โรงเรยีน 10.71 14.81 20 
ครูที่โรงเรียน 10.71 29.63 30 
การไปแนะนาํหลักสูตรของคณะ/มหาวิทยาลยั 0.00 3.70 10 

 
ในปการศึกษา 2561 จะเห็นไดวาครูที่โรงเรียนและ เว็บไซด เปนชองทางในการรับรูขาวสาร

หลักสูตรมากที่สุด และยังพบวาชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารของหลักสูตรเพิ่มขึ้นจากปท่ีผาน
มาไดแก รุนพ่ีท่ีโรงเรียน ครูที่ โรงเรียน และ การไปแนะนําหลักสูตรของคณะ/มหาวิทยาลัย 
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เนื่องจากวาในปการการศึกษาที่ผานมาอาจารยในหลักสูตรไดออกไปประชาสัมพันธและแนะนํา
หลักสูตรตามโรงเรียน รวมถึงการออกไปประชาสัมพันธหลักสูตรในงานเปดบานของโรงเรียน จึงทําให
รอยละการรับรูขาวสารของหลักสูตรในดานเหลานี้สูงขึ้น ซึ่งในอนาคต หลักสูตรและคณะ จะได
ปรับปรุงและเพ่ิมขอมูลขาวสารที่นาสนใจไปยังกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้นโดยกระจายผานชองทางอ่ืนๆ 
เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังปญหาที่พบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธหลักสูตร คือ การประชาสัมพันธยัง
ไมท่ัวถึงยังมีบางโรงเรียนไมรูจักหลักสูตร  

ดังนั้นแนวทางแกไขในปการศึกษา 2561 หลักสูตรรวมกับคณะ มีแผนในการปรับปรุงสื่อ
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหดีขึ้นในรูปแบบตาง ๆ เชน วีดีโอ  แผนพับ  เปนตน รวมถึงจะทําการ
ประเมินผลการประชาสัมพันธหลักสูตรจากกลุมผู มีสวนไดสวนเสียกลุมอ่ืน ๆ ดวย เชน สถาน
ประกอบการ  ศิษยเกา  นิสิต เปนตน  เพ่ือนํากลับมาปรับปรุงแนวทางในการประชาสัมพันธตอไป  
และในการสงนิสิตไปฝกสหกิจศึกษายังสถานประกอบการจะมีการจัดทําเอกสารรายละเอียดหลักสูตร
และโครงสรางหลักสูตรแบบยอแนบไปพรอมแบบประเมินผลการรับรูหลักสูตรไปใหยังผูประกอบการ
ดวยนอกจากนี้ทางหลักสูตรจะออกไปประชาสัมพันธหลักสูตร แจกแผนพับประชาสัมพันธหลักสูตร 
รวมถึงสรางกิจกรรมความสัมพันธกับโรงเรียนใหมากขึ้น 

 
ผลการดําเนินงาน 

รายละเอียดของหลักสูตรผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาดูและศึกษาไดจากเว็บไซดของคณะ 
และนอกจากนี้ในปการศึกษา 2561 ที่ผานมาทางหลักสูตรไดสงรายละเอียดหลักสูตรไปยัง ครู 
นักเรียน และผูปกครอง ที่มาสัมภาษณ TCAS รอบตางๆ และไดสงรายละเอียดหลักสูตรและ
ขอกําหนดรายวิชาไปยังผูประกอบการสหกิจโดยผานการนิเทศสหกิจของอาจารย เพื่อจะสอบถามถึง
ความพึงพอใจตอหลักสูตรและความทันสมัยในรายวิชาสอน ซึ่งผูประกอบการสหกิจศึกษาใหผลการ
ประเมินที่อยูในระดับดี และมีคําแนะนําตางๆ จากผูประกอบการสหกิจที่ตองการใหหลักสูตรชวย
ดําเนินการและปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ซึ่งหลักสูตรก็ไดมีการนําสิ่งเหลานี้มาปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตรบางรายวิชาแลวเชนกัน เพ่ือทําใหรายวิชาในหลักสูตรทันสมัย      
 
แนวทางการปรับปรุง 

ในปการศึกษาที่ผานมาหลักสูตรไดสงรายละเอียดของหลักสูตรและขอกําหนดรายวิชาไปยัง
ผูประกอบการสหกิจ แตยังตองเพิ่มการสงรายละเอียดของหลักสูตรและขอกําหนดรายวิชาไปยัง 
นักเรียน ผูปกครอง และครูใหทั่วถึงและครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น โดยสิ่งที่ตองดําเนการคือ ทําการสง
รายละเอียดหลักสูตรไปตามโรงเรียนตางๆ ผานแผนพับ โปสเตอรท่ีติดตามบอรด  และจะตอง
ดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรและขอกําหนดรายวิชาผานชองทาง Social Media ใหมากขึ้น เพ่ือ
กระจายขอมูลตางๆ ไปยังนักเรียน ครู และผูปกครองใหมากข้ึน แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการประเมิน
ความพึงพอใจตอหลักสูตรและความพึงพอใจตอความทันสมัยของหลักสูตรในมุมสะทอนของนักเรียน 
ครู และผูปกครอง ซึ่งจะไดมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตอไป   
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AUN - QA criterion 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
Content) 
 

Sub Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน มีความสอดคลองกันเพ่ือ
ไปสู 
การบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where 
the contribution made by each course in achieving the programme's 
expected learning outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง โดยแตละรายวิชาสนับสนุนการ
บรรลุผล 
การเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสรางเนื้อหาที่มีการเรียงลําดับอยางเหมาะสม และบูรณาการ 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of 
basic courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 
โครงสรางหลักสูตรแสดงความสัมพันธจากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
อยางชัดเจน 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students 
to pursue an area of specialisation and incorporate more recent changes and 
developments in the field. 
หลักสูตรมีโครงสรางทีย่ืดหยุนเพื่อใหผูเรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตรนั้น ๆ  

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant 
and  
up-to-date. 
หลักสูตรมีการทบทวนอยางตอเนื่องเพ่ือความทันสมัย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the 
expected learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

3 3 4 

3.2 The contribution made by each course 
to achieve the expected learning 
outcomes is clear (2) 

 
 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนสนับสนุนการ

บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน 

3 3 4 

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date 
(3,4,5,6) 

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสรางเนื้อหาที่มีการ
เรียงลําดับอยางเหมาะสม บูรณาการและ
ทันสมัย 

3 3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 4 
 
ผลการดําเนินงาน   

ใหเขียนบรรยายตามเกณฑ ขอ 3.1 3.2 และ3.3 โดยใช Diagnostic Questions และ
Sources  
of Evidence เพ่ือเปนแนวทางประกอบการเขียน [1] 3   
  3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 
expected learning outcomes (1) การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบมาโดยมีโครงสรางของหลักสูตรที่ตองยึดตาม
โครงสรางของหลักสูตรตาม มคอ.1 ที่ตองการใหผูเรียนในสาขานี้มีความรูและทักษะในประเด็นดาน
ใดบางที่ครอบคลุมองคความรูในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโครงสรางตาม มคอ.1 ของหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  
 - กลุมวิชาแกน ที่ตองศึกษาคณติศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - กลุมวิชาเฉพาะดาน ที่ตองเรียนกลุมวิชา กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 
กลุมประเด็นเพื่อประยุกต กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

                                                 
3 [1] คือ การอางอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ใหอางอิงทายเนื้อหาแตละประเด็น 
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 - วิชาเลือก ซึ่งไมไดกําหนดกลุมรายวิชา โดยคณะกรรมการหลักสูตรสามารถออกแบบ
รายวิชาไดตามความตองการของผูประกอบการ เทคโนโลยีปจจุบัน รวมถึงความรูความสามารถที่จะ
เสริมในดานตางๆ ใหกับผูเรียน 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุง พ.ศ. 2559 นอกจากจะยึดตามโครงสรางใน มคอ.1 
แลวยังไดออกแบบใหผูเรียนมีความรูพื้นฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานธุรกิจ พรอมทั้งโครงสราง
พ้ืนพ้ืนฐานของระบบและวิธีการทางซอฟตแวร  เพ่ือใหสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตในการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งไดมีการปรับปรุงและเพิ่มรายวิชาเขาไปในหลักสูตร
เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยีในปจจุบัน อยางเชน รายวิชาพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส รายวิชาการสรางคลังขอมูลและเหมืองขอมูลเบื้องตน รายวิชาปญญาประดิษฐ รายวิชา
หลักการคนคืนสารสนเทศและบิ๊กเดตาเบื้องตน และรายวิชาอินเทอรเน็ตสําหรับสรรพสิ่ง (IoT) (สอน
ในวิชาหัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยมีรากฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเปนสิ่ง
สําคัญ เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังดังที่กลาวมาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศแบงกลุม
รายวิชาเปนความรูทั่วไปและความรูเฉพาะ ที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตางๆ ดังนี ้ 
 
ตารางที่ 3.1 การแบงหมวดวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต ผลการเรียนรูที่คาดหวังท่ีครอบคลุม  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต - คุณธรรม จริยธรรม 

- ความรู 
- ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 98 หนวยกิต  
   1.1 กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต - คุณธรรม จริยธรรม 

- ความรู 
- ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   1.2  กลุมวิชาเอกบังคับ 56 หนวยกิต - คุณธรรม จริยธรรม 
- ความรู 
- ทักษะทางปญญา 
- ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1.3  กลุมวิชาเอกเลือก 30 หนวยกิต - คุณธรรม จริยธรรม 
- ความรู 
- ทักษะทางปญญา 
- ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
- ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต  
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หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต ผลการเรียนรูที่คาดหวังท่ีครอบคลุม  
รวม  (หนวยกิต)   ไมนอยกวา 134 หนวยกิต  

 
ตารางที่ 3.2 การแบงสัดสวนหมวดวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

สัดสวนวิชา
เรียน % 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในเชิง
ทักษะและความสามารถ 

(Competency) 
1. หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 23.44 % หมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษย
ที่สมบูรณ รูรอบ รูกวางเขาใจ และเห็น
คุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สงัคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอ
ความเปลีย่นแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง ดําเนินชีวิตอยาง
มีคุณธรรม พรอมใหความชวยเหลือ
เพ่ือนมนุษย และเปนพลเมืองท่ีมี
คุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2. หมวดวิชเฉพาะ  ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 71.88 %  
2.1 กลุมวิชาแกน 12 หนวยกิต 9.38 % มีความรูและทักษะทางดานฮารดแวร 

ซอฟตแวร ขอมูล คณิตศาสตรและ
สถิติ 

2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 56 หนวยกิต 41.41 % มีความรูและเสริมทักษะ ดานองคการ
และระบบสารสน เทศ ด านการ
ประยุกตใชงานในเรื่องของฐานขอมูล 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ การ
พัฒนาซอฟตแวร ดานการสรางและ
พัฒนาซอฟตแวร ดานพ้ืนฐานของ
ระบบคอมพิวเตอร และดานการนํา
ความรูมาบูรณาการเพื่อนําไปใชงาน
จริงในสถานประกอบการ ในวิชาสห
กิจศึกษา วิชาฝกงาน และวิชาโปรเจค  

2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 30 หนวยกิต 21.09 % เปนรายวิชาที่เนนการเสริมความรูและ
เสริมทักษะเพ่ิมจากวิชาเอกบังคับ 
รวมถึงมีรายวิชาที่สรางการเรียนรูและ
สรางองคความรูในเทคโนโลยีสมัยใหม
และเทคโนโลยี ในอนาคต เพื่อให
ผูเรียนทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
  

ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 4.69 % หมวดวิชาเลือกเสรี เ พ่ือใหนิสิตไดมี
โอกาสท่ีจะเพ่ิมพูนความรูในวิชาที่ตน
สนใจ  มี โ อกาสที่ จ ะ ไ ด มี ค วามรู ท่ี
ก ว า ง ข ว า งม าก ยิ่ ง ขึ้ น  ห รื อ  เ พ่ื อ
ประโยชนในการประกอบอาชีพปจจุบัน
และอนาคต 
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หมวดวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

สัดสวนวิชา
เรียน % 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในเชิง
ทักษะและความสามารถ 

(Competency) 
รวม(หนวยกิต) 
ไมนอยกวา 

134 หนวยกิต 100.0%  

 
 

นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรที่สอนในรายวิชาตางๆ ไดมีการกําหนดผลการเรียนรูที่
คาดหวังในแตละดานใหกับรายวิชาท่ีสอน ผลการดําเนินการในหลักสูตรในปที่ผานมาพบวาหลักสูตรมี
ความสอดคลองและนําไปสูผลการเรียนรูที่คาดหวังได แตเนื่องจากผลการเรียนรูที่คาดหวังไดถูก
กําหนดข้ึนหลังจากการกําหนดรายวิชาและรายละเอียดในหลักสูตรแลว จึงอาจมีผลทําใหรายละเอียด
ของรายวิชาไมไดถูกกําหนดข้ึนจากการนําผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนที่ตั้ง  ทางคณะกรรมการ
หลักสูตรเห็นวา ควรเนนย้ําผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรใหอาจารยผูสอนทราบและทําความ
เขาใจเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผูเรียนในรายวิชาสอนใหสอดคลองและ
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังได  

   ปการศึกษา 2561 ที่ผานมานั้นหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนรูที่คาดหวังจากองคประกอบ
ตางๆ เชน แบบประเมิน จากผูประกอบการสหกิจศึกษา ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูเรียน และแบบทวน
สอบ พบวารายวิชาตางๆ คอนขางสอดคลองและเปนไปตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง แตควรจะเพ่ิม/
ปรับปรุง ผลการเรียนรูที่คาดหวังในดาน ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากผูเรียนคอนขางออนในรายวิชาคณิตศาสตร สถิติ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรในรอบตอไปปการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรก็จะตองเพ่ิมรายวิชาท่ี
เก่ียวของกับ คณิตศาสตร สถิติ ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เขาไปในหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น 
นอกเหนือจากการติวเสริมความรูพื้นฐานที่ทางคณะไดจัดขึ้นทุกปสําหรับนิสิตป 1 โดยปการศึกษา 
2562 ทางหลักสูตรไดวางแผนออกแบบการเขียน มคอ.3 โดยใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชานํา 
Curriculum Mapping ของรายวิชาที่รับผิดชอบมาเปนตัวตั้งกอนที่จะกําหนดวิธีการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรูของนิสิต เพ่ือเปนการทบทวนวาผลการเรียนรูของรายวิชาเปนไปในทิศทาง
เดียวกับผลการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือไม 

 
 3.2 The contribution made by each course to achieve the expected 
learning outcomes is clear (2) แตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนสนับสนุนการบรรลุผลการ
เรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงป 2559 ไดถูกออกแบบมาตามความตองการของ
คณะกรรมการหลักสูตรที่ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบการ อาจารยประจําหลักสูตร ในการ
พิจารณาถึงรายวิชาที่ใหสอดคลองกับยุคสมัยในปจจุบัน มีความสําคัญและสามารถนําความรูไปใชงาน
ไดจริงในสถานผูประกอบการ รวมถึงรองรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รายวิชาในหลักสูตรได
ถูกมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรออกแบบแตละรายวิชาใหกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
โดยเฉพาะในสวนของความรับผิดชอบหลัก  แลวมอบหมายใหอาจารยสอนในหลักสูตรไดมี
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กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพ่ือทําใหผูเรียนไดเกิดผลประโยชน
สูงสุด โดยผลการเรียนรูที่คาดหวังตาม มคอ.2 มีดังนี้  
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Learning Outcome: LO) 
1.  คุณธรรม จริยธรรม (LO1) 
1.1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2) มีวินัย เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น มีความเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผู อ่ืน สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาต ิ
1.3) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
1.4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 
1.5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
1.6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 
1.7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
2.  ความรู (LO2) 
2.1) มีความรอบรู เขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน 
2.2) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
2.3) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกต
ความรู ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
2.4) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 
2.5) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไป 
ประยุกต 
2.6) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 
2.7) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เก่ียวของ 
2.8) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง 
 
3.  ทักษะทางปญญา (LO3) 
3.1) มีทักษะการแสวงหาความรู ประยุกต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3.2) มีทักษะการคิดแบบองครวม เพ่ือแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ 
สถานการณ 
3.3) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

     3.4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 
 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (LO4) 
4.1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึกในความเปนพลเมืองที่มีคุณคาตอสังคมและมีความเปน 
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ไทย 

4.2) มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม 

4.3) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.4) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน 

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

4.5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (LO5) 
5.1) สามารถใชขอมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางรูเทาทัน 

5.2) สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

5.3) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

5.4) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม 
 
 โดยรายวิชาที่สําคัญของหลักสูตรประกอบดวย วิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก ในแต
ละรายวิชาไดกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังอยางชัดเจนวาจะใหผูเรียนไดรับผลการเรียนรูดานใด 
โดยอาจารยผูสอนในรายวิชานั้นจะตองจัดการเรียนการสอนที่คลองสอดกับผลการเรียนรูที่คาดหวังใน
แตละรายวิชาที่มุงเนนผลการเรียนรูที่แตกตางกัน ซึ่งแสดงดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.3 ความสัมพันธระหวางรายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

รหัสวิชา ชือวิชา ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (ความรับผดิชอบหลัก) 
 กลุมวิชาแกน LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 
29010059 พืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  2.1 3.2 4.2 5.3 

29011059 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 2.1   5.1 

29011159 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  2.1   5.1 

29021059 โครงสรางดิสครีตเบื้องตน  2.1   5.1 

 กลุมวิชาเอกบังคับ LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 
29012059 แนวคิดธุรกิจในเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2, 1.3 2.1, 2.7    
29013059 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี  2.1, 2.3    
29014059 หลักการโปรแกรม 1 1.7 2.1, 2.3 3.2, 3.4  5.1 
29014159 

หลักการโปรแกรม 2 
1.7 2.1, 2.3, 

2.8 
3.2, 3.4  5.1 

29023059 เทคโนโลยทีางเครือขายคอมพิวเตอร  2.1 3.4   
29024059 

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 
 2.1, 2.3, 

2.7 
3.2, 3.4 4.1  

29025059 ระบบฐานขอมูล  2.1, 2.3 3.2, 3.3 4.3  
29025159 การวิเคราะหและออกแบบระบบ  2.1, 2.3 3.2 4.3  
29027059 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ

คอมพิวเตอร 
 2.1, 2.4 3.4 4.3  
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29032059 เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ดานบริหารธุรกิจ 

1.6 2.1 3.2 4.2 5.1 

29032159 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ  2.1    
29034059 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  2.1, 2.3 3.2  5.3 
29035059 ระบบจัดการฐานขอมูล  2.1, 2.4  4.4 5.3 
29035159 วิศวกรรมซอฟตแวร  2.1, 2.3 3.2  5.3 
29036059 การใหบริการและเทคโนโลยีทาง

อินเทอรเน็ต 
 2.1, 2.3 3.4  5.3 

29042059 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนัก
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.3, 1.5, 
1.6 

2.1 3.2 4.2 5.4 

29049059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2, 1.7 2.1, 2.5 3.2, 3.3 4.3 5.4 
29049159 

การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพ 1 
1.2, 1.3 2.3, 2.6 3.2, 3.3 4.2 5.1, 5.3, 

5.4 
29049259 

สหกิจศึกษา 
1.2, 1.4 2.1, 2.3, 

2.6, 2.8 
3.2, 3.3, 

3.4 
4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 

5.1, 5.3, 
5.4 

29049359 
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ1 

1.4 2.1, 2.6, 
2.8 

3.2, 3.3, 
3.4 

4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 

5.1, 5.3, 
5.4 

29049459 
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ2 

1.2, 1.4 2.1, 2.6, 
2.8 

3.2, 3.3, 
3.4 

4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 

5.1, 5.3, 
5.4 

29049959 
การฝกประสบการณวิชาชีพ 

1.2, 1.4 2.1, 2.6, 
2.8 

3.2, 3.3, 
3.4 

4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 

5.1, 5.3, 
5.4 

 กลุมวิชาเอกเลือก LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 
29022059 การบริหารทรัพยากรบุคคล  2.1 3.2 4.3 5.4 
29022159 หลักการตลาด 1.7 2.1 3.2  5.4 
29027159 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร  2.1, 2.3 3.2, 3.4  5.3, 5.4 
29027259 การสรางสื่อดิจิทัล  2.1, 2.3 3.2, 3.4  5.3, 5.4 
29031059 การวิเคราะหเชิงปริมาณ  2.1, 2.3 3.2, 3.4  5.1, 5.3 
29034159 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1.7 2.1, 2.3 3.4  5.1 
29034259 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี  2.1, 2.3 3.2  5.1, 5.3 
29036159 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1.7 2.1, 2.3 3.4  5.1 
29036259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ

อุปกรณเคลื่อนที ่
 2.1, 2.4   5.3 

29036359 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 1.6 2.1, 2.3 3.2  5.3 
29036459 เทคโนโลยเีว็บเซอรวิส  2.1, 2.3 3.4   
29037059 สถาปตยกรรมผูใหบริการ  2.1, 2.3 3.4   
29042159 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 1.6 2.1, 2.3 3.2  5.4 
29044059 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ  2.1, 2.3 3.2, 3.4  5.1, 5.3 
29044159 การบริหารโครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 2.1 3.2, 3.3   

29044259 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 2.1, 2.7 3.4 4.2 5.4 
29045059 เทคโนโลยกีารจัดการความรู 1.3, 1.4 2.1, 2.3 3.2  5.1, 5.4 
29045159 การสรางคลังขอมูลและเหมืองขอมูล

เบื้องตน 
1.2, 1.7 2.1, 2.5 3.3, 3.4  5.3, 5.4 

29045259 ปญญาประดิษฐ 1.6 2.5, 2.8 3.3 4.2  
29045359 การประมวลผลภาพดิจิตลั 1.6 2.5, 2.8 3.3 4.2  
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29045459 หลักการคนคืนสารสนเทศและบิ๊ก
เดตาเบื้องตน 

1.2, 1.7 2.1, 2.5 3.3, 3.4  5.3, 5.4 

29046059 การคํานวณแบบคลาวดและเสมือน
จริง 

 2.1, 2.4 3.4  5.3 

29049559 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1 
 2.1, 2.7 3.2   

29049659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 
 2.1, 2.7 3.2, 3.4  5.3 

29049759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3 
 2.1, 2.7 3.2   

29049859 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 4 
 2.1, 2.7 3.2, 3.4  5.3 

 
ผลการดําเนินงาน 
ทางหลักสูตรไดมีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูเรียน และผูประกอบการสหกิจ และหัวขอ
ประเมิน รวมถึงไดมอบหมายใหผูสอนไดเพ่ิมกิจกรรมใหกับผูเรียนในดานการสื่อสารมากขึ้น โดยทาง
หลักสูตรไดทําการกําหนดรายวิชาที่จะทวนสอบเพ่ือประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียนและได
ทําการประเมินผูเรียนผานชองทางการสอบและทวนสอบ โดยการทวนสอบจัดขึ้นหลังจากสอบปลาย
ภาคเสร็จแลว โดยนําผลการทวนสอบมาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 5 ดาน
ของผูเรียนเพ่ือหาจุดที่ตองปรับปรุงของผูเรียน โดยเฉพาะในดานการสื่อสาร นอกจากนี้ไดนําผลการ
ประเมินรวมถึงขอแนะนําจากสถานประกอบการสหกิจมาปรับปรุง/พัฒนา ในดานการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร 
  

แนวทางการปรับปรุง  
 สิ่งที่ทางหลักสูตรวิเคราะหพบวา การเพ่ิมทักษะในการสื่อสารจะตองทําเปนแบบบูรณาการ
และมีความตอเนื่องจนกวาผูเรียนจะสําเร็จการศึกษา เชน ทักษะทางปญญา ที่ตองอาศัยรายวิชาตางๆ 
ที่ตองเนนใหผูเรียนสามารถคิดและวิเคราะหเปน รวมถึงทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผูสอนจะตองมอบหมายงานที่ครอบคลุมทั้งการคิดคํานวณตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยี เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งสิ่งนี้ทาง
หลักสูตรจะตองประชุมวางแผนดําเนินการรวมกันเปนลักษณะบูรณาการ 
 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-
to-date (3,4,5,6) หลักสูตรมีการออกแบบโครงสรางเนื้อหาที่มีการเรียงลําดับอยางเหมาะสม 
บูรณาการและทันสมัย 
  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําแผนการศึกษา ตั้งแตชั้นปที่ 1 ถึง 4 โดยลําดับความ
งายไปหายากของเนื้อหารายวิชา และจากความรูพ้ืนฐานไปสูความรูข้ันสูงของหลักสูตร โดยเมื่อเขาสู
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาตน จะเริ่มมีรายวิชาสหกิจศึกษาและโครงงาน ซึ่งนิสิตตองบูรณาการความรู
จากรายวิชาตางๆ ที่เรียนมาตั้งแตชั้นปท่ี 1 ถึง ชั้นปที่ 3 เขามาชวยเพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ
มารวมพัฒนาและวิพากษหลักสูตร โดยหลักสูตรมีความทันสมัย อาทิ รายวิชา การพัฒนาโปรแกรม
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ประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที,่ การจัดการขอมูล เปนตน อีกทั้งยังมีรายวิชาที่สามารถนําเอาหัวขอ
ใหมมาสอนผูเรียนได เชน รายวิชาหัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลย ี
 ผลการดําเนินหลักสูตรท่ีผานมาพบวา นิสิตสามารถนําความรูพื้นฐานมาตอยอดในการทํา
โครงงานและไปสหกิจไดดี และหลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่เปนการบูรณาการความรู เชน รายวิชา
สัมนา รายวิชาโครงงาน รายวิชาสหกิจศึกษา เปนตน 

ปการศึกษา 2561 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดปรับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรฯ ใหมี
ความทันสมัยมากขึ้น เชน รายวิชาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  รวมถึงการนําความรูทางดาน IoT มาสอน
ในวิชาหัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
และยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ที่มุงขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรมและการประกอบการ ทําให
รายวิชาที่เก่ียวกับวิจัยควรเนนผลงานท่ีสามารถนําไปใชประโยชนใหมากขึ้น 
 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงระดับการสอนที่กําหนดในหลักสูตร (แจกแจงตามชั้นป) 
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ตารางที่ 3.4 ตัวอยางรายวิชาชั้นปที่ 2 และ 3 ที่บูรณาการกับรายวิชาชั้นปที่ 4  
รายวิชาของชั้นปที่ 2 และ 3 รายวิชาของชั้นปท่ี 4 ที่บูรณาการ

เนื้อหาระหวางรายวิชาของชั้นปท่ี 2 
และ 3 

คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธ ี
การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสรางนวัตกรรม 
สถิติสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
การวิเคราะหและออกแบบเชิงวตัถุ 
ระบบฐานขอมูล 
ระบบจัดการฐานขอมลู 
การใหบริการและเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต 
วิศวกรรมซอฟตแวร 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการดานบริหารธรุกิจ  

  การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร 
  การโปรแกรมเชิงวตัถุ  
  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที ่
เทคโนโลยีเว็บเซอรวสิ 
 
 

 
 
 
 
 
เทคโนโลยีการจดัการความรู 
การอานภาษาอังกฤษดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 
 
 

 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 
 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร 
 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  
การวิเคราะหและออกแบบเชิงวตัถุ 
ระบบฐานขอมูล 
ระบบจัดการฐานขอมลู 
การใหบริการและเทคโนโลยีทางอินเทอรเน็ต 
วิศวกรรมซอฟตแวร 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการดานบริหารธรุกิจ 
การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพ 
ฝกประสบการณวชิาชีพ 

 
 
เทคโนโลยีการจดัการความรู 
การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
สหกิจศึกษา 
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ตารางที่ 3.5 รายวิชามีการบูรณาการทั้งหมดโดยแบงเปน บูรพวิชา และวิชาตอเนื่อง 

บูรพวิชา วิชาตอเนื่อง 

 29014059 หลักการโปรแกรม 1 29014159 หลักการโปรแกรม 2 
29024059 โครงสรางขอมูลและอลักอริทึม                                                    

29025059 ระบบฐานขอมูล 29035059 ระบบจัดการฐานขอมลู 
29049359 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 29049459 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
29014159 หลักการโปรแกรม 2 29036259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ

อุปกรณเคลื่อนที ่
29023059 เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 29046059 การคํานวณแบบคลาวดและเสมือนจริง 

 
ตารางที่ 3.6 วิชาหัวขอเลือกสรร และวิชาสัมมนาเพ่ือรองรับศาสตรท่ีทันสมัย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

29049559 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 1                                      
29049659 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
29049759 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 
29049859 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 
29049059 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหลักสูตรที่มีรายวิชามีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา 
เพื่อใหอาจารยผูสอนและผูเรียนทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เนื้อรายวิชาตางๆ ใน
หลักสูตรจึงตองมีการปรับปรุง/พัฒนา รายวิชาที่ทันกับสถานการณปจจุบัน อยางเชน รายวิชา
หลักการคนคืนสารสนเทศและบิ๊กเดตาเบื้องตน รายวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่ และรายวิชาอินเทอรเน็ตสําหรับสรรพสิ่ง (IoT) (เปดในรายวิชาหัวขอเลือกสรรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งรายวิชาอินเทอรเน็ตสําหรับสรรพสิ่ง ซึ่งเปน
รายวิชาที่นิยมและแพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากสามารถนําไปประยุกตใชงานในเรื่องของ Smart 
Framing ไดเปนอยางดี ในปการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรไดมีการทวนสอบและพบวาผูเรียนตองการ
ใหมีการเรียนการสอนที่เนนปฏิบัติมากขึ้นในรายวิชาตางๆ ท่ีเก่ียวกับดานทักษะการเขียนโปรแกรม 
ดานฐานขอมูล นอกจากนี้จากการท่ีอาจารยไปนิเทศสหกิจตามสถานประกอบการพบวาควรจะตอง
เพ่ิมทักษะในดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับสถานประกอบการใหกับผูเรียนมากข้ึน อยางเชน การเขียน 
java script การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เปนตน เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
สอดคลองกับความตองการ ทางหลักสูตรจะไดมีการประชุมพูดคุยกับอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอน เพื่อที่จะมีการเสริมและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนรายวิขาตางๆ ใหมีความ
ทันสมัยและสอดคลองกับตอไปความตองการของผูเรียนและผูประกอบการ 
  นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังไดมีการทําแบบสํารวจประเมินผูประกอบการสหกิจในปการศึกษา 
2561 และไดพิจารณาพบวาทางผูประกอบการตองการใหทางหลักสูตรเนนใหผูเรียนมีทักษะดาน
ภาษาและการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงเนนเนนทักษะในเชิงปฏิบัติการใหมากข้ึน ถึงแมพบวา
รายวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเขียนและพัฒนาโปรแกรมเปนรายวิชาที่มีการปฏิบัติอยูแลวแต
อาจจะไมเพียงพอและไมมีความตอเนื่องท่ีทําใหผูเรียนพัฒนาตนเองตลอดเวลา ซึ่งในปการศึกษา
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ตอไป ทางหลักสูตรจะไดมอบหมายใหอาจารยผูสอนเนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝกใหผูเรยีนเนน
ทักษะเชิงปฏิบัติใหมากข้ึน พรอมๆ กับนําขอเสนอแนะจากผูประกอบการมาปรับปรุงการสอน รวมถึง
เนนการนําเสนองาน เนนกลาแสดงออก เนนการทํางานเปนกลุมเพ่ือฝกการทํางานเปนทีม เพราะเมื่อ
ผูเรียนจบไปทํางานก็ตองทํางานรวมกับผูอื่นในการพัฒนาโปรเจค เพื่อหลักสูตรและใหผูเรียนมี
ประสิทธิผลสูงสุด    
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 
philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set 
of related beliefs that influences what and how students should be taught. It 
defines the purpose of education, the roles of teachers and students, and 
what should be taught and by what methods. 
การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา 
คือ  
ชุดของความเชื่อที่มีผลตอเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงคการศึกษา บทบาทผูสอน
และผูเรียน เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning 
by the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a 
deep approach of learning that seeks to make meaning and achieve 
understanding. 
คุณภาพการเรียนรู หมายถึง ผูเรียนสามารถแสวงหาความรู วิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหได 
องคความรูใหมไดดวยตนเอง โดยมิใชเพียงแคการรับความรูจากผูสอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner 
takes when learning. This in turn is dependent on the concepts that the 
learner holds of learning, what he or she knows about his or her own learning, 
and the strategies she or he chooses to use. 
การเรียนรูโดยสวนใหญ คุณภาพการเรียนรูขึ้นอยูกับแนวคิดที่ผูเรียนใชในขณะเรียนรู ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ข้ึนอยูกับมโนทัศน การรับรูศักยภาพของตนเอง และกลยุทธท่ีเลือกใช 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของหลักการเรียนรู ที่ทําใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมี
ศักยภาพ ภายใตสภาพแวดลอมที่ผอนคลาย สนับสนุน และมีความรวมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบตอการเรียนรู ผูสอนพึงกระทําดังนี้ 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 
participate responsibly in the learning process; and 
สรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make 
meaningful choices in terms of subject content, programme routes, 
approaches to assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุนและใหผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
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แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  
6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 

learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. 
commitment to critical inquiry, information-processing skills, a willingness to 
experiment with new ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู วิธีการเรียนรู และปลูกฝงใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูตลอดชีวิต (เชน ความมุงม่ันท่ีจะแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลขอมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม ๆ ฯลฯ) 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศกึษามีความชัดเจน และสื่อสารสูผูมีสวนได

สวนเสีย 

3 3 3 

4.2 Teaching and learning activities are 
constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes (2,3,4,5) 

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

3 3 4 

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

3 3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 4 
 

 
ผลการดําเนินงาน   

ใหเขียนบรรยายตามเกณฑ ขอ 4.1 4.2 และ 4.3 โดยใช Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพื่อเปนแนวทางประกอบการเขียน [1] 4   
 4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to 
all stakeholders (1) ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสูผูมีสวนไดสวนเสีย 

การกําหนดปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหสอดคลองกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร และสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ 

  

                                                 
4 [1] คือ การอางอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ใหอางอิงทายเนื้อหาแตละประเด็น 
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ภาพที่ 4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะฯ และปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญาของหลักสูตรมีการสื่อสารไปยังกลุมผูมีสวนไดสวนเสียประกอบดวย ผูเรียน 
ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ผูประกอบการ ผูเรียน โดยสื่อสารผานชองทางการการสื่อสาร 
เชน เว็บไซตของคณะ  แผนพับแนะนําหลักสูตร ผูสอนไปยังผูเรียนในชั้นเรียน   ผูสอนที่ไปนิเทศสห
กิจศึกษาไปยังผูประกอบการ เปนตน 

 
  4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes (2,3,4,5)  กิจกรรมการเรียนการสอน
มีความสอดคลองกับการบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

  
  

ปรชัญาของมหาวิทยาลัย 

สรางเสริมปญญา ใฝหาความรู คูคุณธรรม ช้ีนําสงัคม 

ปรชัญาของคณะฯ 

สรางเสริมปญญา ใฝหาความรู คูคุณธรรม ช้ีนําสงัคม 

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูและเช่ียวชาญ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถประยุกตใหเกิดประโยชนตอ

องคกร สังคม และประเทศชาติอยางมีประสิทธิภาพ มีความรับผดิชอบ
และมีคณุธรรม 
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ตารางที่ 4.1 ตารางผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ผลการประเมิน 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน

พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) มีวินัย เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน มีความ

เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผู อ่ืน 
สังคมศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

3) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 

4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีมและสามารถแก ไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ 

5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ 

ขององคกรและสังคม  

6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
กําหนดใหมี วัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการ
ปลูกฝงใหผูเรียนมีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่
เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ผูเรียนตอง
มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตอง
ฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทํา
การทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน  
เปนตน  
 
นอกจากนี้ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวม ท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เชน การยกยองผูเรียนที่ทําดี ทํา
ประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 
 

 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของผูเรียนใน

การเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวม
กิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียง
ของผูเรียนในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่

ไดรับมอบหมาย 
 

 
1) ผูเรยีนมีการตรงตอเวลา 

โดยเฉพาะการสงงาน เพราะใน
แตละรายวิชากําหนดการสงงาน
ที่ไดรับมอบหมายสวนใหญ
สงผานระบบออนไลน ซึ่งมีการ
กําหนดเวลาที่ชัดเจนเมื่อเกิน
กําหนดเวลาจะสงงานไมได  
ผูเรยีนมากกวา 95% ตรงตอ
เวลา 

2) ในปการศึกษาที่ผานมาไมพบการ
ทุจริตในการสอบ 

3) รอยละ 90 ของรายวิชาที่เปด
สอนมีการมอบหมายงานใน
รายวิชา และมีการกําหนด
คะแนนและวันสงงานไวชัดเจนไว
อยางชัดเจน (มคอ.3) 
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ดานความรู 
1) มีความรอบรู เขาใจหลักการและทฤษฎี

พ้ืนฐาน 
2) สามารถประยุกตความรูจากทฤษฎีสูการ

ปฏิบัติ 
3) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและ

อธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร 
รวมท้ังประยุกตความรู ทักษะ และการใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

4) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง 
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตางๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 

5) สามารถตดิตามความกาวหนาทางวิชาการ
และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการ
นําไปประยุกต 

6) รู  เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง 

7) มีความรูในแนวกวางของหลักสูตรท่ีศึกษา
เพ่ือใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของ เทคโนโลยี ใหม  ๆ  ท่ี
เก่ียวของ 

8) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือ
การประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง 

 

 
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน
หลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติ
ใ น ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม จ ริ ง  โ ด ย ทั น ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ 
 
นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณ
จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เ รื่ อ ง ต ล อ ด จ น ฝ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 

 

 
1) การทดสอบยอย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาค

เรียน 
3) ประเมินจากรายงานทีผู่เรียนจัดทํา 
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ี

นําเสนอ 
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ัน

เรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา หรือ

วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
1) รอยละของผูเรียนทีม่ีผลการเรียน 

GPA ต่ํากวา 2.00 เทากับ  
10.64 

2) รอยละของผูเรียนทีเ่รียนมากกวา 
4 ปเทากับ 9.62 

3) รอยละของผูเรียนทีส่ําเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ป เทากับ 
87.5 
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ดานทักษะทางปญญา 
1) มีทักษะการแสวงหาความรู ประยุกต เพ่ือ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
2) มี ทั กษะก า รคิ ด แบบอ งค ร วม  เ พื่ อ

แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับสถานการณ 

3) สามารถสืบคน ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค 

4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม 

 
ใชกรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีใน
การพัฒนาซอฟตแวร กระบวนการจัดการ และ
การทํางานเปนทีม มีการอภิปรายกลุม ให
ผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง 

 

 
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะ
ทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบ
ที่ใหผูเรียนแกปญหา อธิบายแนวคิดของการ
แกปญหา และ วิ ธีการแกปญหาโดยการ
ประยุกตความรูท่ีเรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่
เปนการเลือกคําตอบท่ีถูกมาคําตอบเดียวจาก
กลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับ
นิยามต าง  ๆ  และการใหผู เ รียนไดลงมือ
ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาซอฟตแวรจริง 
เชน การประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 
และการปฏิบัติของผูเรียน เปนตน 

 
1) ผลการแขงขันการเขียนโปรแกรม

มาราธอนระดับภาคตะวันออก  
บนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด 
ไดรับรางวัลอันดับที่ 3 บน
ระบบปฏิบัติการ iOS ไดรับรางวัล
อันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย 

2) คะแนนความพึงพอใจของ
ผูประกอบการที่สงผูเรียนไปสห
กิจศึกษาอยูในระดับดีมาก 

3) ควรเพ่ิมทักษะการคิดวิเคราะห 
และการประยุกตใชความรูและ
ทฤษฎีตางๆที่เรยีนมา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1) มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึก

ในความเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอสังคม
และมีความเปนไทย 

2) มีภาวะผูนํา และสามารถทํางานเปนทีม 
3) ส าม า ร ถ สื่ อ ส า ร ท้ั ง ภ า ษ า ไ ทย แ ล ะ

ภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลาย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆ ท้ังในบทบาทของผูนํา หรือใน
บทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

 
 
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการ
ทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานงาน
กับผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูล
จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ บุ ค ค ล อ่ื น  ห รื อ ผู มี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดีมี
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

2) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน

 
 
คุณสมบัติตางๆ นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ไดในระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน  
เชน การประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผูเรียนในการนําเสนอรายงาน
กลุมในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความ
ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลท่ีได 
 

 
 
1) ผูเรียนทํางานเปนทีมไดดีประเมิน

จากการมอบหมายงานเปนกลุม
ในรายวิชา หรือการทํางานใน
โครงการตางๆ เชน โครงการจิต
อาสาที่ไปทําความสะอาดวัดของ
ผูเรียนชั้นปที่ 1 

2) ไม มี ก ารทะเลาะ เบาะแว งที่
รุนแรงเกิดขึ้นในหลักสูตร 
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5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

อยางดีมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานใน
องคกรและกับบุคคลทั่วไปมีภาวะผูนํา 
 

 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ส าม า ร ถ ใ ช ข อ มู ล เ ชิ ง ตั ว เ ล ข  แ ล ะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อยางรูเทาทัน 
2) สามารถใชภาษาในการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ 
3) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยู

ในปจ จุบันต อการทํ า งาน ท่ี เ ก่ี ยว กับ
คอมพิวเตอร 

4) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ัง
ปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบ
ของสืสื่ออการนําเสนอไดอยางเหมาะสม  

 

 
 
 
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู
ดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้
อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหผูเรียน
แกปญหา วิ เคราะหประสิทธิภาพของวิ ธี
แกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการ
แกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอ
ผู เรียนในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณในเชิง
วิชาการระหวางผูสอนและกลุมผูเรียน เชน การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ให
ผู เรียนไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการ
แกปญหาที่ เ หมาะสม เรี ยนรู เทคนิคการ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ 

 
 
 

1) การประเมินจากเทคนิคการนําเสนอ
โดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร
และสถิติ ที่เก่ียวของ 

2)   การประเมินจากความสามารถใน 
        การอธิบายขอจํากัด เหตผุลในการ 
        เลือกใชเครื่องมือตางๆ  การ 
        อภิปราย กรณศีกึษาตางๆที่มีการ 
        นําเสนอตอชั้นเรียน 

3) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา หรือ
วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
1) รอยละของผูเรียนทีส่ําเร็จ

การศึกษาภายใน 4 ปเทากับ 87.5 
2) มีทักษะในการเขียน และการ

สื่อสารในระดับดี แตมีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษคอนขางต่ําทั้งการ
พูด การฟง การอาน และการ
เขียน 
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ผลการดําเนินงาน   
 ในปทีผานมาหลักสูตรสามารถพัฒนาผูเรียนทั้ง 4 ชั้นป ใหมีผลการเรียนรูที่คาดหวังครบทั้ง  
5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผานรายวิชาและกิจกรรมตางๆ ของคณะและหลักสูตร ทางหลักสูตรพบวา
ผูเรียนยังมีจุดออนในเรื่องของทักษะสื่อสารท้ังการฟง พูด อาน และเขียนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
ทักษะการคิดและวิเคราะหแบบองครวมและเชิงระบบ ทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
แนวทางการปรับปรุง 
1) เพ่ิมสื่อการสอนที่เปนภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆมากขึ้น เพ่ือใหผูเรียนไดคุนเคยกับคําศัพทที่

เก่ียวของกับนักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2) ฝกใหผูเรียนอาน syntax error และ semantic error ตางๆระหวางการเขียนโปรแกรม ฝกให

ผูเรียนหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง เชน การสืบคนจากอินเตอรเน็ต  
3) มีการสงผูเรียนออกไปทํากิจกรรมกับหนวยงานภายนอกหรือสงไปแขงขันในโครงการตางๆ มาก

ขึ้น 
 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (6) กิจกรรมการเรียน
การสอนสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
  หลักสูตรไดใหนิยามความหมายของการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong learning) หมายถึง 
กิจกรรมการเรียนรูทุกประเภทที่เกิดข้ึนตลอดการใชชีวิต เพ่ือพัฒนาความรู ทักษะและความสามารถ
ในตัวบุคคล ผานชุมชน สังคมและการทํางาน การเรียนรูตลอดชีวิตเปนทักษะหรือหัวใจของนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสิ่งใหมๆหรือเทคโนโลยีใหมๆ
เกิดขึ้นตลอดเวลา ทําใหผูที่อยูในเรียนหรือทํางานท่ีเก่ียวของกับสาขานี้จะหยุดนิ่งอยูกับที่ไมได   
 หลักสูตรมีการตกลงรวมกันในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตผานกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในทักษะดังตอไปนี้ 1) ดานภาษา การสื่อสาร และการประสานงาน 2) ดานการคิด วิเคราะห การ
คนควาดวยตนเอง และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชประกอบอาชีพ 
  การเรียนการสอน มีการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากมีการเนนใหผูเรียนมีทักษะใน
การคนควา  วิเคราะห  และรูจักประยุกตใชงาน โดยมีการกําหนดใหผูเรียนไดจัดทําโครงงานประจํา
รายวิชา รวมถึงโครงงานเพ่ือจบการศึกษา ซึ่งผูเรียนจะตองบูรณาการความรูจากหลายรายวิชา 
รวมถึงการศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพ่ือจัดทําเปนโครงงานเพ่ือจบการศึกษา   นอกจากนี้  ผูเรียน
บางสวนจะมีการสงไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการจริงท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง ผูเรียน ผูประกอบการ และผูสอน ทําใหเกิดการเรียนรูการทํางานจริงทั้ง
ในสวนของทฤษฎีและปฎิบัติ นอกจากนั้นความรูและขอเสนอะแนะจากสถานประกอบการยังนํามาใช
ในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหกับผู เรียน เพ่ือผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของ
ผูประกอบการ 
 โดยกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นได สอดแทรกการสอนที่สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดย
ไดสอดแทรกตั้งแตชั้นปที่ 1 จนสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรไดออกแบบใหวิชาที่ทําการเรียน
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การสอนใหมีความทันสมัยอยูเสมอและสามารถกาวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย
ได เตรียมรายวิชาที่  ชื่อวา หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Selected Topic in 
Information Technology) ไวจํานวน 4 วิชา ซึ่งมีทั้งวิชาที่เปนบรรยายและวิชาปฏิบัติสําหรับ
เรื่องราวใหมๆเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นในปการศึกษาท่ีผานมาทางหลักสูตรไดจัด
โครงการเสริมทักษะความรูเฉพาะทางดานคอมพิวเตอร เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหมๆ หรือ เทคนิคในการพัฒนาระบบระหวางกัน  

ผลการดําเนินงาน   
 จากการเรียนการสอน กิจกรรม และโครงการตางๆที่เกิดข้ึนในปที่ผานมาสามารถเพิ่มทักษะ
การเรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียนในแตละชั้นปไดมากขึ้นดูไดจาก ดูไดจากผลการประเมินผูเรียนที่ไปสห
กิจศึกษาซึ่งไดผลตอบรับที่ดีมากและสามารถทําโปรเจคออกมาไดเปนอยางดี ผูเรียนสามารถเรียนรู
เทคนิคและเทคโนโลยีใหมๆจากสถานประการและทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
สามารถเรียนรูภาษาใหมๆ นอกจากภาษา อังกฤษ คือ ภาษาจีน และสามารถสื่อสารกับผูประกอบการ
ที่เปนชาวตางชาติได แตควรเพ่ิมทักษะในการสื่อสารใหกับผูเรียนใหมากข้ึนมีการเตรียมความพรอม
ดานภาษาตั้งแตชั้นปที่ 1 ฝกใหผูเรียนไดเรียนรูนอกหองเรียนมากขึ้น 
 
แนวทางการปรับปรุง 
 
1) มีการฝกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศใหกับผูเรียนในทุกชั้นป 
2) มีการวัดผลทักษะทางดานภาษาใหกับผูเรียนเพ่ือดูพัฒนาการ 
3) สงผูเรียนไปแขงขันหรือทํางานนอกหองเรียนมากข้ึนเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูดวยตัวเอง การ
ทํางานเปนทีมและการแกไขปญหาหรือสถานการณเฉพาะหนา 
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AUN - QAcriterion 5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 
Sub Criterion 5 

1. Assessment covers:การประเมินประกอบดวย  
a. New student admission  

การรับเขาผูเรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความกาวหนาอยางตอเนื่องระหวางการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบกอนสําเร็จการศึกษา  
2. Infostering constructive alignment, a variety of assessment methods should 

be adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They 
should measure the achievement of all the expected learning outcomes of 
the programme and its courses. 
หลักสูตรพึงใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลายและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และ
ควรวัด ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวังท้ังหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve 
diagnostic, formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพ่ือใชตามวัตถุประสงคของการประเมินผล
วินิจฉัย 
การประเมินผลระหวางการเรียนรู และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ 
และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจงใหผูมีสวนเก่ียวของทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across 
the programme. 
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร  

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is 
valid, reliable and fairly administered. 
มีการใชกระบวนการหรือวิธีการตาง ๆ เพ่ือประกันวาการประเมินผูเรียนมีความเท่ียงตรง  
ความนาเชื่อถือและเปนธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented 
and regularly evaluated and new assessment methods are developed and 
tested. 
ความเที่ยงตรง และความนาเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไวเปนลายลักษณ
อักษร และประเมินผลวิธีการประเมินอยางตอเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหมข้ึน 
และไดนําไปทดลองใช  
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8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
          ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 

 
ผลการประเมินตนเอง 

AUN-QA Criterion 5– Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
5.1 The student assessment is constructively 

aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes (1,2) 

 การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์
ของ 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

3  3  4 

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, 
rubrics and grading are explicit and 
communicated to students (4,5) 

 การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ 
ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจงใหผูมีสวนเก่ียวของทราบ 

3 3  3  

5.3 Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment 
(6,7) 
วิธีการตาง ๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการให
คะแนน มีการประกันความเท่ียงตรง ความนาเชื่อถือ 
และเปนธรรม 

3 3  3  

5.4 Feedback of student assessment is timely 
and 
 helps to improve  learning (3) 
 การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความ
ทันเวลา และชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

3  3  3 

5.5 Students have ready access to appeal 
procedure (8) 

 ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 

2 3  4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3  3  3 
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ผลการดําเนินงาน 
 5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement 
of the expected learning outcomes  (1,2) การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 
 1. การประเมินเพื่อรับเขาศึกษาในหลักสูตร (New student admission) 
 ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีเกณฑการประเมินนิสิตในหลากหลายดาน เพ่ือประเมิน
ความพรอมในดานตางๆ  
  กอนเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมพรอมในการเปนนิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศที่พึงประสงคตามสมรรถนะของนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูใชบัณฑิต
ตองการสอดคลองกับ ELO ของหลักสูตร  
  การพิจารณาผูเขาเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดคุณสมบัติการรับเขา 
จํานวนรับผูเรียนเขาศึกษา แผนการเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญในแผนการเรียนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร, ศิลป-คํานวณ และ ศิลป-คอมพิวเตอร ผล
การสอบ GAT และ PAT ตามเกณฑที่กําหนด  ซึง่เปนไปตามตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2559 ตามหลักเกณฑที่หลักสูตรกําหนด เพ่ือประเมินความรู ความเขาใจพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณติศาสตร  
  โดยในปการศกึษา 2561 มีการคัดเลือกผาน 4 โครงการ และมีเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1 จํานวนและผลการเรียนของนักเรียนจําแนกตามโครงการการรับเขา 

โครงการรับเขา จํานวนในปการศึกษา 2560 จํานวนในปการศึกษา 2561 
จํานวน ผลการเรียน 

เฉลียระดับ ม.6 
จํานวน ผลการเรียน 

เฉลียระดับ ม.6 
Admission กลาง 1 2.05 1 3.03 
ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 1 2.27   
โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในทองถ่ิน วิทยาเขต
จันทบุร ี

3 2.98 1 3.31 

รับตรง 12 จังหวัด 1 2.22 4 2.70 
รับตรง 12 จังหวัด รอบ 2 2 2.27   
รับตรงท่ัวประเทศ 1 2.80 4 2.65 
รับตรงท่ัวประเทศ รอบ 2 1 2.73   
สอบเขา 1 2.99   
รวม 11  10  
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ตารางที่ 5.2 เกณฑการรับเขานิสิตปการศึกษา 2561 
โครงการรับเขา GPAX (%) GAT (%) PAT (P1) (%) 

Admission กลาง  10 40 
รับตรง 12 จังหวัด 20 60 20 
รับตรงท่ัวประเทศ 20 60 20 

 
โครงการรับเขา GPAX (%) GPA กลุมสาระ (%) 
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โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในทองถ่ิน 
วิทยาเขตจันทบุร ี

20 5 30 10 5 30 

 
 นอกเหนือไปจากนั้นกอนที่นักเรียนจะเขาสูการเรียนการสอนในภาคปกตหิลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ไดรวมกันจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานใน
เบื้องตนประกอบดวยวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และการใชโปรแกรมสํานักงานเบื้องตน และมี
การทดสอบวัดระดับความรูพ้ืนฐานเพ่ือประเมินผลเปนขอมูลตั้งตนที่ไดเห็นภาพรวมทักษะและ
ความสามารถของนักเรียนกอนท่ีจะเปดภาคเรียน ซึ่งผลการทดสอบเปนดังนี ้
 
ตารางที่ 5.3 สรุปผลการทดสอบวัดระดับความรูพื้นฐานของนักเรียน ในหลักสูตรเทคโนโลยีสนเทศ  
                ปการศึกษา 2561 

จํานวนผูทดสอบ รอยละคะแนนสูงสุด รอยละคะแนนต่ําสุด รอยละคะแนนเฉลี่ย 
10 คน 71.11 31.11 51.78 

 
 ซึ่งจากผลการทดสอบจะเห็นไดวาคาเฉลี่ยของคะแนนอยูในระดับปานกลาง มีโอกาสที่จะ
พัฒนานักเรียนกลุมนี้ใหมีทักษะที่เหมาะสมกับสาขาไดดียิ่งข้ึนได สะทอนถึงเกณฑการคัดเลือกนิสิตที่
หลักสูตรไดกําหนดยังคงมีประสิทธิภาพที่ยังคงใชตอในปการศึกษา 2562 
 

2. การประเมินผลนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตร (Continuous assessment during the 
course of study) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตามความกาวหนาของการเรียนและการวัดผล
สัมฤทธิ์การเรียนรูของนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตรในหลายดาน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามผลการ
เรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 
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 ในแตละภาคการศึกษาของแตละชั้นปจะใชวิธีสอบภาคทฤษฎีกลางภาคและปลายภาค และ
ทดสอบภาคปฏิบัติในรายวิชาที่มกีารทดลองและปฏิบัติการ โดยมีการประเมินและรายงานเปนเกรด 8 
ลําดับขั้น ไดแก A, B+, B, C+, C, D, D+และ F  
 การประเมินผลผูเรียนของทุกรายวิชาในหลักสูตร จะมีการกําหนดวิธีการประเมินผูเรียนที่
สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งจะถูกระบุไวใน มคอ.3 ของแตละรายวิชา  
โดยการประเมินผลการเรียนรูดังกลาวจะมีความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู ซึ่งประกอบไป
ดวย (1) คุณธรรมและจริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  วิธีการประเมินผลการเรียนรู ท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ มีความหลากหลาย เชน 
  - การสอบภาคทฤษฎีดวยขอสอบปรนัย อัตนัย การจัดทํารายงาน การสอบปากเปลา 
 - การสอบวัดเจตคติดวยการสังเกต/ แบบสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน การมีสวนรวมใน 
การอภิปรายกลุม การใหความรวมมือในการทางานกลุม การสงงานตรงเวลาที่กําหนด เปนตน  
 เม่ือสิ้นปการศึกษาของชั้นปที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดใหมีการสอบวัดความรู
เพ่ือคัดเลือกนิสิตที่มีความพรอมและมีความเหมาะสมที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะตอง
ไปฝกสหกิจศึกษาและทําโครงงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการเปนเวลา 1 ภาคเรียน สวนนิสิตที่มี
คะแนนสอบไมถึงระดับ หรือยังมีรายวิชาตกคางจําเปนตองเรียนใหครบถวนนั้น หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศจะใหนิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคณาจารยจะสามารถ
ติดตามนิสิตไดอยางใกลชิด ซึ่งผลการจัดการทดสอบแสดงใหเห็นถึงการไปสหกิจศึกษาไดดังตาราง
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.4 การจําแนกนิสิตที่เรียนสหกิจศึกษาและนิสิตที่เรียนวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนนิสิตป 4 ทั้งหมด นิสิตท่ีเรียนสหกจิศึกษา นิสิตท่ีเรียนวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเทศ ตางประเทศ 

9 คน 3 คน 4 คน 2 คน 

 
  จากผลการดําเนินการจะเห็นไดวานิสิตเกินกวาครึ่งที่สามารถผานเกณฑสามารถลงทะเบียน
เรียนสหกิจศึกษาได  โดยมีสัดสวนของสหกิจศึกษาของในและตางประเทศเทาๆกัน  ซึ่งในปการศึกษา
ตอไป หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพยายามที่จะพัฒนานิสิตและและผลักดันใหนิสิตสามารถ
ไปสหกิจศึกษาได โดยมีเปาหมายไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของนิสิตในชั้นปท่ี 4 
 สําหรับในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร รวมกับสถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัดการทดสอบภาษาอังกฤษ BUU-CET U  ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดสนับสนุนใหนิสิตในหลักสูตรไดเขารวมสอบเพ่ือเปนการวัดระดับความรูดานภาษาอังกฤษ ซึ่งผล
การทดสอบสรุปไดดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.5 สรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษ BUU-CET U ปการศึกษา 2561 
รหัสปที่ทดสอบ BUU-CET-U Level 

ระดบั 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดบั 1 
นิสิตรหัส 2559 1 คน 2 คน 26 คน 8 คน 
นิสิตรหัส 2560 0 คน 1 คน 6 คน 2 คน 
นิสิตรหัส 2561 1 คน 0 คน 7 คน 2 คน 

 
  จากผลการทดสอบจะเห็นไดวานิสิตสวนใหญในทุกชั้นปเขาทดสอบจะมีผลคะแนนในระดับ 2 
ซึ่งถือวาเปนระดับพอใช  ทั้งนี้ในอนาคตหลักสูตรจะไดดําเนินการสงเสริมใหนิสิตไดมีการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ เชน การสงเสริมใหมีการสอน หรือการนําเสนองานดวยภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 
การสงเสริมใหนิสิตไดไปฝกงาน หรือ เปนนิสิตแลกเปลี่ยนในตางประเทศซึ่งจําเปนตองใช
ภาษาอังกฤษ มากขึน้  
  นอกเหนือจากนั้น ในการประเมินผลนิสิตขณะศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี
กระบวนการทวนสอบ โดยคณาจารยในสาขาวิชา โดยสุมรายวิชาจํานวนประมาณ 25% จากรายวิชา
ที่มีเปดสอน  โดยทําการพิจารณาวาเนื้อหาที่ทําการสอนในรายวิชาเหลานั้นสอดคลองกับคําอธิบาย
รายวิชาและผลการเรียนที่คาดหวังเพ่ือจะนําผลการประเมินไปใชในการปรุงการเรียนการสอนในป
การศกึษาตอไป 
   3. การประเมินกอนสําเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีขอกําหนดใหนิสิตตองสอบผานวิชาโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ วิชาสหกิจศึกษา เพ่ือใหมีการทดสอบวัดความรูรวบยอด ตามหลักเกณฑ วิธีการ โดย
การสอบจะพิจารณาในเรื่องของ การนําเสนอและการเขียนเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะหและการ
ออกแบบระบบ การออกแบบฐานขอมูล การออกแบบหนาจอ การออกแบบรายงาน และการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรการทดสอบการทํางานของโปรแกรม และการนําเสนอผลงาน โดยผลการสอบ
นิสิตที่จะสอบผานวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิชาสหกิจศึกษา จะมีการประเมินและ
รายงานเปนเกรด 8 ลําดับขั้น ไดแก A, B+, B, C+, C, D, D+และ F เชนเดียวกัน 
 นอกจากนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ยังไดให
นิสิตทดสอบ Exit Exam เพื่อเปนการวัดระดับความรูของนิสิตในชั้นปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา ซึ่ง
เปนการจัดการภายในคณะฯ  และยังไดสงเสริมใหนิสิตไดสอบมาตรฐานวิชาชีพที่มีความเก่ียวของกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ITPE  เปนตน  สําหรับผลการสอบ Exit Exam ในปการศึกษา 
2561 มีผลดังตาราง ตอไปนี ้
 
ตารางที่ 5.6 ผลการทดสอบ Exit Exam ปการศกึษา 2561 

จํานวนนิสิตป 4 ที่เขาทดสอบ จํานวนนิสิตท่ีสอบผานเกณฑ จํานวนนิสิตท่ีสอบ 
ไมผานเกณฑ 

9 คน 2 คน 7 คน 

 
 จากผลการทดสอบจะเห็นไดวานิสิตป 4 ที่สอบผานเกณฑมีเพียง 2 คน แตเมื่อพิจารณาถึง
ระดับคะแนนเฉลี่ยที่ไดแลวพบวาอยูที่รอยละ 44 ซึ่งใกลเคียงกับเกณฑผานที่หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศไดตั้งไว  ซึ่งทั้งนี้พบวาเกิดจากการที่นิสิตขาดการทบทวนเนื้อหาวิชากอนการทดสอบ ซึ่งใน
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ปการศึกษาหนา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจะไดมุงเนนสงเสริมใหนิสิตไดเห็นความสําคัญ ซึ่งจะ
สงผลตอโอกาสการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพอื่นที่มีความเก่ียวของไดดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากที่หลักสูตร
ไดสงเสริม 
 
ตารางที่ 5.7 ความสอดคลองของผลการเรียนรูที่คาดหวังกับวิธีการประเมินผล 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง วิธีการประเมินการ
รับเขา 

วิธีการประเมินระหวาง
การศึกษา 

วิธีการประเมินกอนจบ
การศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม - การสอบสัมภาษณ - การประเมินผลจาก
เรียนในแตละรายวิชา 
- การเขารวมกิจกรรม
พัฒนานิสิตท้ังในสวนของ
สาขาวิชา คณะ วิทยาเขต 
และ มหาวิทยาลัย 

- การประเมินผลจาก
เรียนในแตละรายวิชา 
- การเขารวมกิจกรรม
พัฒนานิสิตท้ังในสวนของ
สาขาวิชา คณะ วิทยาเขต 
และ มหาวิทยาลัย 

1.1 มีคุณธรรมจรยิธรรม
ในการดําเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
1.2 มีวินัย เปนแบบอยาง
ที่ดีตอผูอื่น มีความเขาใจ
และเห็นคุณคาของตนเอง 
ผูอื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาต ิ
1.3 ตระหนักในคุณคา
และคณุธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย
สุจรติ 
1.4 มีภาวะความเปนผูนํา
และผูตาม สามารถ
ทํางานเปนทีมและ
สามารถแกไขขอขัดแยง
และลาํดับความสําคญั 
1.5 เคารพกฎระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะห
ผลกระทบจากการใช
คอมพิวเตอรตอบุคคล 
องคกรและสังคม 
1.7 มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
2. ความรู - การสอบเขาตามเกณฑ

วิธีการรับเขาในแตละ
โครงการ 

- การประเมินผลจาก
เรียนในแตละรายวิชา 
- การประเมินผลจากการ
สอบวัดความรูเพ่ือการลง

- การประเมินผลจาก
เรียนในแตละรายวิชา 2.1 มีความรอบรู เขาใจ

หลักการและทฤษฎี
พ้ืนฐาน 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง วิธีการประเมินการ
รับเขา 

วิธีการประเมินระหวาง
การศึกษา 

วิธีการประเมินกอนจบ
การศึกษา 

2.2 สามารถประยุกต
ความรูจากทฤษฎสูีการ
ปฏิบัต ิ

- การทดสอบวัดระดับ
ความรูพ้ืนฐาน (ดาน
คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ 
และคอมพิวเตอร) 

เรียนวิชาสหกจิศึกษา 
- การประเมินผลจากการ
สอบวัดระดับความรูดาน
ภาษา ไดแก การทดสอบ
วัดระดบัความรูโดยศนูย
ภาษามหาวิทยาลัยบรูพา 
, การทดสอบโทอิค , การ
ทดสอบวัดระดับภาษาจีน 
เปนตน 

- การสอบวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือวิชาสหกิจศึกษา 
- การสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
- การทดสอบ Exit Exam 

2.3 สามารถวิเคราะห
ปญหา เขาใจและอธิบาย
ความตองการทาง
คอมพิวเตอร รวมทั้ง
ประยุกตความรู ทักษะ 
และการใชเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา 
2.4 สามารถวิเคราะห 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบ
องคประกอบตาง ๆ ของ
ระบบคอมพิวเตอรใหได
ตรงตามขอกําหนด 
2.5 สามารถตดิตาม
ความกาวหนาทาง
วิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร รวมทั้งการ
นําไปประยุกต 
2.6 รู เขาใจและสนใจ
พัฒนาความรู ความ
ชํานาญทางคอมพิวเตอร
อยางตอเนื่อง 
2.7 มีความรูในแนวกวาง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
เพ่ือใหเล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม ๆ ที่เก่ียวของ 
2.8 มีประสบการณใน
การพัฒนาและ/หรือการ
ประยุกตซอฟตแวรที่ใช
งานไดจริง 
3. ทักษะทางปญญา - การสอบเขาตามเกณฑ

วิธีการรับเขาในแตละ
โครงการ 

- การประเมินผลจาก
เรียนในแตละรายวิชา 

- การสอบวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือวิชาสหกิจศึกษา 
 

3.1 มีทักษะการแสวงหา
ความรู ประยุกต เพ่ือ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง วิธีการประเมินการ
รับเขา 

วิธีการประเมินระหวาง
การศึกษา 

วิธีการประเมินกอนจบ
การศึกษา 

3.2 มีทักษะการคิดแบบ
องครวม เพ่ือแกปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับ 
สถานการณ 
3.3 สามารถสบืคน 
ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใชในการ
แกไขปญหาอยาง
สรางสรรค 
3.4 สามารถประยุกต
ความรูและทักษะกับการ
แกไขปญหาทาง
คอมพิวเตอรไดอยาง
เหมาะสม 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- การสอบสัมภาษณ - การประเมินผลจาก
เรียนในแตละรายวิชา 
- การเขารวมกิจกรรม
พัฒนานิสิตท้ังในสวนของ
สาขาวิชา คณะ วิทยาเขต 
และ มหาวิทยาลัย 
- การประเมินผลจากการ
สอบวัดระดับความรูดาน
ภาษา ไดแก การทดสอบ
วัดระดบัความรูโดยศูนย
ภาษามหาวิทยาลัยบรูพา 
, การทดสอบโทอิค , การ
ทดสอบวัดระดับภาษาจีน 
เปนตน 

- การประเมินผลจาก
เรียนในแตละรายวิชา 
 

4.1 มีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบ สํานึกใน
ความเปนพลเมืองท่ีมี
คุณคาตอสังคมและมี
ความเปนไทย 
4.2 มีภาวะผูนํา และ
สามารถทํางานเปนทีม 
4.3 สามารถสื่อสารทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศกับกลุม
คนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธภิาพ 
4.4 สามารถใหความ
ชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการ
แกปญหาสถานการณตาง 
ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา 
หรือในบทบาทของผูรวม
ทีมทํางาน 
4.5 มีความรับผดิชอบ
การพัฒนาการเรียนรูทัง้
ของตนเองและทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
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ผลการเรียนรูที่คาดหวัง วิธีการประเมินการ
รับเขา 

วิธีการประเมินระหวาง
การศึกษา 

วิธีการประเมินกอนจบ
การศึกษา 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การทดสอบวัดระดับ
ความรูพ้ืนฐาน 

- การประเมินผลจาก
เรียนในแตละรายวิชา 
- การประเมินผลจากการ
สอบวัดระดับความรูดาน
ภาษา ไดแก การทดสอบ
วัดระดบัความรูโดยศนูย
ภาษามหาวิทยาลัยบรูพา 
, การทดสอบโทอิค , การ
ทดสอบวัดระดับภาษาจีน 
เปนตน 
 

- การประเมินผลจาก
เรียนในแตละรายวิชา 
- การสอบวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือวิชาสหกิจศึกษา 
- การสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

5.1 สามารถใชขอมูลเชิง
ตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางรูเทาทัน 
5.2 สามารถใชภาษาใน
การสื่อสารอยางมี
ประสิทธภิาพ 
5.3 มีทักษะในการใช
เครื่องมือที่จําเปนท่ีมีอยู
ในปจจุบันตอการทํางาน
ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
5.4 สามารถสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปลาและการเขียน 
เลือกใชรูปแบบของสื่อ
การนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม  

 
 จากตารางที่ 5.6 แสดงใหเห็นวาหลักสูตรไดมีการดําเนินการวิเคราะหผลการประเมินของ
ผูเรียนใหครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 5 ดาน และมีการติดตามผลการเรียนรูในระหวาง
การศกึษาในวิธีการตาง ๆ  
 
ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการไปแลวโดย อาจารยประจําหลักสูตรรวมกัน
ทบทวน CLO และกิจกรรมการประเมินผลที่สอดคลองกับ ELO ของแตละรายวิชา ซึ่งปรากฎในมคอ. 
3 โดยใหความสําคัญกับรายวิชาแกนของนิสิตเปนพิเศษ โดยสิ่งที่ดําเนินการจะใหอาจารยสอนตามที่
วางแผนไว และประเมินผูเรียนผานกิจกรรม และการทดสอบตางๆ โดยไดบันทึกใน มคอ.5 จากนั้น
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมหารือรวมกันถึงจุดแข็ง จุดออนของผูเรียน และขอควรปรับปรุงให
สอดคลอง ELO โดยมีทัง้การประชุมคณาจารยในสาขา และการจัดทวนสอบ  
 
แนวทางการปรับปรุง  
 อาจารยผูสอนแตละทานก็จะนําแนวทางที่ไดรวมพิจารณาไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
นอกจากนั้นในสวนของหลักสูตรก็มีการจัดกิจกรรมเสริมโดยเฉพาะในดานความรูและทักษะทาง
ปญญา เชน การอบรมเพ่ิมเติมในดานการเขียนโปรแกรมใหกับนิสิตในสาขาเปนตน 
 สําหรับในปการศกึษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการดําเนินติดตามพัฒนาการ
ของนิสิตเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
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 5.2  The student assessments including timelines, methods, regulations, 
weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to 
students (4,5)  การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ ขอบังคับ สัดสวนการ
ประเมิน เกณฑ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจงใหผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 
 วิธีการประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตรไดดําเนินการตาม  ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๕ (https://reg.buu.ac.th/document/AnoEdu/ba55.pdf) ทั้งดานความรู ทักษะ และเจต
คติ ซึ่งมีความหลากหลาย โดยมีวิธีการประเมินแบบตางๆกัน เชน 

- การสอบภาคทฤษฎีดวยขอสอบปรนัย อัตนัย การจัดทํารายงาน การสอบปากเปลา 
  - การสอบทักษะทางโปรแกรมในวิชา โปรเจค หรือ สหกิจศึกษา ดวยการนําเสนอ รวมถึงการ
ทดสอบโปรแกรม  
  - การสอบวัดเจตคติดวยการสังเกต/ แบบสังเกต พฤติกรรมการเขาเรียน การมีสวนรวมใน
การอภิปรายกลุม การใหความรวมมือในการทํางานกลุม การสงงานตรงเวลาที่กําหนด เปนตน 
 สําหรับในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกิจศึกษา และสัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ นั้นสาขาวิชาไดออกแบบเกณฑการใหคะแนน เพ่ือการใหคะแนนของอาจารย
คณะกรรมการที่ทําการประเมินผลการเรียนมีความชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ในดานการแจงผลการเรียน สาขาวิชาไดใหอาจารยผูสอนแจงผลการสอบกลางภาค รวมถึง
คะแนนเก็บตางๆ ในเบ้ืองตนใหนิสิตทราบ เพ่ือใหนิสิตไดเปนขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจถอนรายวิชา 
ที่ผลการเรียนไมเปนไปตามความคาดหวังของนิสิต และมีแนวโนมที่จะไมผานในรายวิชานั้น ๆ  
 การกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ของรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรทุกรายวิชา ซึ่งประกอบดวย 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังในแตละรายวิชา หัวเรื่องของการสอน เกณฑการประเมิน วิธีในการ
ประเมินผล ชวงเวลาในการประเมินผล และสัดสวนการประเมินผล ไดระบุไวอยางชัดเจนไวใน มคอ. 
3 ของรายวิชา ซึ่งจะมีการชี้แจงใหผูเรียนทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน โดยที่อาจารย
หลายทานไดใชระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการจัดการการเรียนการสอน (Learning Management 
System : LMS )  ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนของรายวิชาอาจารยผูสอนจะบันทึกขอมูลใน 
มคอ. 5 ของแตละรายวิชา และสงไปยังฝายวิชาการเพ่ือแจงผลการศึกษากับผูเรียน 
 
  5.3  Methods including assessment rubrics and marking schemes are 
used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment  (6,7) 
วิธีการตาง ๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการใหคะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความ
นาเชื่อถือและเปนธรรม 
  เพ่ือทําใหการเรียนการสอนมีการประเมินผลที่เปนธรรมนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได
มีการกําหนดแนวทางดังนี ้
 สําหรับรายวิชาที่มีผูสอนทานเดียว ผูสอนจะไดมีการแจงแกผูเรียนใหรับทราบถึงผลการ
เรียนรูที่คาดหวังในแตละรายวิชา หัวเรื่องของการสอน และตกลงเกณฑการประเมิน วิธีในการ
ประเมินผล ชวงเวลาในการประเมินผล และสัดสวนการประเมินผล ใหผูเรียนไดทราบตั้งแตการเรียน
การสอนในชั่วโมงแรก และมีการเปดเผยคะแนนสอบที่นิสิตทําได ซึ่งนิสิตหากมีขอสงสัยก็สามารถ
สอบถามกับอาจารยผูสอนไดโดยตรง 



 

 

หนา 72 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

 รายวิชาที่มีผูสอนหลายคน อาจารยผูสอนทุกทานจะรวมกันตกลงเกณฑการประเมินผล วิธีใน
การประเมินผล ชวงเวลาในการประเมินผล และสัดสวนการประเมินผลตางๆ โดยไดกําหนดใหมีผูสอน
อยางนอย 1 ทานทําหนาที่เปนผูประสานงานรายวิชา ซึ่งเมื่อมีรายละเอียดเปนท่ีเรียบรอยจึงจัดทํา 
มคอ.3 และแจงใหผูเรียนทราบ จะระบุเปน 
 สวนรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาสหกิจ
ศึกษา ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการแจงเกณฑการประเมิน ใหแกนิสิตทราบลวงหนา มี
การระบุขั้นคะแนนในแตละหัวขอชัดเจน  
 การดําเนินการทวนสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดกําหนดใหมีการทวนสอบรายวิชา
เม่ือสิ้นปการศึกษา โดยสุมรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชา โดยทําการพิจารณาความ
ครอบคลุมของการเรียนการสอนตามที่ระบุไวใน มคอ.3  ความเหมาะสมของแบบทดสอบทั้งกลาง
ภาคและปลายภาค และผลการเรียนของนิสิต ซึ่งจะเปนการพิจารณารวมกันในระดับคณะผานการ
ประชุมสงผลการเรียน ซึ่งเม่ือพิจารณาความเหมาะสมแลวก็จะแจงใหผูสอนไดทราบ เพ่ือการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนตอไป 
  ทั้งนี้หากในการจัดการเรียนการสอนนั้น ผูเรียนรูสึกไดรับความไมเปนธรรม ก็สามารถที่จะ

สอบถามผูสอนไดโดยตรง หรือ สามารถรองเรียนผานทางชองทางตางๆ ท่ีคณะไดจัดไวท่ีจะไดกลาวถึง
ในหัวขอ 5.5 ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 
 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve 
learning (3) การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความทันเวลาและชวยพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน 
 การใหขอมูลและผลปอนกลับแกผูเรียนนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการทั้งใน
สวนของการดําเนินการแบบออฟไลนและออนไลน ดังนี ้
 ดานขอมูลขาวสารท่ีแจงแกนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชชองทาง Social Network 
ไดแก Facebook ของสาขาวิชาเพ่ือใชในการติดตอแจงขอมูลขาวสารในภาพรวม รวมถึงการที่
อาจารยในรายวิชาไดใช Line กลุมในการติดตอแจงขอมูลขาวสาร 
 ดานการเรียนการสอน เพื่อใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนทันเวลาและชวยพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดใชทั้งระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และ 
Social Network  ไดแก 
 - ระบบสารสนเทศเพื่อชวยในการจัดการการเรียนการสอน  (lmsnew.buu.ac.th) เพื่อให
นิสิตสามารถเขาถึงขอมูลและติดตอกับผูสอนได ซึ่งมีการแจงขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
ผลการสอบตางๆ ใหผูเรียนไดทราบ รวมถึงมีการสะทอนผลเปนรายบุคคล เพ่ือปรับปรุงในสวนทักษะ
ที่ยังขาดหายไป รวมถึงการแจงคะแนนเก็บตางๆ ในเบื้องตนใหนิสิตทราบ เพื่อใหเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจถอนรายวิชา ในกรณีทีท่ี่ผลการเรียนไมเปนไปตามความคาดหวังของนิสิต และมี
แนวโนมที่จะไมผานในรายวิชานั้น ๆ 

- ระบบงานทะเบียนนิสิต (reg.buu.ac.th) ซึ่งเปนระบบที่ชวยใหนิสิตไดเห็นผลการเรียน 
และใหอาจารยที่ปรึกษาใชในการพิจารณาความเสี่ยงในดานผลการเรียนของนิสิต และมีเครื่องมือชวย
คํานวณผลการเรียน ซึ่งในกรณีของนิสิตมีผลการเรียนอยูในระดับต่ํา อาจารยที่ปรึกษาจะเรียกนิสิตมา
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พูดคุย ใหคําปรึกษา เพ่ือใหนสิิตวางแผนการเรียนในเทอมตอๆ ไป และเพ่ือกระตุนใหนิสิตมีความขยัน
และตั้งใจเรียนมากขึ้น 

- ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน (assess.buu.ac.th) ในแตละภาคการศึกษาจะมี
การประเมินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปนการประเมิน
อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนรายบุคคล จากนั้นคณะกรรมการประจําหลักสูตรจะมีการประชุม
หารือเพ่ือแกไขปรับปรุงปญหา ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบประเมินในระบบออนไลน  
  - Social Network อาจารยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการจัดตั้งกลุม Line ในแตละ
รายวิชาเพ่ือใหผูสอนสามารถติดตอกับกลุมนิสิตไดโดยตรง รวมถึงเปนชองทางในการใหคําปรึกษา
ตางๆไดอยางรวดเร็ว 
 
  5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) ผูเรียนเขาถึง
กระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 
 สาขาวิชาและคณะ ไดมีวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของนิสิต และไดมีชองทางหลักใน
การรองทุกขของนิสิต ที่หลากหลายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนิสิต ซึ่งในปการศึกษา 2561 ไดมีการ
ดําเนินการ ดังนี ้
 
ตารางที่ 5.8 ระดับวิธีการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือนําไปสูวิธีการปรับปรุง  

ระดบั วิธีการ 

อาจารยท่ีปรึกษา พบอาจารยที่ปรึกษา ( มีการนดัพบรายบุคคล หรือ นิสติท้ังชั้นป ) 
ที่หองพักอาจารย, ในท่ีสาธารณะ, ทางโทรศัพท, ระบบ Social Network ไดแก 
Facebook หรือ Line , การรองทุกขผานฝายกิจการนสิิต  

ประธานหลักสตูร การเขาพบประธานหลักสูตรโดยตรง , ผานการรายงานของอาจารยที่ปรึกษา 

คณบด ี การรองทุกขผานอาจารยท่ีปรึกษา และ/หรอืประธานสาขา 
การรองทุกขโดยการเขาพบคณบดีโดยตรง ,ผานระบบประเมินและแบบสอบถาม, 
รองทุกขผานสายตรงคณบดีทางหนาเว็บไซต 

วันผูบริหารพบนิสติ นัดหมายนสิิตในหลักสตูรทุกชั้นปประชุมพรอมกัน 
นิสิตแสดงความเห็นและรองเรียนหรือรองทุกขดานตางๆผานแบบประเมิน  
คณบดเีขาพบปะพูดคยุ ตอบขอสงสัย ความเห็นตางๆที่ไดรับจากแบบประเมิน, เปด
โอกาสใหนิสิตซักถาม รองเรียนในประเด็นตางๆเพ่ิมเตมิ 
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ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการจัดการการรองทุกขของนิสิต 
 
ตารางที่ 5.9 รอยละการรับรูชองทางการรองทุกขของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชองทางการรองทุกข 
รอยละการรับรู 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 
ชองทางการรองทุกขโดยตรงผานอาจารยท่ีปรึกษา 78.57 84.62 
ชองทางการรองทุกขโดยตรงผานอาจารยประธาน
หลักสตูร สาขาวิชา 25.00 28.21 
ชองทางการรองทุกขโดยตรงผานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 14.29 17.95 
ชองทางการรองทุกชผานหนาเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร
และศลิปศาสตร ผานหัวขอสายตรงคณบด ี 25.00 15.38 
ชองทางการรองทุกขผานทางงานกิจการนิสติ 7.14 15.38 
ชองทางการรองทุกขผานการประชุมนิสิตรวมกับคณบด ี 0.00 17.95 
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ตารางที่ 5.10 รอยละของการรองทุกขของนิสิตในปการศึกษา 2561 
การรองทุกข รอยละการรองทุกข 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 
เคยรองทุกข 17.86 10.26 
ไมเคยรองทุกข 82.14 89.74 

 
ตารางที่ 5.11 รอยละของการใชงานชองทางรองทุกขของนิสิตที่เคยรองทุกข 

ชองทางการรองทุกขของนสิิตที่เคยรองทุกข 
รอยละชองทางการรองทุกข 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 
ชองทางการรองทุกขโดยตรงผานอาจารยท่ีปรึกษา 66.67 25.00 
ชองทางการรองทุกขโดยตรงผานอาจารยประธาน
หลักสตูร สาขาวิชา 

 
- 

 
- 

ชองทางการรองทุกขโดยตรงผานคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และศลิปศาสตร 

 
- 

 
- 

ชองทางการรองทุกชผานหนาเว็บไซตคณะวิทยาศาสตร
และศลิปศาสตร ผานหัวขอสายตรงคณบด ี

 
33.33 25.00 

ชองทางการรองทุกขผานทางงานกิจการนิสติ - 25.00 
ชองทางการรองทุกขผานการประชุมนิสิตรวมกับคณบด ี - 25.00 

 
ตารางที่ 5.12 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เคยรองทุกข 

การประเมินความพึงพอใจของนสิิต 
ที่เคยรองทุกข 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 3) 
ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

ความพึงพอใจตอการจัดการการรองทุกข 1.33 2.75 
ความพึงพอใจตอชองทางในการรองทุกข 1.33 2.00 

 
 จากผลการประเมินผลการสํารวจชองทางในการการรองทุกขและความพึงพอใจของนิสิตที่
เคยรองทุกข สําหรับนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นไดวาชองทางการรองทุกขโดยตรง
ผานอาจารยท่ีปรึกษาเปนชองทางท่ีนิสิตเขาถึงไดมากที่สุด และระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการ
รองทุกขมีผลลัพธที่ดีขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการที่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเขาถึงนิสิตไดงาย และ
มีชองทางในการติดตอสื่อสารกับนิสิตไดอยางสะดวก ซึ่งในปการศึกษา 2562 หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศก็ยังคงพัฒนาชองทางท่ีนิสิตสามารถเขาถึงไดใหดีท่ีสุดเพ่ือลดการเกิดปญหาหรือสามารถ
แกปญหาใหนิสิตไดอยางทันทวงท ี
  สําหรับกระบวนการการจัดการการรองทุกข เมื่อทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับ
ทราบปญหาที่เกิดข้ึน ก็จะไดมีการประชุมเพื่อหาทางแกไขปญหา โดยเสนอตอคณบดีใหรับทราบ
รวมถึงรวมจัดการกับปญหา ซึ่งจะเห็นไดจากระดับความพึงพอใจตอการจัดการการรองทุกขที่มี
ระดับสูง ทั้งนี้หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยงัคงพยายามจัดการกับปญหาของนิสิตใหไดรับการแกไข
อยางเต็มความสามารถ 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or 

needs (including succession, promotion, re-deployment, termination, and 
retirement plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of 
academic staff fulfil the needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
หรือ 
ความตองการจําเปนท้ังระยะสั้นและระยะยาว (เชน แผนความกาวหนาทางสายงาน ยก
ยองชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจาง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือใหมั่นใจ
วาบุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอตอความตองการดานการเรียน
การสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดสวนของผูสอนตอผูเรียน และภาระงานของผูสอน และกํากับติดตามเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวย  

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการ
เรียนรูในหลักสูตร 

 apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; การใชวิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และการเลือกวิธีการ
ประเมินที่เหมาะสมเพ่ือใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

 develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การกํากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

 reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะทอนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแกไขในวิธีการสอน และ 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การทําวิจัยและใหบริการที่เปนผลประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
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4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, 
which includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความกาวหนาทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยูบน
พ้ืนฐานของระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการกําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอยางชัดเจน 
และเปนที่เขาใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 
มีการมอบหมายงานใหบุคลากรสายวิชาการอยางเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ 
และความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional 
ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบตอมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
คํานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

8. Training and development needs for academic staff are systematically 
identified, and appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 
มีการระบุความตองการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอยางเปนระบบ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความตองการนั้น  

9. Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยองให 
           เกียรติเพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ   
           วิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสราง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของ
กิจกรรมดานการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service (1) 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เชน แผนความกาวหนา
ทางสายงาน ยกยองชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง 
การเลิกจาง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็มความ
จําเปน ดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3 3 3 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service (2) 
มีการวัดสัดสวนของผูสอนตอผูเรียน และภาระงานของ
ผูสอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 3 

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined 
and communicated (4,5,6,7) 
กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหนงงาน 
การจางงาน ความกาวหนาทางสายงาน และเผยแพรให
ทราบโดยทั่วกัน  

3 3 3 

6.4  Competences of academic staff are identified 
 and evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
วิชาการ 

3 3 3 

6.5  Training and developmental needs of academic 
staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them (8) 
มีการระบุความตองการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความ
ตองการนั้น  

3 3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
6.6  Performance management including rewards 

and recognition is implemented to motivate 
and support education, research and service (9) 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยอง ให
เกียรติเพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

2 3 3 

6.7  The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement (10) 
มีการสราง กํากับ และการเทียบเคยีงเพ่ือการพัฒนา
เก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมดานการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 

3 3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 3 
 
ผลการดําเนินงาน 

ใหเขียนบรรยายตามเกณฑ ขอ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 และ 6.7 โดยใช Diagnostic 
Questions และ Sources of Evidence เพื่อเปนแนวทางประกอบการเขียน [1] 5   

6. 1 Academic staff planning ( considering succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement)  is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service (1) การวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เชน แผนความกาวหนาทางสายงาน ยกยองชมเชย การสับเปลี่ยน
อัตรากําลัง การเลิกจาง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็มความจําเปน ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

การดําเนินการของหลักสูตรไดมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแนวทางคณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ซึ่งไดแก การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ การสงเสริมการทําวิจัย และการ
พัฒนาความรูทางวิชาการ สําหรับในดานขวัญกําลังใจในการทํางาน คณะวิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตรไดมีประกาศแนวทางการใหรางวัลซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการ
จัดกองทุนสวัสดิการเสริมใหแกบุคลากรของคณะนอกเหนือจากประกันสังคมและประกันสุขภาพหมู 
นอกจากนั้นแลวคณะยังมีแผนระยะยาว 5 ป ที่บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนความกาวหนาทาง
สายงาน แผนดานอัตรากําลังทดแทนผูเกษียณฯอาย ุเพ่ือใหสามารถดําเนินการในการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัยและการบริการวิชาการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

                                                 
5 [1] คือ การอางอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ใหอางอิงทายเนื้อหาแตละประเดน็ 
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ตารางที่ 6.1 แผนพัฒนาบุคลากรดานวิชาการและผลการดําเนินงานปการศึกษา 2561 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 ผลการดําเนินงาน 

อ.วรวิทย พูลสวัสดิ ์ ปริญญาโท x x x ผศ. x  
อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน ปริญญาโท x x x ผศ. x  
อ.สิริสดุา บัวทองเก้ือ ปริญญาเอก ป.เอก x x x ผศ.  
อ.ไพฑูรย ศรีนิล ปริญญาโท x ผศ. x x x ยื่นขอ ผศ. แลว 

อ.ธนพล พุกเส็ง ปริญญาเอก x x x x ผศ.  
อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ ปริญญาโท x x x x ผศ. - 

 
สําหรับในการปฏิบัติงานการจัดการในหลักสูตรก็ไดยึดถือตามแผนที่ไดกําหนดไว  ซึ่งเมื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแลวพบวาสามารถดําเนินการไดตามแผน โดยมี อ.ไพฑูรย ศรีนิล 
ไดยื่นขอตําแหนงวิชาการไปแลวขณะนี้กําลังอยูระหวางการพิจารณา 
 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service (2) มีการวัดสัดสวนของ
ผูสอนตอผูเรียน และภาระงานของผูสอน และกํากับตดิตามเพื่อพัฒนาคุณภาพดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
ตารางที่ 6.2 ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 

รวม จํานวนอาจารยที่มีวุฒ ิ
ปริญญาเอก 

หรือคณุสมบัตเิทียบเทา 
ปริญญาเอก 

จํานวน 
(ราย) 

FTE 

1. ศาสตราจารย      
2. รองศาสตราจารย      
3. ผูชวยศาสตราจารย      
4. อาจารย 4 2 6 13.32 2 
5. อาจารยชาวตางชาต ิ      
6. อาจารยพิเศษ (Visiting 
professors /lecturers) 

     

รวม 4 2 6 13.32 2 

 
หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเทาปริญญาเอก  เชน แพทยท่ีไดรับวุฒิบัตร  

2. อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ  และอาจารยจางบางสวนเวลา ใหนําไป
นับรวมในประเภทที่ 1 – 4  
3. การคํานวณ FTE ของอาจารย ยึดวิธีการคาํนวณตามคูมือ AUN QA Version3 
หนา 30 วิธีที่ 1 โดยกําหนด 1 FTE เทากับการทํางาน 35 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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ตารางที่ 6.3 ขอมูลแสดงอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ปการศึกษา จํานวนอาจารย

ทั้งหมดตนป
การศึกษา 

จํานวนอาจารย
ลาออก/

เกษียณใน
ระหวางป
การศึกษา 

จํานวนอาจารย
เขาใหม

ระหวางป
การศึกษา 

จํานวนอาจารย
ทั้งหมดปลายป

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2559 5 0 0 5  
2560 5 0 1 6  
2561 6 0 0 6  

 
ตารางที่ 6.4 ขอมูลสัดสวนนิสิตตออาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย
และนกัวิจัย 

สัดสวนนสิิตตออาจารย 

2559 53.44 1.36 39.29 
2560 75.56 8.04 9.39 
2561 117.76 13.32 8.83 

 
ในดานภาระการสอนของอาจารยประจําหลักสูตรนั้น จะเห็นไดวา มีคา FTE เมื่อเปรียบเทียบ

สัดสวนของอาจารยประจําหลักสูตรกับนิสิตของหลักสูตรแลวอยูที่ 8.83 เปนซึ่งอัตราสวนในระดับท่ี
อาจารยสามารถใหการดูแลนิสิตในสาขาไดอยางทั่วถึง  และดานการติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพดาน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการนั้นหลักสูตรไดปฏิบัติตามแนวทางของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรของหลักสูตรที่มีการกําหนดติดตามผานการประชุมคณาจารยประจําหลักสูตร 
ตลอดจนการหารือพูดคุยในระดับคณะในการประชุมของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ซึ่งจาก
การติดตามการปฏิบัติงานพบวาในดานการเรียนการสอนตอนิสิตในหลักสูตรเปนไปอยางปกต ิ

 
- ดานการวิจัย 
 

ตารางที่ 6.5 ขอมูลผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร และนักวิจัย 
อาจารย
ประจํา

หลักสูตร 
/นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดบั 

ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป  
ที่เผยแพร 

2559 ปริญญาตร ี อ.วรวิทย พูลสวัสดิ์ 
และน.ส.ชุติกาญจน 
ทันใจชน 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการ
ขายและออกรานเครื่องเบญจรงค 
กรณีศึกษาจังหวดัราชบุรี ในงาน
AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

  อ.วรวิทย พูลสวัสดิ์ 
และน.ส.อารีรตัน 
เทพสุวรรณกุล 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน
สับปะรด กรณีศึกษาจังหวัดบรีุรัมย ใน
งาน AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 
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อาจารย
ประจํา

หลักสูตร 
/นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดบั 

ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป  
ที่เผยแพร 

  อ.วรวิทย พูลสวัสดิ์ 
และน.ส.สมพร ใจคง 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน
มะนาว กรณีศึกษา จังหวัดราชบรีุ ใน
งานAUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

  อ.วรวิทย พูลสวัสดิ์ 
และนายพัชรพล 
ฤทธาภรณ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนมะ
พรามออน กรณีศึกษา จังหวดั
ฉะเชิงเทรา ในงาน AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

  อ.วรวิทย พูลสวัสดิ์ 
และน.ส.จุฑามาศ 
บุญหลา 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ กรณีศกึษา 
โรงเรียนสอนภาษา จอยส อิงลิช สคูล 
ทาใหม จันทบุรี ในงานAUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

  อ.วรวิทย พูลสวัสดิ์ 
และนายปรวิทย 
เทวสถิตพงษ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทุนการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพาวทิยาเขตจันทบุรี ในงาน 
AUCC2016 

27-29 เมย. 
2559 

2560 ปริญญาตร ี ศรัณย นิพนธ และ 
วรวิทย พูลสวสัดิ ์

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน
ขายผลไม ในงาน AUCC2017 

20-22 เม.ย. 
2560 

  ปณัฐพงษ วงศจรัส
เกษม และ วรวิทย 
พูลสวัสดิ์. 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน
ขายดอกไมกําและพวงมาลัย ในงาน 
AUCC2017 
 

20-22 เม.ย. 
2560 

  ณัฐพงษ อินทรนุกูล
กิจ และ วรวิทย พูล
สวัสดิ ์

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการราน
ขายยาแผนโบราณ ในงาน AUCC2017 

20-22 เม.ย. 
2560 

  วรินทร โพธิ์ยิ้ม และ 
วรวิทย พูลสวสัดิ ์

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการ
ผลิตและจําหนายชุด 
เสื้อยืดตํารวจสําหรับเด็ก กรณีศึกษา
รานพิชัยการคา ในงาน AUCC2017 

20-22 เม.ย. 
2560 

  สมบัติ ฝอยทอง 
ธารารัตน พวง
สุวรรณ วรวิทย พูล
สวัสดิ์ และไพฑูรย 
ศรีนิล 

การเลือกลักษณะเดนดวยราฟเซตบน
พ้ืนฐานขาวสารท่ีเล็กที่สุดของบรเิวณ
ขอบเขต. วารสารวจิัยรามคําแหง  
(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี), 20(1) 

มิ.ย. 2560 

  Foithong, S., 
Srinil, P., 
Pinngern, O., & 
Attachoo, B. 

Min-Uncertainty & Max-Certainty 
Criteria of Neighborhood Rough-
Mutual Feature Selection. 
Walailak Journal of Science and 
Technology (WJST), 14(4) 

Nov. 2017 

  ธนพล พุกเส็ง และ 
สุนันฑา สดส ี

การประยุกตแนวคิดผูเชี่ยวชาญเพ่ือ 
การแนะนําสินคา วารสาร 

มี.ค.-เม.ย. 
2560 
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อาจารย
ประจํา

หลักสูตร 
/นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดบั 

ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารยประจํา
หลักสูตร /นักวิจัย
ผูทําผลงานรวม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลงเผยแพร 

วัน/เดือน/ป  
ที่เผยแพร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 25 
ฉบับที่ 2 

  ธนพล พุกเส็ง และ 
สุนันฑา สดส ี

ระบบผูแนะนําจากความไววางใจ 
วารสารวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ปที่ 25 ฉบับที่ 4 

ก.ค.-ส.ค. 
2560 

  Thanaphon 
Phukseng, and 
Sunantha Sodsee 

Calculating Trust by Considering 
User Similarity and Social Trust 
for Recommendation Systems, in 
The 12th International  
Conference on Intelligent 
Systems and Knowledge 
Engineering (ISKE 2017) 

24-26 Nov. 
2017 

  ศุภชีพ บุญทา และ 
อรวรรณ จิตตะ
กาญจน 

การวิเคราะหความเสีย่งของโรค 
เบาหวานโดยใชโครงขายประสาท 
เทียมแบบวิธกีารเรียนรูแบบแพร 
ยอนกลับและวิธีการเรียนรูโดยอาศัย
ขนาดเวกเตอร ในงาน AUCC 2018 

20-22 เม.ย. 
2560 

  ชานนท ตั้งสุทธิวงษ 
และ อรวรรณ จิตตะ
กาญจน 

โปรแกรมการดึงขอมลูจากเว็บไซต 
ออกเปนไฟล Excel แบบอัตโนมัต ิโดย
ใชเทคนิคตามโครงสรางของ 
เวบ็ไซต ในงาน AUCC 2018 

20-22 เม.ย. 
2560 

  Eang Ork และ 
อรวรรณ จิตตะ
กาญจน 

การใชโทรศัพทมือถือถายรูปและดักจับ
ตําแหนงของผูใชผานกูเกิลแมพเอพีไอ
เพ่ือสงขอมูลไปกับอีเมล 

20-22 เม.ย. 
2560 

2560 ปริญญาตร ี ณัฐพงศ บัวบก 
สิรสุิดา บัวทองเก้ือ 
และธนพล พุกเส็ง 

การจัดการการประมลูมังคุด 
กรณีศึกษากลุมแปลงใหญมังคดุ  
คิฌกูฏ จันทบุรี AUCC 2019 

22-24 มี.ค. 
2561 

  รณยุทธ ทองด ี
ธารารัตน พวง
สุวรรณ และ
อรวรรณ จิตตะ
กาญจน 

ระบบสารสนเทศการจัดการการจองเขา
ใชศูนยกีฬา มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยา
เขตจันทบุร ี

22-24 มี.ค. 
2561 

  สุวัฒน สวยงาม 
ไพฑูรย ศรีนิล 
และสมบัติ ฝอยทอง 

แอปพลิเคชันจองสนามฟุตบอลหญา
เทียม 

22-24 มี.ค. 
2561 

  ชนสิษฎ 
เปรียบเสมือน วร
วิทย พูนสวัสดิ์ และ
ศรชัย อุดมธนาพงศ 

ระบบสารสนเทศตัวแทนจดัการขาย
สินคาแบบผูซื้อเปนศูยนกลาง 

22-24 มี.ค. 
2561 
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ตารางที่ 6.6 ขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ป 
ผลงานเผยแพร 

รวม 

จํานวนผลงาน
ตออาจารยและ

นักวิจัย 
ระดบัชาต ิ ระดับนานาชาต ิ

Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 
2559   4  4 4:5 
2560  3 8 1 12 12:5 
2561   4   4:5 

 
 

ตารางที่ 6.7 ผลงานบริการวิชาการ 
ป ประเภท บริการวิชาการ / วิทยากร ผูรับผดิชอบ

โครงการ 
วันที่จัด 

2560 วิทยากร กรรมการตัดสินขอเสนอโครงการแขงพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร แหงประเทศไทย (NSC 
2018) 

อ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน
และอ.วรวิทย พูล
สวัสดิ ์

19 ต.ค. 2560 

 วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสราง
ทักษะการเรยีนรู ในศตวรรษ 21 

อ.วรวิทย พูล
สวัสดิ ์

23 ม.ค. 2561 

 วิทยากร กรรมการตัดสินขอเสนอโครงการ งาน NSC2018 อ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน
และอ.วรวิทย พูล
สวัสดิ ์

8 ก.พ. 2561 

 วิทยากร กรรมการตัดสินแผนการสอนดานโครงการ IOT อ.ไพฑูรย ศรีนิล 1 พ.ค. 2561 
 วิทยากร โครงการคายพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร อ.ไพฑูรย ศรีนิล 

อ.ศรชัย อุดมธนา
พงศ 
อ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน 
อ.วรวิทย พูน
สวัสดิ ์

1-3 มิ.ย. 2561 

2561 วิทยากร โครงการถายทอดเทคโนโลยีการใชน้ําหมัก
เปลือกมังคุดฯ วิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียน
จีนทบุร ี

อ.ไพฑูรย ศรีนิล 20 ส.ค. 2561 

 วิทยากร โครงการถายทอดเทคโนโลยีการใชน้ําหมัก
เปลือกมังคุดฯ สวนบัวแกว และศนูยการเรียนรู
การเพิ่มประสิทธภิาพสินคาเกษตร ต.วังหวา 
ระยอง 

อ.ไพฑูรย ศรีนิล 10-11 ก.ย. 
2561 

 วิทยากร โครงการถายทอดเทคโนโลยีการใชน้ําหมัก
เปลือกมังคุดฯ สนง.เกษตรอ.เขาคชิกูฎ 

อ.ไพฑูรย ศรีนิล 18 ก.ย. 2561 

 กรรมการ การสอบโครงรางปญหาพิเศษ คณะเทคโนโลยี
ทางทะเล 

อ.ไพฑูรย ศรีนิล 5 พ.ย. 2561 

 กรรมการ การสอบปองกันสารนิพนธ ป.โท IT มจพ. ดร.สริิสดุา บัว
ทองเกื้อ 

3 ธ.ค. 2561 

 วิทยากร การทําสารบรรณอิเล็กทอนิสก ม.เกริก ดร.ธนพล พุกเส็ง 22 ก.พ. 2561 
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ในปที่ผานมาดานการวิจัยและการบริการวิชาการของคณาจารยประจําหลักสูตร คณาจารย

ประจําหลักสูตรทุกทานมีผลงานเผยแพรตีพิมพงานวิจัยจํานวนเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากนโยบายสงเสริม
ดานการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะและหลักสูตร ซึ่งสะทอนใหเห็นคุณภาพดานการวิจัยและ
ผลลัพธของหลักสูตรท่ีดีขึ้น 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังสนับสนุนใหมีบริการวิชาการที่สงเสริมทักษะใหชุมชนและสังคม 
และมีการสงบุคลากรไปรวมในฐานวิทยากรและกรรมการ 
 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic 
freedom for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated (4,5,6,7) กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และ
เสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหนงงาน การจางงาน ความกาวหนาทางสายงาน และเผยแพร
ใหทราบโดยท่ัวกัน 

สําหรับเกณฑการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรนั้น หลักสูตรไดยึดถือตามแนวการดําเนินการ
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบตามแนวทางมาตรฐาน
ภาระงานของคณะวิทยาศาสตรและศลิปศาสตร ในดานการพัฒนาความกาวหนาสายอาชีพ คณะไดมี 
Time Line ในการกําหนดและติดตามการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมสงเสริมตาง ๆ 
ใหอาจารยในคณะ สวนแนวทางจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตรและคณะไดยึด
หลักจรรยาบรรณของอาจารยตามแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ไดประกาศไว 

ในดานการดําเนินการนั้น ในรอบปการศึกษาที่ผานมาหลักสูตรไมไดมีการรับสมัครอาจารย
ใหม แตมีอาจารยที่กลับมาจากการศึกษาตอ ซึ่งประธานหลักสูตรไดเปนผูดูแลและใหแจงขอมูลในการ
ปฏิบัติงานใหทราบ [6.5-6.7] 

 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated (3) 

มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดจัดทําเกณฑการคิดภาระงานและขอตกลงในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ โดยใหอาจารยในแตละหลักสูตรมีสวนรวมในการจัดทําเกณฑกลาง 
ซึ่งสําหรับสายวิชาการ จะแบงเปนภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานบริหาร และภาระงานอ่ืน ๆ 
โดยบุคลากรสามารถที่จะกําหนดสัดสวนใหมีความเหมาะสมตอลักษณะของงานแตละบุคคล และ
ประกาศใหแตละคนไดทราบ และมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจประเมินภาระงาน 

ซึ่งจากเกณฑที่ไดใชมาตอเนื่องนั้น ยังมีเงื่อนไขในการคิดภาระงานที่ไมชัดเจน คณะฯ และ
หลักสูตรจึงได ไดมีการปรับเกณฑภาระงานในปการศึกษา 2561  เชน ดานการสอน และการวิจัยให
สอดคลองกับความตองการของบุคลากรมากขึ้น  
 

6.5  Training and developmental needs of academic staff are identified 
and activities are  implemented to fulfil them (8) มีการระบคุวามตองการอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความตองการนั้น 

หลักสูตรมีการสอบถามความตองการการอบรมพัฒนาบุคลากร ตามแผนบริหารและพัฒนา
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บุคลากร โดยที่คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมีกองทุนในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนา 

สําหรับในการดําเนินงานนั้น คณะฯเองมีการจัดการอบรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการ
สนับสนุนการวิจัย และการขอตําแหนงทางวิชาการ เชน โครงการเขียนเอกสารประกอบการสอน เปน
ตน สําหรับการพัฒนาบุคลากร แสดงดังตาราง 
 
ตารางที่ 6.8 ขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่ออาจารย
ผูรับผดิชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน

ฯลฯ 

การใชประโยชน/การได
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 อ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน 

อบรมการใชงานบอรด kidbright และการใชงาน 
NETPIE Platform 

ใชในการเรียนการสอน
และการทําวิจัย 

2 อ.ไพฑูรย ศรีนิล การจัดการขอมูล IFSAR เพ่ือการแกไขปญหา
เชิงพ้ืนที่สําหรบ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ใชในการทําวิจัย 

3 อ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน 

ประชุมคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา ใชในการเรียนการสอน 

4 ดร.ธนพล พุกเส็ง 
และอ.ศรชัย อุดมธนา
พงศ 

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช 
Internet of Thing ขั้นสูง 

ใชในการสงเสรมิการสราง
ผลงานวิจัย 

5 อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ อบรมโครงการปฐมนเิทศพนักงานและลูกจาง
มหาวิทยาลยัยูรพา 

ใชในการเรียนการ
ฝกอบรมบุคลากรใหม 

6 อ.วรวิทย พูลสวัสดิ ์ อบรมการสรางและออกแบบ infographic 
เบ้ืองตน 

ใชในการเรียนการสอน 

7 ดร.ธนพล พุกเส็ง อบรม TQA Criteria ใชในการทําประกัน
คุณภาพ 

8 ดร.ธนพล พุกเส็ง อบรมเกณฑการคดัเลือก ผูตรวจประเมินรางวัล
คุณภาพแหงชาต ิ

ใชในการทําประกัน
คุณภาพ 

 
สําหรับในปการศึกษา 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศก็ยังคงสนับสนุนใหอาจารยไดรับ

การอบรมทุกทาน เพ่ือพัฒนาความรูที่ตรงความตองการและสามารถนํามาประยุกตใชงานได รวมถึง
อาจมีการถายทอดใหคณาจารยในหลักสูตร หรือในคณะไดรับความรูรวมกัน ซึ่งผลของการอบรมนั้น 
คณาจารยในหลักสูตรสามารถรถนํามาใชเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอน หรืองานวิจัยได 

นอกจากนั้นแลวหลักสูตรรวมกับคณะฯ ไดจัดทําแนวทางในการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยแตละคน 
 

6.6 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate  and support education, research and service (9)  
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยอง ใหเกียรติเพื่อสรางแรงจูงใจ และสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

ในดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักสูตรไดรับการสนับสนุนจากคณะโดยมีการประกาศ
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ผลตอบแทน ใหรางวัล เพ่ือเปนการสงเสริมการทําวิจัยและการนําเสนอผลงานของคณาจารยในคณะฯ 
รวมถึงการสนับสนุนทุนการพัฒนาตาง ๆ ทั้งในสวนของการสนับสนุนของคณะและการแจงขาวการ
สงเสริมทุนวิจัยจากภายนอก โดยผานทางอีเมลและเอกสารเวียนทราบ 

นอกจากนี้ ยังมีการกลาวชื่นชมแสดงความยินดีตออาจารยและบุคลากรที่ไดรับรางวัล
ผลงานวิจัยหรือสรางเกียรติประวัติใหกับคณะ ในการประชุมของคณะ ซึ่งมีผลทําใหบุคลากรในคณะ
เกิดแรงจูงใจในการทําวิจัยเพ่ิมข้ึน ในป 2561 นี้ หลักสูตรไดรับการสนับสนุนจากคณะใหเขารวม
โครงการสงเสริมวิชาการที่จัดโดยคณะ เชน โครงการเขียนเอกสารงานวิจัยเพื่อขอตําแหนงทาง
วิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการทําวิจัย โครงการอบรมการใชโปรแกรม R ในงานวิจัย 
เปนตน แตยังพบวา งานวิจัยที่มีสวนสนับสนุนหรือนําไปใชในการเรียนการสอนยังคงมีนอย ดังนั้น ใน
ปการศึกษาถัดไป หลักสูตรจะประชาสัมพันธใหอาจารยในหลักสูตรใหความสําคัญกับการผลิตผล
งานวิจัยท่ีมีสวนสนับสนุนหรือนําไปใชในการเรียนการสอนมากขึ้น 
 

 6.7 The types and quantity of research activities by academic 
staff are established, monitored and benchmarked for improvement (10) มีการ
สราง กํากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมดานการ
วิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
 สําหรับในปการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจะการมุงเนนในการสงเสริมการ
ทําวิจัย สงผลใหคณาจารยในสาขาวิชาแตละทานสามารถตีพิมพผลงานวิชาการไดมาขึ้นเปนจํานวน
มาก คิดเปน 3 เทาของปกอนหนา โดยที่คณาจารยทุกทานยังสรางบริการวิชาการใหแกสังคม 
 ในปการศึกษา 2561 คณะมีกลยุทธสงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการตางศาสตร หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศพรอมตอบรับกลยุทธนี้ โดยสนับสนุนใหคณาจารยในหลักสูตรมีสวนในการทํา
วิจัยรวมกับสาขาตาง ๆ ในคณะ ตลอดจนสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยภายนอก
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ตารางที่ 6.9 ขอมูลผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ในป พ.ศ. 2560 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกขอมูล : ขอความกรุณากรอกขอมูล หรือ ทําสัญลักษณ  ในชองทีต่รงกับความเปนจริงของหลักสูตรและสวนงาน 

คําอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยูในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐ หรือผลงานที่ตอบสนองตอความตองการของ
ผูประกอบการในภาคสวนตาง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ช่ือ
อาจารย
ประจํา/
นักวิจยั 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ชื่อแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกบัศาสตรที่สําคัญ ๗ ศาสตร 
การบูรณาการกบั

หนวยงาน 
ตร ี โท เอก ท่ีประชุม

วิชาการ 
วารสาร ลิขสิทธิ์/

สิทธิบัตร 
อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชา
ต ิ

ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวันอ
อก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เกี่ยว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุช่ือ
หนวย 
งาน 

1 อ.วรวิทย 
พูลสวัสดิ ์

/   ระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการจดัการ
รานขายผลไม 

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

     /     /  

2 อ.วรวิทย 
พูลสวัสดิ ์

/   ระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการ
จัดการราน
ขายดอกไมกํา
และพวงมาลัย 

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

     /     /  

3 อ.วรวิทย 
พูลสวัสดิ ์

/   ระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการจดัการ
รานขายยา
แผนโบราณ 

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

     /     /  

4 อ.วรวิทย 
พูลสวัสดิ ์

/   ระบบ
สารสนเทศ
เพ่ือการจดัการ
การผลิตและ
จําหนายชุด
เสื้อยืดตํารวจ
สําหรับเด็ก 
กรณีศกึษาราน

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

     /     /  



 หนา 89 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

ที่ 

ช่ือ
อาจารย
ประจํา/
นักวิจยั 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ชื่อแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกบัศาสตรที่สําคัญ ๗ ศาสตร 
การบูรณาการกบั

หนวยงาน 
ตร ี โท เอก ท่ีประชุม

วิชาการ 
วารสาร ลิขสิทธิ์/

สิทธิบัตร 
อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชา
ต ิ

ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวันอ
อก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เกี่ยว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุช่ือ
หนวย 
งาน 

พิชัยการคา 
5 อ.อรวรรณ 

จิตตะ
กาญจน 

/   การวเิคราะห
ความเสี่ยง
ของโรค 
เบาหวานโดย
ใชโครงขาย
ประสาท 
เทียมแบบ
วิธีการเรียนรู
แบบแพร 
ยอนกลับและ
วิธีการเรียนรู
โดยอาศัย
ขนาดเวกเตอร 

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

       /   /  

6 อ.อรวรรณ 
จิตตะ
กาญจน 

/   โปรแกรมการ
ดึงขอมูลจาก
เว็บไซต 
ออกเปนไฟล 
Excel แบบ
อัตโนมัติ โดย
ใชเทคนิคตาม
โครงสรางของ 
เว็บไซต ใน
งาน AUCC 
2017 

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

       /   /  

7 อ.อรวรรณ 
จิตตะ
กาญจน 

/   การใช
โทรศัพทมอืถื
อถายรูปและ
ดักจับ
ตําแหนงของ
ผูใชผานกเูกิล
แมพเอพีไอ

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

       /   /  



 หนา 90 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

ที่ 

ช่ือ
อาจารย
ประจํา/
นักวิจยั 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ชื่อแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกบัศาสตรที่สําคัญ ๗ ศาสตร 
การบูรณาการกบั

หนวยงาน 
ตร ี โท เอก ท่ีประชุม

วิชาการ 
วารสาร ลิขสิทธิ์/

สิทธิบัตร 
อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชา
ต ิ

ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวันอ
อก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เกี่ยว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุช่ือ
หนวย 
งาน 

เพ่ือสงขอมูล
ไปกับอีเมล 

8 อ.วรวิทย 
พูลสวัสดิ ์ 
อ.ไพฑูรย 
ศรีนิล 

/   การเลือก
ลักษณะเดน
ดวยราฟเซต
บนพ้ืนฐาน
ขาวสารที่เลก็
ที่สุดของ
บริเวณ
ขอบเขต 

 /    /  วารสารวิจัย
รามคําแหง 
(วิทยาศาสต
รและ
เทคโนโลยี), 
20(1) 

มิ.ย. 
2560 

       /   /  

9 อ.ไพฑูรย 
ศรีนิล 

/   Min-
Uncertainty 
& Max-
Certainty 
Criteria of 
Neighborho
od Rough-
Mutual 
Feature 
Selection 

 /     / Walailak 
Journal of 
Science 
and 
Technolog
y (WJST), 
14(4) 

Nov. 
2017 

       /   /  

10 อ.ธนพล 
พุกเส็ง 

/   การประยุกต
แนวคิด
ผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือ 
การแนะนํา
สินคา 

 /    /  วารสาร 
วิทยาศาสต
รและ
เทคโนโลยี 
ปที่ 25 
ฉบับที่ 2 

มี.ค.-
เม.ย. 
2560 

       /   /  

11 ธนพล พกุ
เส็ง 

/   ระบบผูแนะนํา
จากความ
ไววางใจ 

 /    /  ระบบผู
แนะนําจาก
ความ
ไววางใจ 
วารสาร
วิทยาศาสต

ก.ค.-ส.ค. 
2560 

       /   /  
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ที่ 

ช่ือ
อาจารย
ประจํา/
นักวิจยั 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหลงเผยแพร 

ระดับเผยแพร 
ชื่อแหลง
เผยแพร 

วัน/เดือน/ป 
ท่ีเผยแพร 

การบูรณาการกบัศาสตรที่สําคัญ ๗ ศาสตร 
การบูรณาการกบั

หนวยงาน 
ตร ี โท เอก ท่ีประชุม

วิชาการ 
วารสาร ลิขสิทธิ์/

สิทธิบัตร 
อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชา
ต ิ

ทาง
ทะเล 

ผูสูงอายุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ทํางาน 

ภาษา 
ตะวันอ
อก 

โลจิส 
ติกส 

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม
เกี่ยว
ของ 

ภายนอก
มหาลัย 

ตาง 
ประเทศ 

ไมมี ระบุช่ือ
หนวย 
งาน 

รและ
เทคโนโลยี 
ปที่ 25 
ฉบับที่ 4 

12 ธนพล พกุ
เส็ง 

/   Calculating 
Trust by 
Considering 
User 
Similarity 
and Social 
Trust for 
Recommen
dation 
Systems 

/      / The 12th 
Internatio
nal 
Conferenc
e on 
Intelligent 
Systems 
and 
Knowledg
e 
Engineerin
g (ISKE 
2017) 

24-26 
Nov. 
2017 

       /   /  

รวม 12    8 4    3 9        4  8   12  
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

 

Sub Criterion 7 
1. Both short- term and long- term planning of support staff establishment or 

needs of the library, laboratory, IT facility and student services are carried 
out to ensure that the quality and quantity of support staff fulfil the needs 
for education, research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน 
หรือความตองการจําเปนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของหองสมุด หองปฏิบัติการ 
ทรัพยากรดานสารสนเทศ และดานการจัดบริการแกนิสิต เพ่ือใหมั่นใจวาบุคลากรสาย
สนับสนุนมีทั้งคณุภาพและปริมาณที่เพียงพอตอความตองการดานการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion of support staff are determined and communicated.  Roles of 
support staff are well defined and duties are allocated based on merits, 
qualifications and experiences. 
กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหนงงาน การจางงาน ความกาวหนา
ทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน มีการกําหนด
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอยางชัดเจน และมีการ
มอบหมายงานใหบุคลากร 
สายสนับสนุนอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that 
their competencies remain relevant and the services provided by them 
satisfy the stakeholders' needs. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสรางความมั่นใจวา
สมรรถนะและการใหบริการ สรางความพึงพอใจแกความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically 
identified, and appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 
มีการระบุความตองการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอยางเปนระบบ  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความตองการนั้น  

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยองใหเกียรต ิเพ่ือสรางแรงจูงใจ และ
สนับสนุน   การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
7.1  Support staff planning (at the library, 
laboratory,  IT facility and student 
services) is carried out to  fulfil the 
needs for education, research and 
 service (1) 

มีการวางแผนและดาํเนินการตามแผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนนุ หรือ
ความตองการจําเปน (หองสมุด หองปฏิบัติการ 
ทรัพยากรดานสารสนเทศ และดานการ
จัดบริการแกนิสิต) สําหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวชิาการ 

ไมขอรับการ
ประเมิน 

1 3 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and 
promotion are determined and 
communicated (2) 
กําหนดเกณฑการสรรหาและคดัเลือก สําหรับ
ตําแหนงงาน การจางงาน ความกาวหนาทางสาย
งานของบุคลากรสายสนบัสนุน และเผยแพรให
ทราบโดยทั่วกัน  

ไมขอรับการ
ประเมิน 

1 3 

7.3 Competences of support staff are 
identified and evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุน 

ไมขอรับการ
ประเมิน 

1 3 

7.4 Training and developmental needs of 
support  staff are identified and 
activities are  implemented to fulfil them 
(4) 
 มีการระบุความตองการในการอบรมและพัฒนา
ของ บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรม
และ พัฒนาตามความตองการนัน้ 

ไมขอรับการ
ประเมิน 

1 3 

7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research 
and service (5) 
 การบริหารผลการปฏบิัติงาน เชน ใหรางวัล ยก
ยอง 

ไมขอรับการ
ประเมิน 

1 3 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
 ใหเกียรต ิเพื่อสรางแรงจูงใจ และสนบัสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) ไมขอรับการ

ประเมิน 
1 3 

 
ตารางที่ 7.1 ตารางขอมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตําแหนงสนับสนุนวิชาการ เชน 
นักวิทยาศาสตร พนักงานทดลอง ชางเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ลําดับ ชื่อพนักงานตาํแหนง
สนับสนุนวชิาการ 

รายละเอียดการพฒันาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมมนา/ประชมุทาง

วิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใชประโยชน/การไดรางวัล
และการยอมรับ 

1 นายทัตพล พุมดารา การใชระบบจดหมายอิเล็คทรอนคิ
สําหรับบคุลากร มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองคความรู และใช
งานอยางมีประสิทธภิาพ 

  การขอตําแหนงทางวิชาการสายสนัส
นุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุน และเตรียมพรอมใน
การพัฒนาความกาวหนาของ
อาชีพ 

2 นางสาว เพ็ญนภา ไกรฉว ี การใชระบบจดหมายอิเล็คทรอนคิ
สําหรับบคุลากร มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองคความรู และใช
งานอยางมีประสิทธภิาพ 

  การขอตําแหนงทางวิชาการสายสนัส
นุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุน และเตรียมพรอมใน
การพัฒนาความกาวหนาของ
อาชีพ 

3 นางสาวยุพา วิสารวุฒ ิ การใชระบบจดหมายอิเล็คทรอนคิ
สําหรับบคุลากร  
มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองคความรู และใช
งานอยางมีประสิทธภิาพ 

  การขอตําแหนงทางวิชาการสายสนัส
นุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุน และเตรียมพรอมใน
การพัฒนาความกาวหนาของ
อาชีพ 

4 นางสาวชนัญชิดา ปาณะ
วงค 

การใชระบบจดหมายอิเล็คทรอนคิ
สําหรับบคุลากร มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองคความรู และใช
งานอยางมีประสิทธภิาพ 

  การขอตําแหนงทางวิชาการสายสนัส
นุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุน และเตรียมพรอมใน
การพัฒนาความกาวหนาของ
อาชีพ 

 

ผลการดําเนินงาน   

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student 
services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service (1) 

บุคลากรสายสนับสนุน ทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมิไดมีการบริหารจัดการโดยตรง การ
บริหารจัดการอยูในระดับคณะ โดยระดับคณะมีการประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม 
มีการสํารวจ ติดตามการอบบรมเพื่อพัฒนาความรู การวางแผนพัฒนาใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
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ประเภทสายสนับสนุน เพ่ือใหมั่นใจวาบุคลากรสายสนับสนุนมีท้ังคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอตอ
ความตองการดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ในปการศึกษา 2561 คณะ
วิทยาศาสตรและศิลปศาสตรมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ทํางานเก่ียวของกับสาขาวิชา ทั้งสิ้น 4 คน ใช
บุคลากรสายสนับสนุนรวมกันทุกหลักสูตร เพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากรบุคคล และใชทรัพยากร
ของคณะไดอยางคุมคามากที่สุด  

อยางไรก็ตามสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศไดแจงและสงเสริมใหเจาหนาที่สายสนับสนุน
วางแผนดําเนินการหาคอรสฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู และวางแผนการขอตําแหนงทางวิชาการ
ประเภทสายสนับสนุน โดยทํางานวิจัยรวมกับบุคลากรในสาขาวิชา  
 สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ดานหองสมุด หองปฏิบัติการ ทรัพยากรดานสารสนเทศ และ
ดานการจัดบริการแกนิสิตและอาจารย อยูภายใตการบริหารจัดการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีสวนรวมในการบริหารงานผานกลไกระดับคณะ 
โดยแจงปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานรวมกับสวนงานตางๆ เชน การเงิน หองสมุด กองบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรีไดมีการประชุมรวมระหวางหนวยงานภานในวิทยาเขตเพ่ือแกไขปญหาดานตางๆ 
เชนการบริการ กําลังคน เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 
 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated 

ในปการศึกษา 2561 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมมบีุคลากรสายสนับสนุน แตอยางไรก็
ตามหากสาขามีความจําเปนท่ีจะบรรจุแตงตัง้พนักงานสายสนับสนุน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
ดําเนินงานผานทางคณะ มีกลไกที่ชัดเจนในการสรรหาและคัดเลือกในการแตงตั้งเพ่ือดํารงตําแหนง
ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยจะตองผานการพิจารณาคุณสมบัติเบือ้งตนจากคณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร และออกประกาศการคัดเลือกตามเกณฑมหาวิทยาลัยบูรพา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
เพ่ือใหเปนไปตามความตองการของหลักสูตรหรือเหมาะสมตามตําแหนงที่ตองการ สําหรับการ
พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนประจําป อยูภายใตมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนตามเกณฑ
มหาวิทยาลัยบูรพาและมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร ซึง่มี
คณะกรรมการดานภาระงานสําหรับสายสนับสนุนเฉพาะ มีการรวมกันกําหนดภาระงานระหวาง
คณะกรรมการและเจาหนาที่สายสนับสนุน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน ดานความกาวหนาในการทํางาน คณะฯ ไดประสานงานจัดการอบรมใหความรูการขอ
ตําแหนงทางวิชาการประเภทสายสนับสนุนและกระตุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวางแผนเพ่ือให
บุคลากรมีความกาวหนาในสายงานที่เก่ียวของ 

 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated  

ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาตรและศิลปศาสตรไดใชเกณฑการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรตามเกณฑมหาวิทยาลัยบูรพาและมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร เพื่อใชในการประเมินภาระงานของพนักงานสายสนับสนุน ซึ่งพนักงานสายสนับสนุน
จะตองจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเองปละ 1 ครั้ง โดยเสนอผานผูบังคบับัญชาตามขั้นตอน
ตอไป จากกลไกดังกลาวชวยในการสรางความมั่นใจถึงสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวามี
คุณภาพตอความในดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 



 
หนา 96 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are Implemented to fulfil them 

การดําเนินงานผานทางคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร โดยตระหนักถึงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน มีการสงเสริมใหพนักงานสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา โดยมีการจัดสรร
งบประมาณ สําหรับใชในการพัฒนาตนเอง อยางเทาเทียมกัน สม่ําเสมอ และตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมี
การสํารวจความตองการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนนําไปสูการพัฒนาตนเอง 
และสามารถนํามาบูรณาการในการเรียนการสอน และการทําวิจัยไดตอไป  

 
7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and service (5) 
 การดําเนินงานผานการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร มีการสรางขวัญกําลังใจเปนไปตาม
ระบบของคณะฯ โดยใหรางวัล ยกยองใหเกียรติคือ รางวัลขวัญใจนักวิทย แกบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
มีผลงานที่ดีอยางตอเนื่อง และเปนการกระตุนใหแกบุคลากรทานอ่ืนปฏิบัติงานอยางเต็มสมรรถนะ 
และเพ่ือเปนตัวอยางที่ดีแกบุคลากรอ่ืนตอไป  
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรยีน (Student Quality and Support) 
 
Sub Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are 
clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับเขาสูหลักสูตรอยางชัดเจน ประชาสัมพันธเผยแพร 
อยางทั่วถึงและเปนปจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกผูเรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. Student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students 
and corrective actions are made where necessary. 
มีระบบกํากับ ติดตามความกาวหนาในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของ
ผูเรียน 
อยางเพียงพอ มีการเก็บขอมูล ติดตาม และใหขอมูลปอนกลับกับแกผูเรียนอยางเปน
ระบบ  
และใหการแกไขถาจําเปน 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and 
employability. 
มีการใหคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแขงขันของผูเรียน  
และการบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูและทักษะการประกอบอาชีพ 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of 
quality student learning, the institution should provide a physical, social 
and psychological environment that is conducive for education and 
research as well  
as personal well-being. 
ในการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน สถาบัน
ควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรูทั้งดานกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือตอการเรียนการสอน การ
วิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผูเรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
8.1 The student intake policy and 

admission criteria are defined, 
communicated, published, and  

 up-to-date (1)  
 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับเขาสู

หลักสูตรอยางชัดเจน ประชาสัมพันธเผยแพร
อยางทั่วถึงและเปนปจจุบัน 

3 3 4 

8.2 The methods and criteria for the 
selection of students are determined 
and evaluated (2) 

 มีการระบุวิธีการและเกณฑในการคดัเลือก
ผูเรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ 

3 3 3 

8.3 There is an adequate monitoring 
system for student progress, academic 
performance, and workload (3) 
มีระบบกํากับ ติดตามความกาวหนาในการ
เรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียน
ของผูเรียนอยางเพียงพอ  

3 3 4 

8.4  Academic advice, co-curricular 
 activities,  student competition, and 
other student support  services are 
available to improve learning and 
 employability (4) 

มีการใหคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมการประกวดแขงขันของ
ผูเรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูและทักษะ การประกอบอาชีพ 

3 3 3 

8.5  The physical, social and  psychological 
 environment is conducive for 
education and  research as well as 
personal well-being (5) 

3 3 3 
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรูทั้งดานกายภาพ 
สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือตอการเรียนการสอน 
การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผูเรียน 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 3 
 

ผลการดําเนินงาน   

ใหเขียนบรรยายตามเกณฑ ขอ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ8.5 โดยใช Diagnostic Questions 
และSources of Evidence เพ่ือเปนแนวทางประกอบการเขียน [1]6 
  
 8.1  The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date (1)  มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการ
รับเขาสูหลักสูตรอยางชัดเจน ประชาสัมพันธเผยแพรอยางทั่วถึงและเปนปจจุบัน 
 
ตารางที่ 8.1 ขอมูลการรับเขาของนิสิตในหลักสูตร(ใชไดกับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 
ที่มา : http://reg.buu.ac.th และ ขอมูลจากการบันทึกของสาขา 

ภาค
การศึกษา/ 
ปการศึกษา 

จํานวน
ผูสมัคร1 
(No. 

Applied) 

จํานวนท่ี
ประกาศรับ2 

(No. 
Offered) 

จํานวนผูมสีิทธิเขา
ศึกษา3 

(No. Admitted) 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน4 

(No. 
Enrolled) 

จํานวนนิสิต 
 ณ สัปดาห
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2559 34 80 21 20  
1/2560 36 80 20 18 11 
1/2561 13 80 13 10 10 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศกึษาไมตองกรอกชองสุดทาย ใหใสคาํวา N/A 
1ขอมูลจากระบบทะเบียน (รับเขา) 
2ขอมูลจากมคอ2 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3ขอมูลจากระบบทะเบียน(รับเขา-(ไมมารายงานตัว+สละสิทธิ์)) 

 4ขอมูลจากระบบทะเบียน(รับเขา-(ไมมารายงานตัว+สละสิทธิ์)-ไมลงทะเบียนภาคแรก) 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6[1] คอื การอางอิงหลักฐานการดําเนินงานใหอางอิงทายเนื้อหาแตละประเด็น 
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ตารางที่ 8.2 ขอมูลจํานวนนิสิตในแตละชั้นป(ใชไดกับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปการศึกษา 

นิสิต 

รวม 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 >ป 4 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ตน 

ภาค
ปลาย 

2558 25 25 21 21 39 37 21 7 5 4 94 
2559 20 19 20 20 21 21 37 25 5 4 89 
2560 16 11 17 18 9 9 20 12 5 4 54 
2561 10 10 10 10 18 18 9 8 4 4 48 

หมายเหตุ : 1. เก็บเปนภาคการศึกษา สิ้นสัปดาหท่ี 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในชองรวม ใหนับจํานวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปการศึกษามาบวกกัน 
 

ตารางที่ 8.3 ขอมูลการคงอยูและการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 
รหัส 

แรกเขา 
จํานวนท่ี

ลงทะเบียน 
จํานวนนิสิตท่ีจบภายใน

ระยะเวลา 
จํานวนนิสิตท่ีพนสภาพแตละชัน้ป 

< 4 ป 4 ป >4 ป 1 2 3 4 เปน
ตนไป 

2557 25 7 10 2 4 0 1  
2558 25  7 1 15 1 0 1  

2559 20  (18)  
1 

(ยาย
สาขา 1 ) 

0 0  

2560 18  (11)  7 0   
2561 10  (10)  0    

 
 สาขาวิชาและคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดรวมกันกําหนดนโยบายและเกณฑการ
รับเขานิสิตอยางชัดเจน โดยในปการศึกษา 2560 มีการรับนิสิตผานโครงการดังตอไปนี้ 
 1. Admission กลาง 

2. ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 
3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในทองถิ่น วิทยาเขตจันทบุร ี
4. รับตรง 12 จังหวัด 
5. รับตรง 12 จังหวัด รอบ 2 
6. รับตรงทั่วประเทศ 
7. รับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 
8. สอบเขา 

 สําหรับการประชาสัมพันธการรับเขานิสิตนั้น หลักสูตรและคณะไดรวมกันกําหนดเปนกลยุทธ
การพัฒนาการประชาสัมพันธ และกระบวนการรับเขาผูเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาที่เลือก
เรียน โดยที่ชองทางในการประชาสัมพันธเผยแพรการรับสมัครเขาเรียนนั้น ไดดําเนินการผานทาง 
 1. เว็บไซตกลางในการรับสมัครของมหาวิทยาลัย http://regservice.buu.ac.th/ 
 2. เว็บไซตของคณะและวิทยาเขต 
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 3. การจัดโครงการบริการวิชาการ (คายทักษะคอมพิวเตอร) และการแนะแนวการศึกษาตาม
โรงเรียนตาง ๆ ของสาขา คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 
  
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2561 ที่ผานมามีการประชุมหารือระหวางหลักสูตรและคณะ และไดมีการ
วางแผนดําเนินการ การประชาสัมพันธหลักสูตร โดยสิ่งที่หลักสูตรไดดําเนินการไปแลว ประกอบดวย  

- ประชาสัมพันธหลักสูตรและเกณฑการรับเขาผานทางโซเซียลมิเดียเฟสบุคของสาขา 
- ใหผูเรียนประชาสัมพันธหลักสูตรและเกณฑการรับเขา ไปยังโรงเรียนเกาและฝากแชร

ขาวสารของหลักสูตรผานทางเฟสบุค  
- ประชาสัมพันธหลักสูตรและเกณฑการรับเขาผานเว็บไซดของมหาวิทยาลัยและคณะ 
- ประชาสัมพันธหลักสูตรและเกณฑการรับเขาที่โรงเรียนโดยไดรับความอนุเคราะหจากครู

แนะแนว 
- ติดโปสเตอรตามโรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรและเกณฑการรับเขา 

 
แนวทางการปรับปรุง 
 ผลจากการดําเนินงานในปการศึกษา 2561 พบวาจํานวนจํานวนยอดผูเรียนเพ่ิมขึ้นจากปท่ี
ผานมาแตการประชาสัมพันธของหลักสูตรก็ยังไมแพรหลายและทั่วถึงไปตามที่วางแผนไว ดังนั้นในป
การศกึษา 2562 ทางหลักสูตรจะไดดําเนินการดังตอไปนี้  
- เพ่ิมจํานวนโรงเรียนที่จะมีการประชาสัมพันธหลักสูตรและเกณฑการรับเขาใหมากขึ้น 
- เพ่ิมจํานวนโรงเรียนที่ติดโปสเตอรเพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรและเกณฑการรับเขา 
- จัดโครงการที่จะเชิญนักเรียนและคุณครมูาเขาคายเพ่ือทํากิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย พรอมกับ
ประชาสัมพันธหลักสูตรและเกณฑการรับเขาศกึษาตอในหลักสูตร 
 
8.2  The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated (2)  มีการระบุวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกผูเรียน และมีการประเมินผลวิธีการ
และเกณฑ 
  การคดัเลือกผูเรียนของหลักสูครในปการศกึษา 2560 อาศัยวิธีการรับสมัครผานโครงการ
ตางๆที่คณะและมหาวิทยาลัยประกาศตามหัวขอ 8.1 โดยมีเกณฑที่ประกอบการคัดเลือกไดแก 
 - การพิจารณาผลการเรียนระดับมัธยมศกึษา มากกวา 2.50 
 - มีแผนการเรียนดานวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร 
 - มีเกณฑคะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑท่ีกําหนด  
ซึ่งจากผลการรับเขาของสาขาวิชาในปการศกึษา 2559 สาขาวิชาไดมีการทบทวนเกณฑน้ําหนัก GAT 
PAT ที่เหมาะสมสอดคลองกับการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังคงคาน้ําหนักเดิม ดัง
แสดงไดในตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 8.4 คาน้ําหนัก GAT PAT ในการรับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัส รายละเอียด ปการศึกษา2559 ปการศึกษา 2560 

รอยละของคาน้ําหนกั รอยละของคาน้ําหนกั 
GAT (85) ความถนัดทั่วไป 10 10 
PAT (71) ความถนัดทางคณติศาสตร 20 20 
PAT (72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร 20 20 

   
 ซึ่งจากเกณฑการรับเขาที่ไดใชในปการศึกษา 2561มีนิสิตใหมที่ผานคัดเลือกและเขาศึกษา
ทั้งหมด 10 คน  โดยไดประเมินผลการกําหนดเกณฑดังกลาว พิจารณาจากจํานวนของนิสิตที่คง
เหลืออยูเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 และยังมีเกรดเฉลี่ย เกิน 2.00  โดยไดแสดงผลเปรียบเทียบกับขอมูลใน
ปการศึกษา 2560 ซึ่งใชเกณฑเดียวกัน สามารถแสดงผลไดดังนี ้
 
ตารางที่ 8.5 ขอมูลนิสิตที่เกณฑผลการเรียน 2.00 

รหัสแรก
เขา 

จํานวนท่ีผาน 
การคัดเลือกตน

ปการศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ีคงอยูเมื่อสิน้
ภาคเรียนปลายและมีผลการ

เรียนไมนอยกวา2.00 

รอยละของการผาน
เกณฑผลการเรียน 

2.00 

หมายเหตุ 

2560 16 คน 10 คน รอยละ 62.5  

2561 10 คน 9 คน รอยละ 90.0 รอพินิจ 1 คน 

 จากผลที่แสดงดังตารางจะเห็นไดวานิสิตที่รับเขาดวยเกณฑดังกลาวซึ่งเปนเกณฑเดียวกันกับ
ในปการศึกษา 2560 แตมีผลการเรียนที่ต่ํากวา 2.00 ถึง 1  คน มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑประเมิน   
ซึ่งจากขอมูลดังกลาวอาจารยประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจึงไดหารือเพ่ือการปรับปรุงเกณฑ
ในการรับเขาของปการศึกษา 2562 เพ่ือที่จะใหไดนักเรียนที่มีความเหมาะสมตอการศึกษาใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น โดยการออกไปประชาสัมพันธหลักสูตรตามโรงเรียนตางๆ 
กอนการรับเขามหาวิทยาลัยรอบ TCAS1 และ TCAS2 ซึ่งเปนรอบที่ทางหลักสูตรไดนักเรียนที่มี
ความรูความสามารถดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและชื่นชอบในการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการลดอัตราการตกออกของนิสิตในสาขาวิชาได 
 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, 
academic performance, and workload (3) มีระบบกํากับ ติดตามความกาวหนาในการ
เรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผูเรียนอยางเพียงพอ 

การกํากับติดตามความกาวหนาในการเรียนนั้น ทางหลักสูตรและคณะไดมีการวางแผนการ
ดําเนินการผานทางอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นป และอาจารยประธานสาขาวิชา โดยไดกําหนดใหใน
แตละชั้นป มีอาจารยที่ปรึกษา 2 คน เปนผูใหคําปรึกษาและติดตามความกาวหนาในการเรียนของ
นิสิต โดยจะมีการพบที่ปรึกษาอยางนอย 2 ครั้งตอภาคการศึกษา โดยอาจจะเปนการนัดพบแบบการ
ประชุมหรือการติดตามสอบถามผานโซเซียลมิเดีย ดังตารางแสดงผลการติดตามสอบถามนิสิต 
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ตารางที่ 8.6 ขอมูลการพบอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นป 
ชั้นป ภาคเรียนตน ภาคเรียนปลาย 

ชั้นปที่ 1 สัปดาหละครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง 
ชั้นปที่ 2 โดยเฉลี่ย 5 ครั้ง โดยเฉลี่ย 5 ครั้ง 
ชั้นปที่ 3 โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง 

ชั้นปที่ 4 ขึ้นไป โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง 

 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดมีระบบงานทะเบียน (reg.buu.ac.th) ที่สําหรับใหอาจารยที่
ปรึกษาใชในการควบคุมการลงทะเบียนเรียน ติดตามผลการเรียนของนิสิตได โดยที่ในการลงทะเบียน
ของนิสิตนั้นจะมีชวงการลงทะเบียนโดยปกติที่ ระหวาง 9 - 21 หนวยกิต ซึ่งถาหากนิสิตมีความ
จําเปนที่ตองลงทะเบียนต่ํากวาเกณฑ หรือมากกวาเกณฑจะตองติดตอขอความเห็นจากอาจารยท่ี
ปรึกษาเปนพิเศษ 
 ในดานของการพิจารณาศักยภาพในการเรียนของนิสิตนั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
จัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงระดับความยากงายและการรับรูของนิสิตที่เหมาะสม  ดังสํารับวิชาที่
จัดใหนิสิตไดลงทะเบียนเรียนตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 8.7 ขอมูลสํารับรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้นป รหัสวิชา ชื่อวิชา ความมุงเนนวิชา 
ชั้นปที่ 1 25710259 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Economics of Everyday Life 
เนนวิชาพื้นฐาน / ความรู
เบ้ืองตน 

 29010059 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Fundamentals 

 

 29012059 แนวคิดทางธุรกิจในเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Business Concepts in Information 
Technology 

 

 29014059 หลักการโปรแกรม 1 
Programming Fundamental I 

 

 85111059 การออกกําลังกายเพ่ือคณุภาพชีวติ 
Exercise for Quality of Life 

 

 88510159 กาวทันสังคมดิจิทลัดวยไอซีท ี
Moving Forward in a Digital Society with  
ICT 

 

 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

 

 29013059 แพลตฟอรมเทคโนโลย ี
Platform Technologies 

 

 29014159 หลักการโปรแกรม 2 
Programming Fundamental II 

 

 29021059 โครงสรางดิสครีตเบื้องตน 
Introduction to Discrete Structures 

 

 29022059 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
Human Resource Management 
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ชั้นป รหัสวิชา ชื่อวิชา ความมุงเนนวิชา 
 29042059 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
Social Issues and Ethics for IT 
professional 

 

 30610659 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ 
Biodiversity and Conservation 

 

 88510059 
 

การคิดและการแกปญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสราง
นวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving for 
Innovation 

 

ชั้นปที่ 2 29010059 
คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

ความรูพ้ืนฐานทั้งหมด  
เริ่มเขาวิชาในสาขา
เพ่ิมขึ้น 

 29024059 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

 

 29025059 ระบบฐานขอมลู 
Database System 

 

 29027159 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร 
Computer Graphic Design 

 

 291350 การโปรแกรมบนเว็บ  
Web Programming   

 

 99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลยั 
Collegiate English 

 

 29011159 สถิติสาํหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Statistics for Information Technology 

 

 29023059 เทคโนโลยีทางเครือขายคอมพิวเตอร 
Computer Network Technology 

 

 29027059 
 

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
Human and Computer Interaction 

 

 29034059 การวเิคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ
Object Oriented Analysis and Designs 

 

 30210159 คณิตคดิทันโลก 
Contemporary Mathematics 

 

ชั้นป 3 29010059 คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Mathematics for Information Technology 

เนนที่วิชาบังคับทั้งทฤษฎี 
และปฏิบตัใินสาขาวิชา 

 29022159 หลักการตลาด 
Principle of Marketing 

 

 29035059 ระบบจัดการฐานขอมลู 
Database Management System 

 

 29036059 การใหบริการและเทคโนโลยีทางอนิเทอรเน็ต 
Internet Technology and Services 

 



 
หนา 105 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

ชั้นป รหัสวิชา ชื่อวิชา ความมุงเนนวิชา 
 29036159 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

Web Programming 
 

 29036259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที ่
Application Development for Mobile 
Devices 

 

 99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

 

 25010559 มนุษยกับอารยธรรม 
Humans and Civilization 

 

 29034159 การโปรแกรมเชิงวตัถ ุ
Object-Oriented Programming 

 

 29035159 วิศวกรรมซอฟตแวร 
Software Engineering 

 

 29036459 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
Web Services Technology 

 

 29045059 เทคโนโลยีการจดัการความรู 
Knowledge Management Technology 

 

 29049159 การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพ  
Preparation for Careers 

 

ชั้นป 4 290360 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร 
Computer Graphic Design 

  

 290440 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ 
Decision Support Systems 

 

 290496 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 
Selected Topic in Information 
Technology IV 

 

  วชิาเลือกเสร ี  
 290490 สหกิจศึกษา 

Cooperative Education 
 

 290491 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Capstone Project 

 

  
สําหรับในชั้นปที่ 3 หลักสูตรไดสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสไปฝกงานหรือไปสหกิจศึกษา 

ตามแตความสมัครใจและศักยภาพของผูเรียนเอง ซึ่งในปการศกึษา 2561 มีขอมูลสรุปเทียบกับป
การศกึษา 2560 ดังนี้ 
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ตารางที่ 8.8 จํานวนขอมูลนิสิตที่ฝกสหกิจศึกษาและทําโครงงาน 
ปการศึกษา นิสิตชัน้ป 4 ทั้งหมด นิสิตที่ฝกสหกจิ นิสิตท่ีทําโครงงาน 

2561 9 7 2 
2560 19 7 12 
2559 25 7 18 

 
 จากขอมูลที่นําเสนอพบวาสัดสวนของผูเรียนที่ไปสหกิจเมื่อเปรียบเทียบกันกับในปการศึกษา 
2559 เมื่อคิดเปนอัตราสวนแลวจะมีมากข้ึน และสําหรับผูเรียนที่ไมไดไปสหกิจจะใหมีการทําโครงงาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ไดมีการสงเสริมใหนิสิตไดไปเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ ในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง เชน งาน AUCC เปนตน 
 จะเห็นไดวาทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีกระบวนการในการกํากับ ติดตาม
ความกาวหนา และสงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 
ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรไดกําหนดใหในแตละชั้นป มีอาจารยที่ปรึกษา 2 คน เปนผูใหคําปรึกษาและติดตาม
ความกาวหนาในการเรียนของนิสิต โดยจะมีการพบที่ปรึกษาอยางนอย 2 ครั้งตอภาคการศึกษา และ
ทางหลักสูตรไดนัดพบกับผูเรียนรวมกับคณะทุกชั้นปโดยกําหนดวาเทอมละ 1 ครั้ง และไดทําการรับ
ฟงความคิดเห็น ปญหาของผูเรียนดานตางๆ ซึ่งทําใหผูเรียนเรียนจบตามกําหนดเพ่ิมขึ้นเปน 100% 
(AUN-QA 11.1 หัวขออัตราการตกออกปการศึกษา 2561) และมีความพึงพอใจของผูเรียนตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
 
แนวทางการปรับปรุง 
 ผูเรียนไดแนะนําและแสดงขอคิดหลายประการจากการที่หลักสูตรไดนัดพบกับผูเรียนทุกชั้นป
รวมกับคณะวา อยากเรียนการประกอบคอมพิวเตอรและการลง Windows การศึกษาดูงานนอก
สถานที เนนการเรียนในภาคปฏิบัติมากข้ึน ซึ่งทางหลักสูตรไดดําเนินการไปแลวในปการศึกษา 2561 
ซึ่งผลที่ไดดีข้ึนตามลําดับแตตองดําเนินการตามแผนตอไปในทุกปการศึกษาและเอาผลที่ไดมาปรับปรุง
ตอไป 
 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and 
other student support services are available to improve learning and 
employability (4) 

มีการใหคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแขงขันของ
ผูเรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูและทักษะการประกอบอาชีพ 
 หลักสูตรและคณะไดรวมกันกําหนดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการในการใหคําแนะนําแก
ผูเรียนในหลักสูตรในแตละชั้นป โดยใหมีอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการชั้นปละ 2 คน ดังนี ้
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ตารางที่ 8.9 อาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นป 
ชั้นป รหัสแรกเขา ชื่อ-สกุลอาจารยที่ปรึกษา 

นิสิตช้ันปที่ 1 2561 อาจารยศรชัย อุดมธนาพงษ อาจารย ธารารัตน พวงสุวรรณ 
นิสิตช้ันปที่ 2 2560 อาจารยวรวิทย พลูสวสัดิแ์ละ อาจารย ดร.ธนพล พุกเส็ง 
นิสิตช้ันปที่ 3 2559 อาจารยอรวรรณ จิตตะกาญจน และ อาจารยไพฑรูย ศรีนลิ 
นิสิตช้ันปที่ 4 2558 อาจารย ดร.สริิสดุา บัวทองเก้ือ และ อาจารย ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
นิสิตช้ันปที่ 5ข้ึนไป  อาจารยวรวิทย พลูสวสัดิแ์ละ อาจารย ดร.สมบัติ ฝอยทอง 

 
 ซึ่งในการใหคําปรึกษานั้น คณะไดกําหนดใหอาจารยแตละทานมีชวงเวลาในการใหคําแนะนํา
แกนิสิต (Office Hours)อยางนอย 3 ชม. ตอสัปดาห สําหรับในทางปฏิบัตินั้น นอกเหนือจากชองทาง
ดังกลาวแลว ยังไดใช Social Network ในการติดตามและใหคําปรึกษาแกนิสิตเปนการเพ่ิมเติม   
 สําหรับในดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้น ทางหลักสูตรไดรวมกับคณะในการทําแผน
ยุทธศาสตรและกําหนดแผนปฏิบัติงานในดานการพัฒนาคณุภาพบัณฑิต  โดยไดกําหนดใหมีโครงการ
พัฒนาผูเรียนในดานตางๆ ซึ่งไดมีการสอบถามความตองการของผูเรียนผานทางสโมสรนิสิตของคณะ 
และผานการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหเกิดแผนการดําเนินการดานการ
พัฒนาผูเรียนของหลักสูตร ดังนี ้
 
ตารางที่ 8.10 ขอมูลความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรของคณะกับโครงการของหลักสูตร 

ยุทธศาสตร กลยุทธ ชุดโครงการ โครงการ 
การพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต 

การพัฒนาทักษะ
ของนิสิตในดาน
วิชาการ ให
เหมาะสมกับ
มาตรฐานอาชีพ
ของแตละ
สาขาวิชา 

สงเสริมนิสติพัฒนา
ทักษะในสาขาอาชีพ
ที่เก่ียวของ 

การพัฒนาทักษะนิสิตดานวิชาชีพของหลักสูตร 
ประกอบดวย 
- โครงการเตรียมความพรอมและสงเสริมการ
สอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ
- โครงการศึกษาดูงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- โครงการสงเสรมิการนําเสนอผลงานวิชาการ 

 การเสริมสราง
พัฒนาทักษะทาง
สังคม และทักษะ
การใชชีวิตที่
เหมาะสมกับ
บรรทัดฐานของ
สังคมและ
วัฒนธรรมไทย 
พรอมยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสรมิสรางพัฒนา
ทักษะทางสังคม 
และทักษะการใช
ชีวติท่ีเหมาะสม 

โครงการพัฒนานสิิตตามแผนของสโมสรนสิิต 
และโครงการพัฒนานิสิตในแตละสาขา 
ประกอบดวย  
- โครงการ IT สานสมัพันธ 
- โครงการ E-Sport 
 

พัฒนาการมีสวน
รวมและ
รับผิดชอบตอ
สังคม 

สงเสริมกิจกรรม
การมีสวนรวมใน
การรับผิดชอบตอ
สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

สงเสริมกิจกรรมการ
มีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอสังคม 
และสิ่งแวดลอม 

โครงการจติอาสาชาวไอที (เก็บขยะทําความ
สะอาดชายหาดทะเลชุมชนสําเภาคว่ํา) 
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 นอกเหนือไปจากนั้นในปการศกึษา 2561 จากการที่หลักสูตรไดมีการปรึกษาหารือกับผูเรียน
และคณบดี จึงไดมีการจัดโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนที่กําหนดไว เนื่องจากความพัฒนา
กาวหนาของเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน ไดแก 
 - โครงการสงเสริมความรูเฉพาะทางใหกับผูเรียน  โดยคณาจารยดานสารสนเทศ 
 - โครงการอบรม IoT 
ซึ่งโครงการตาง ๆ ที่ไดนําเสนอนั้น ไดมีแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือผลักดันใหเปนโครงการตอเนื่องใน
ปการศึกษาตอไป 
 ในดานของการสงเสริมการนําเสนอผลงานวิชาการนั้น หลักสูตรก็ไดผลักดันใหผูเรียนไดมี
โอกาสในการนําเสนอผลงานอยางตอเนื่อง ดังตัวอยางขอมูลการนําเสนอผลงานวิชาการตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 8.11 ขอมูลการนําเสนอผลงานของผูเรียนหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานท่ีนําเสนอ จํานวนผลงาน
การนําเสนอ 

Poster 

รางวัลที่ได จํานวนผลงานการ
นําเสนอ Oral 

รางวัลที่ได 

AUCC2019 - - - - 
AUCC2018 3 ผลงาน - Good3 ผลงาน 1 ผลงาน - Very good1 

ผลงาน 
AUCC2017 7 ผลงาน - Excellence2 

ผลงาน 
- Very good1 
ผลงาน 
- Good1 ผลงาน 

- - 

 
จากขอมูลจะเห็นไดวา หลักสูตรไดผลักดันใหผูเรียนไดมีโอกาสในการนําเสนอผลงานวิชาการ 

อยางตอเนื่อง จากตารางเห็นวา ในงานประชุมวิชาการ AUCC2018 มีทั้งแบบ Poster และ Oral 
และสามารถไดรับรางวัลทั้งสองประเภท แตในปการศกึษา 2561 งานประชุมวิชาการ AUCC2019 ไม
มีการสงเขารวมนําเสนอผลงานดังกลาว เนื่องจากผูเรียนสวนใหญไปสหกิจในชวงเทอม 2/2561 ซึ่ง
การจัดงาน ประชุมวิชาการ AUCC2019 จะอยูในชวงเวลาเทอม 2/2561  และนิสิต 5 จาก 7 คน ได
ไปสหกิจที่ประเทศจีน  สวนศักยภาพของผูเรียนชั้นปสามและนิสิตปสี่ที่ทําโครงงานยังไมพอท่ีจะเขา
รวมงาน   
 สําหรับการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและทักษะการประกอบอาชีพนั้น หลักสูตร
และคณะไดคัดเลือกผูเรียนในชั้นปที่ 3 ที่มีความสนใจและมีความสามารถใหมีโอกาสไดไปศึกษาดูงาน
ในตางประเทศ ระยะสั้น เปนเวลา 2 เดือน และกอนที่จะสําเร็จการศึกษา  ทางหลักสูตรและคณะได
จัดใหมีการอบรมเตรียมความพรอมเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต เชน แนวทางการสมัครงาน การ 
การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครและการทํางาน  
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being (5)มีการจัดบรรยากาศการ
เรียนรูทั้งดานกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อตอการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุขภาวะของ
ผูเรียน 
 ในการจัดการสภาวะแวดลอมดานตาง ๆ ตอผูเรียนนั้น หลักสูตรและคณะไดพิจารณาจากผล
การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยไดมีการประสานกับวิทยา
เขตในการซอมแซมบํารุงรักษา รวมถึงจัดหาใหกับผูเรียนตามกําลังและความสามารถของหลักสูตร
และคณะที่จะอํานวยความสะดวกได เชนการปรับเปลี่ยนเกาอ้ีในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร การ
ดําเนินการปรับปรุงหองปฏิบัติการเฉพาะทางของสาขาวิชา หรือการประสานวิทยาเขตในการปรับปรุง
ความเร็วของการใชงานอินเทอรเน็ต เปนตน  สวนในดานสังคม หลักสูตรรวมกับคณะในการจัด
โครงการเพ่ือทักษะทางสังคม เชน โครงการรอยรักรวมใจสานสายใจวิทย-ศิลป  เพ่ือใหผูเรียนไดรูจัก
ปรับตัวเขาสูสังคมมหาวิทยาลัย  และในดานจิตใจนั้น มีโครงการเชน วิทย-ศิลปสักการะ  กิจกรรมไหว
ครู  โครงการทําบุญเนื่องในวันคลายวันกอตั้งคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร เพ่ือใหผูเรียนมีที่พึง
ทางจิตใจ 
 นอกจากนั้นแลว ผูบริหารของคณะ และคณาจารยในหลักสูตรไดรวมมือกันในการเขาไป
ถายทอดถึงแนวคิด การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและสังคมของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี ในดานตาง ๆ ซึ่งจากการดําเนินการทั้งหมดของสาขาวิชาและคณะ ไดสงผลใหมีผลการ
ประเมินผลความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน ดงัตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 8.12 ความพึงพอใจของผูเรียนตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ปการศึกษา ระดบัความพึงพอใจ เปาหมาย 
2561 4.30  3.51 
2560 4.36 3.51 
2559 3.66 3.51 

 
 จะเห็นไดวาผลประเมินความพึงพอใจมีระดับสูงข้ึน ซึ่งในปการศึกษา 2561 หลักสูตรและ
คณะจะไดพยายามดําเนินการใหผูเรียนมสีุขภาวะที่เหมาะสมทั้งทางดานกายภาพ สังคม และจิตใจให
ดีขึ้นตอไป 
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 
materials and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางดานกายภาพอยางเพียงพอ ไดแก อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณมีความทันสมัย พรอมใช และใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the 
objectives of the study programme. 
มีการคดัเลือก กลั่นกรอง และประสานการใชทรัพยากรการเรียนรูตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีหองสมุดดิจิตอล เพ่ือติดตามความกาวหนาของขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความตองการของบุคลากร และผูเรียน  

6. The institution provides a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit 
information technology for teaching, research, services and administration. 
สถาบันจัดใหมีคอมพิวเตอรและโครงสรางเครือขายพ้ืนฐานที่เขาถึงไดงาย เพ่ือใหบุคลากร 
และผูเรียนสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with 
special needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใชมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัย สําหรับบุคคล
ที่มีความตองการพิเศษ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
9.1 The teaching and learning facilities and 

equipment (lecture halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and 
updated to support education and 
research (1) 

 อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอ
และทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และ
การวิจัย  

 (หองเรียน หองเรียนรวม หองปฏิบัติการโครงการ 
ฯลฯ) 

3 3 3 

9.2 The library and its resources are adequate 
and updated to support education and 
research (3,4) 

 มีหองสมุดและทรัพยากรอยางเพียงพอและ
ทันสมัย 

 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 3 

9.3 The laboratories and equipment are 
adequate and updated to support 
education and research (1,2) 

 มีหองปฏิบัติการและเครื่องมืออยางเพียงพอและ
ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
วิจัย 

3 3 3 

9.4  The IT facilities including e-learning 
infrastructure  are adequate and updated to 
support education  and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
โครงสราง พ้ืนฐานการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส 
อยางเพียงพอและ ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการวิจัย 

2 3 3 

9.5  The standards for environment,  health 
and  safety; and access for people with special 
needs  are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 
สุขภาพ และ 

3 3 3 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
 ความปลอดภัย และสามารถเขาถึงไดสําหรับ
บุคคลที่มี 
 ความตองการพิเศษ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 3 

 

ผลการดําเนินงาน   

ใหเขียนบรรยายตามเกณฑ ขอ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 และ9.5 โดยใช Diagnostic Questions 
และSources of Evidence เพ่ือเปนแนวทางประกอบการเขียน [1] 7   
 9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research (1) อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและทันสมัยที่
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (หองเรียน หองเรียนรวม หองปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 
 สืบเนื่องจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในปการศึกษา 
2560 ที่ผานมาที่ระบุวามีอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวรสวนหนึ่งที่ไมสามารถประมวลผล
ซอฟตแวรรุนใหม ๆ และไดมีการปรับปรุงหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในปการศึกษาท่ีผานมา (ทําการ
ติดตั้งอุปกรณ ระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวรที่ใชในการเรียนการสอนเพ่ิมเติม) จากการปรับปรุงใน
ปท่ีผานมาดังกลาวทําใหฮารดแวรคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการมีประสิทธิภาพดีขึ้นจนถึงปจจุบัน 
อยางไรก็ตามถึงแมวาฮารดแวรคอมพิวเตอรจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แตเนื่องจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรมีการปรับปรุงเวอรชันใหมตลอดเวลา ดังนั้นในปการศึกษา 2561 ทางสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเสนอใหดําเนินการปรับปรุงซอฟตแวรใหทันสมัยทําใหจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่
สามารถใชในการเรียนการสอนยังคงเพียงพอตอการใชในการเรียนการสอนจากปการศึกษา 2560 มา
จนถึงปจจุบัน ตารางที่ 9.1 แสดงสัดสวนจํานวนคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกับจํานวน
นิสิตเฉลี่ยน 4 ชั้นป 
 
ตารางที่ 9.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

 จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร
ในหองปฏิบัตกิาร

คอมพิวเตอร 

จํานวนผูเรียนเฉลี่ย 4 
ชั้นป 

สัดสวน 

ปการศึกษา 2560 132 15 8:1 
ปการศึกษา 2561 132 13 10:1 

 
และมีระดับความพึงพอใจของผูใชตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู การเรียนการสอน และการวิจัยอยูใน
ระดับดี ดังแสดงตามตารางท่ี 9.2 และ 9.3  

                                                 
7 [1] คือ การอางอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ใหอางอิงทายเนื้อหาแตละประเด็น 
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ตารางที่ 9.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
หัวขอประเมิน ป 2559 ป 2560 ป 2561 

๑. หองเรียน มโีสตทัศนูปกรณ อุปกรณอํานวยความ
สะดวกตอการเรียนที่เหมาะสม พรอมใชงาน 

4.00 4.33 4.50 (0.54) 

๒. หองเรียน สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ 3.80 4.16 4.00 (0.89) 
๓. หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มคุีณภาพดี และมีความ
ปลอดภัย 

4.00 3.83 4.33 (0.81) 

๔. หองปฏิบัติการ มีจํานวนเพียงพอตอการสอน 4.00 4.33 4.50 (0.54) 
๕. หองสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ และเหมาะสม 

3.00 3.33 4.00 (0.63) 

๖. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
มีความเพียงพอ 

3.40 3.83 4.66 (0.51) 

๗. จุดเช่ือมตออินเทอรเน็ตเหมาะสม เพียงพอตอการใช
งาน 

2.80 2.83 4.00 (1.90) 

๘. สถานที่ สําหรับคณาจารยใหคาํปรึกษาทางวิชาการ 
แกผูเรยีนสะดวกและเหมาะสม  

3.80 3.16 4.66 (0.51) 

๙. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทําวิจัย 3.40 3.83 4.66 (0.51) 
๑๐. หองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพ่ือใหอาจารย
เขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย 

2.20 3.50 4.66 (0.51) 

๑๑. อุปกรณและเครื่องมือวิจัยที่จาํเปนและเหมาะสม 
ในการทําวิจัย 

2.40 3.66 4.33 (0.81) 

คาเฉลี่ยรวม 3.79 3.80 4.39 (0.69) 

 
ตารางที ่9.3 ความพึงพอใจของผูเรียนตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

หัวขอประเมิน ป 2559 ป 2560 ป 2561 
1. หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอํานวยความสะดวก
ตอการเรียนท่ีเหมาะสม พรอมใชงาน 

3.69 4.38 4.50 (0.79) 

2. หองเรียน มีจํานวนท่ีนั่งเพียงพอ สะดวกสําหรับการเรยีน 3.73 4.37 4.90 (0.81) 
3. หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคณุภาพดี และมคีวาม
ปลอดภัย 

3.67 4.40 4.40 (0.81) 

4. หองปฏิบัติการ มีจํานวนเพียงพอตอการเรียน 3.71 4.40 4.50 (0.80) 
5. หองสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ และเหมาะสม 

3.64 4.39 4.40 (0.80) 

6. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
มีความเพียงพอ 

3.59 4.36 4.10 (0.83) 

7. จุดเช่ือมตออินเทอรเนต็เหมาะสม เพียงพอตอการใชงาน 3.46 4.18 3.96 (0.85) 
8. สถานที่ สําหรับคณาจารยใหคําปรึกษาทางวชิาการแก
ผูเรยีนสะดวกและเหมาะสม 

3.72 4.37 4.40 (0.80) 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทาํวิจัย เชน ทุนอุดหนุน
การคนควาอิสระ การทําวิทยานิพนธ / ดุษฎีนิพนธ คาวัสดุ
และสารเคมี คาเดินทาง เปนตน 

3.69 4.38 4.20 (0.81) 
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10. หองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพ่ือใหผูเรียนเขา
ใชไดสะดวกในการทําวิจัย 

3.65 4.33 4.30 (0.82) 

11. อุปกรณและเครื่องมือวิจัยท่ีจําเปนและเหมาะสมในการ
ทําวิจัย 

3.68 4.37 4.20 (0.80) 

คาเฉลี่ยรวม 3.66 4.36 4.30 (0.81) 
 

 
  9.2 The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research (3,4) มีหองสมุดและทรัพยากรอยางเพียงพอและทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
   ดานหองสมุดและทรัพยากรที่ทันสมัยและเพียงพอนั้นจะไดนําเสนอเปน 2 สวน คือ 
1. ดานทรัพยากรของหองสมุดวิทยาเขต 
 สื่อในหองสมุดวิทยาเขตจันทบุรีมีการรายการนําเขารายปดังแสดงในตารางท่ี 9.4 
 
ตารางที่ 9.4 จํานวนสื่อสารสนเทศท่ีซื้อเขาหองสมุด 

ปการศึกษา หนังสือ ซีดีรอม วารสาร เลมปริญญานิพนธ 
ป 2559 777 185 641 901 
ป 2560 1,056 310 453 358 
ป 2561 608 132 4 211 

(ที่มา: ขอมูลจากฝายหองสมุด โครงการจัดตั้งสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขต
จันทบุรี) 
 จากผลการประเมินจากปที่ผานมาพบวาสื่อหนังสือทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุด
ไมคอยมีความทันสมัย จากปญหาดังกลาวทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไดเสนอใหฝายหองสมุด
ปรับเปลี่ยนบทบาทเปนผูใหบริการแหลงสืบคนขอมูลสื่ออิเล็กทรอนิกสและเปนแหลงที่ชุมนุมของ
ผูเรียนในการศึกษาหาความรู เนื่องจากการสํารวจความคิดเห็นของผูเรียนในหลักสูตรพบวา 
พฤติกรรมการสืบคนขอมูลเปลี่ยนไปจากสื่อหนังสือไปเปนสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส แตอยางไรก็ตาม
ผูเรียนยังคงใชหองสมุดยังเปนสถานที่สืบคนขอมูลและแหลงชุมนุมในการทําคนหาความรู  ขอมูลการ
การใชงานสื่อหองสมุดในป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ. 2560 และป พ.ศ. 2561 ดังแสดงในภาพที่ 9.1 9.2 
และ 9.3 ตามลําดับ 
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ภาพที ่9.1 แสดงการใชงานทรัพยากรสื่อในหองสมุดในปงบประมาณ 2559 
 

 
ภาพที ่9.2 แสดงการใชงานทรัพยากรสื่อในหองสมุดในปงบประมาณ 2560 
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ภาพที่ 9.3 สถิติการเขาใชงานทรัพยากรสื่อหองสมุดในปงบประมาณ 2561 
 
ตารางที่ 9.5 สถิติสรุปการใชงานสื่อในหองสมุดในปงบประมาณ 2559 – 2561 

 

ตค 
60 

พย 
60 

ธค 
60 

มค 
61 

กพ 
61 

มีค 
61 

เมษ 
61 

พค 
61 

มิย 
61 

กค 
61 

สค 
61 

กย 
61 

รวม 
(ชิ้น) 

ป พ.ศ. 
2559 296 381 112 146 175 179 182 11 97 247 200 113 2,139 
ป พ.ศ. 
2560 199 262 67 660 865 917 733 85 0 563 3 201 4,555 
ป พ.ศ. 
2561 368 354 38 122 183 176 48 84 13 0 56 48 1,490 

 
 2. ดานทรัพยากรของสํานักหอสมุด วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุร ี
  หองสมุดของวิทยาเขตไดอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนในการบริการยืมหนังสือจาก
สํานักหอสมุด วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชประกอบการเรียนการสอนได  
นอกจากนั้นยังมีฐานขอมูลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผูเรียนและคณาจารยจะ
สามารถเขาใชงานเพื่อศึกษาและทําการวิจัยได เชน IEEE Explore เปนตน 
 สําหรับการดําเนินการของหลักสูตรนั้น จะไดประสานกับคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
เพ่ือแสวงหาความรวมมือเพ่ือใหสามารถใชฐานขอมูลงานวิจัยอ่ืน ๆที่จําเปนนอกเหนือจากท่ีมีอยูกับ
สํานักหอสมุดวิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุร ี
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 9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to 
support education and research (1, 2) มีหองปฏิบัติการและเครื่องมืออยางเพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
 จากการดําเนินการในปที่ผานมาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมีหองสําหรับปฏิบัติงานดาน
คอมพิวเตอร ซึ่งหลักสูตรมีหองคอมพิวเตอรหลัก 2 หองที่ทุกคนสามารถเขาใชงานได แยกการ
นําเสนอเปน  
 1. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรแบงออกเปน 2 หอง โดยหองที่ 1 มีจํานวนคอมพิวเตอร 62 
เครื่อง และหองที่ 2 มีจํานวนคอมพิวเตอรจํานวน 70 เครื่อง ซึ่งเพียงพอตอการจัดการเรียนการเรียนรู  
 2. หองบริการคอมพิวเตอรสําหรับศึกษานอกเวลา คนควาดวยตัวเอง ทําวิจัย และทํา
โครงงานคอมพิวเตอร หองดังกลาวไดแบงออกเปน 2 หองยอย ไดแก หองแรกมีคอมพิวเตอรตั้งโตะ
สําหรับใหบริการแกผูเรียน และอีกหองสําหรับใหผูเรียนนําเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคมาใชงานเอง 
โดยจัดเตรียมโตะและระบบเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตไวใหใชทั้งระบบสายและไรสาย 
 สืบเนี่องจากผลการสํารวจความตองการของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศพบวาตองการหอง
สําหรับวิจัยโดยเฉพาะที่มีเครื่องมือสําหรับวิจัยเฉพาะดาน ดังนั้นสาขาฯจึงนําเสนอตอคณะฯเพ่ือ
ดําเนินสรางหองวิจัยทางดาน AI (Artificial Intelligence) และหุนยนต จํานวน 1 หอง 
 จากผลการปรับปรุงทรัพยากรในหองปฎิบัติการคอมพิวเตอร และหองวิจัยเฉพาะดาน
ดังกลาว ทําใหคะแนนความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผูสอนเพิ่มข้ึนจาก 3.80 ใน
ป 2560 ไปเปน 4.39 ในป 2561 ดังแสดงในตารางที่ 9.2 
  
  9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate 
and updated to  support education and research (1,5,6) มีสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงโครงสรางพื้นฐานการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส อยางเพียงพอและทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
 โดยพ้ืนฐานแลววิทยาเขตไดดําเนินการในสวนของการสนับสนุนเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชนระบบเครือขายแบบสาย และไรสายเพ่ือสนับสนุนในการคนควาวิจัยและคนหาความรู
ใหมๆ  นอกจากนั้น ทางวิทยาเขตยังไดมีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกคณะฯเพ่ือแชรทรัยากร
รวมกัน เชน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และมีความรวมมือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเทคโนโลย ีเชน วิทยาลัยเทคนิคแหลมฉบัง เปนตน 
 
  9.5 The standards for environment,  health and safety; and access 
for people with special needs are defined and implemented (7) มีการระบุและใช
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และ ความปลอดภัย และสามารถเขาถึงไดสําหรับบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ 
 ในดานมาตรฐานสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยนั้น คณะฯ รวมกับ วิทยาเขต
จันทบุรี ไดดําเนินการตรวจสอบ และติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพใหเปนไป
ตามหลักสากล อยางตอเนื่อง เชน 
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 1. ดานความปลอดภัยตอสินทรัพย มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในจุดตาง ๆ ตลอด 24 
ชม. การติดตั้งกลองวงจรปด รวมถึงมีการตรวจตราจากเจาหนาที่ตํารวจในเวลากลางคืน 
 2. ดานอัคคีภัย มีการจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัคคีภัยใน
มหาวทิยาลัยบรูพา วทิยาเขตจันทบุร ีซึ่งมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรรวมเปนกรรมการ 
ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยตรวจตราความพรอมใชงานของอุปกรณอยูเสมอ 
 3. ดานสุขภาพ คณะฯไดจัดใหมีหองฟตเนสที่นิสิตสามารถเขาไปใชงานไดสําหรับหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ไดทําการสํารวจนิสิตถึงความตองการพิเศษตอสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่ง
นิสิตมีความพึงพอใจตอสิ่งท่ีใหบริการทางกายภาพอยางพอเพียงอยูแลว 
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AUN - QA criterion 10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 

Sub Criterion 10 
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 

students, alumni and stakeholders from industry, government and 
professional organisations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใชขอมูลและขอมูลปอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผูเรียน 
ศิษยเกา  
และผูมีสวนไดสวนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองคกรวิชาชีพ  

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated.  Enhancements are made to improve 
its efficiency and effectiveness. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเปน
ระยะๆ รวมทั้ง มีการสงเสริมคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and 
alignment to the expected learning outcomes. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อให
มั่นใจวากระบวนการดังกลาวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใชผลการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เชน 
หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผูเรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, 
alumni and employers are systematic and subjected to evaluation and 
enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคณุภาพที่รวบรวมจากปจจัยนําเขา และผลการปอนกลับ 
จากบุคลากร ผูเรียน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิตอยางเปนระบบและนายจางอยางเปนระบบ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ  

2559 2560 2561 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใชขอมูลความ
ตองการ และขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย  
เปนปจจัยนําเขา 

2 3 3 

10.2 The curriculum design and development 
process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคณุภาพหลักสูตร 

2 3 3 

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมั่นใจวา
กระบวนการดังกลาวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคลอง 
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

2 2 4 

10.4 Research output is used to enhance teaching 
 and learning (4) 

มีการใชผลการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน  

3 3 3 

10.5 Quality of support services and facilities (at the 
 library, laboratory, IT facility and student 
 services) is subjected to evaluation and 
 enhancement (5) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคณุภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผูเรียน) 

2 3 4 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
 systematic and subjected to evaluation and 
 enhancement (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปจจัยนําเขา และผลการปอนกลับ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

2 2 4 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ  

2559 2560 2561 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 4 

ผลการดําเนินงาน   

ใหเขียนบรรยายตามเกณฑ ขอ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 และ10.6 โดยใช Diagnostic 
Questions และSources of Evidence เพ่ือเปนแนวทางประกอบการเขียน [1] 8   
 10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum 
design and development (1) ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใชขอมูลความ
ตองการ และขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการพัฒนาปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบันหลักสูตรที่ไดทําปรับปรุงลาสุดคือปการศกึษา 2559 (พัฒนาจากหลักสูตรป 2554 ) 
การปรับปรุงนั้นเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหจากขอมูลการปอนกลับของผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
คณะฯ ไดกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ดังตอไปนี้ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา นักวิชาการ และคณาจารย ซึ่งใน
ปการศึกษา 2561 มีการดําเนินการดังตารางที่ 10.1 

 
ตารางที่ 10.1 ผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

ผูมีสวนไดสวนเสีย บทบาทในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
ผูใชบัณฑิต -คณะฯ ไดมีการดําเนินการสํารวจความตองการบัณฑิตของตลาดแรงงานจําแนกตาม

ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง 5 ดาน โดยสํารวจคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค (ความ
คาดหวัง) หลักฐานจากผูใชบัณฑิตสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ แสดงความคิดเห็นทาง
แบบสอบถาม คะแนนเฉลี่ยความพึ่งพอใจอยูที่ 3.75 
- การประเมินผลการปฎิบัติงานนสิิต คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยูที่ 8.45 (คะแนนอยู
ในชวง 1-10) 

ศิษยเกา คณะฯ ไดมีการดาํเนินการสํารวจผลสะทอนของศิษยเกา ตอหลักสตูร ฯ ในดาน
กระบวนการคดัเลือกนิสิต และการบริหารหลักสูตร การจัดแผนการศกึษาและรายวชิา
ของหลักสูตร คณุภาพอาจารยผูสอน และการจดัการเรียนการสอน กลุมสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากขอมูลแสดงความคดิเห็นทางแบบสอบถาม และจากการ
พูดคุย 

อาจารย มีการนําขอมลูจากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2560 และขอมูลตองการของผูมี
สวนไดสวนเสียมาวเิคราะห โดยมกีารปรับปรุงเนื้อหาการสอน ใหสอดคลองกับ
คําแนะนําของผูมีสวนไดสวนเสีย 

นิสิต - แสดงความคิดเห็นโดยการประเมินผลการเรียนการสอน โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแตละรายวิชามีผลมากกวา 3.51 ขึ้นไป 
- การประเมินผลสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู คะแนนเฉลีย่ความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูอยูท่ี 4.30  
- การพบปะพูดคุยสอบถามความตองการ 

  

                                                 
8 [1] คือ การอางอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ใหอางอิงทายเนื้อหาแตละประเด็น 
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 จากผลดําเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียในทุกฝาย ทางสาขาพบวา 
ศิษยเกาและผูใชบัณฑิต ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ 

- เพ่ิมทักษะการเขียนโปรแกรม  โดยในปการศกึษา 2561 ที่ผานมาในการเรียนการสอนวิชา
โปรแกรมมิ่ง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมบนเว็บ ไดมีการมอบหมายใหนิสิตทํา
โครงงานเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมเปนที่เรียบรอย  

- ควรใหนิสิตมีความรูทางดาน IoT ทางสาขาไดดําเนินการจัดอบรมใหนิสิตในปการศึกษาที่
ผานมา 
 

10.2 The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรไดมีการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในเบ้ืองตนในสวนของรายละเอียดของ
กระบวนการเรียนการสอนในแตละรายวิชาโดยอางอิงจากผลการประเมินการสอนของคณาจารยโดย
นิสิตหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาซึ่งสาขาจะใชขอมูลดังกลาวเพื่อสรุปเปน
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาผานการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ของแต
ละรายวิชาและนําเขาสูกระบวนการสรุปเปนรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตอไป 

เมื่อมีการดําเนินการในหลักสูตรครบ 5 ป ตามกําหนดไวในป 2558 หลักสูตรไดดําเนินการ
ประชุมรวบรวมความคิดเห็นของอาจารยผูสอนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายและปรับปรุงเปน
หลักสูตรที่พรอมใชงานในป 2559 โดยมีกระบวนการดังนี้  
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ภาพที่ 10.1 กระบวนการปรับปรุงเปนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีแผนปรับปรุงหลักสูตรยอยอีกครั้งในปการศึกษา 2562 ซึ่งขณะนี้
ไดมีการดําเนินการโดยสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใชในการปรับปรุงหลักสูตรยอย
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ตอไป 
 10. 3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 
(3) มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่อง เพื่อใหม่ันใจ
วากระบวนการดังกลาวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
  อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดทําเอกสารการรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา มคอ.5 
เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา โดยจัดทําในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยซึ่ง มคอ.5 เปนเอกสารท่ีแสดงผลการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูของรายวิชา การพิจารณาขอวิพากษที่สําคัญจากผล
การประเมินโดยผูเรียน แผนการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาในครั้งตอไป โดยขอมูลใน 
มคอ.5 นําไปสูการจัดทํา มคอ.3 ของรายวิชานั้นในการจัดการเรียนการสอนครั้งถัดไป ยกตัวอยางเชน 
รายวิชาท่ีมีการใชผลการรายงานจาก มคอ 5 มาปรับปรุงใน มคอ 3 ของปการศกึษาปถัดไป 
 
 ผลการดําเนินงาน 
  ในปการศึกษา 2561 ไดจัดใหมีการทวนสอบรายวิชาของอาจารยผูสอนในหลักสูตร จากผล
การทวนสอบพบวาในบางรายวิชา 

1. แผนการสอนอาจจะยังไมสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาทั้งหมด  
2. ขอสอบอาจจะใชคําถามที่ยังไมชัดเจน ทําใหนิสิตเกิดความสับสนได 
3. เกณฑคะแนนบางวิชาไมสอดคลองกับสัดสวนคะแนนเก็บ 

 แนวทางการปรับปรุง 
จากปญหาที่พบขางตน ไดแจงผลการทวนสอบกลับไปใหผูสอนในแตละรายวิชาทราบ 
เพ่ือที่จะนําไปปรับปรุงในปการศึกษาถัดไป 
 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning มีการใช

ผลการวิจัยเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน 
ทางคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตรไดมีการสงเสริมอาจารยเพ่ือจัดตั้งโครงการวิจัย โดย

กําหนดรูปแบบการวิจัยผสานกับการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะไดมีนโยบายใหอาจารยใหอาจารยขอ
ทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ทั้งในระดับคณะ ทุนงบประมาณแผนดิน และทุนสนับสนุนจากแหลงทุน
ภายนอก หลักสูตรมีการบูรณาการงานวิจัยสูงานสอนในรายวิชาสัมมนา โดยผูสอนไดมอบหมายให
นิสิตศึกษาบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาและมานําเสนอในหองเรียน นอกจากนี้
ในวิชาโครงงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตมีการศึกษาและนําทฤษฎีงานวิจัยของคณาจารย
ในสาขามาประยุกตใชในการทําโครงงานในดานการประมวลผลภาพ ดานโครงขายประสาทเทียม ดาน
การจัดการเหมืองขอมูล เปนตน  

ในปการศึกษา 2561 ไดมีโครงการวิจัยที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวและไดนําผลการวิจัยและ
องคความรูท่ีไดไปบูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังแสดงใน
ตารางที ่10.2 
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ตารางที ่10.2 แสดงถึงขอมูลการบูรณาการโครงการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
การเรยีนการสอนรายวิชา  วิธีการใช 

290493 หัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1  

นําผลงาน ของ ดร.สิรสุิดา บัวทองเก้ือ เรื่องPersonal Named 
Entity Linking Based on Simple Partial Tree Matching 
and Context Free Grammar มาสอนเก่ียวกับ Semantic 
Web และการนําขอมลูใน knowledge base เชน Wikipedia, 
DBpedia, YAGO มาใชงาน 

290492 Information Technology 
Seminar สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใหนิสิตอานบทความทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ แลวมา
นําเสนอในช้ันเรียน 

290491 Capstone Project โครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหนิสิตพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศ 1 เรื่องกอนจบการศึกษา 

 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement  มีการ
ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  (เชน หองสมุด 
หองปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผูเรียน) 

มหาวิทยาลัยไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนทั้งหองเรียนพรอมดวยอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณหองสมุดสารสนเทศเครื่องคอมพิวเตอรโดยคํานึงถึงความเพียงพอเหมาะสมและ
ทันสมัยโดยแบงออกเปน 

10.5.1 หองเรียนและอปุกรณในหองเรียน 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก

และโครงสรางพ้ืนฐานแบบรวมศูนย การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในภาคบรรยาย จะใช
หองเรียนตามท่ีวิทยาเขตจัดให ซึ่งหองเรียนภาคบรรยายดังกลาว มีเครื่องมือและอุปกรณครบถวน
และทันสมัย มีเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณเปนผูดูแลและใหบริการระหวางการเรียนการสอน มีเครื่องมือ
อุปกรณประจําหองเรียนทุกหอง ประกอบดวย  

 เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร 

 เครื่องคอมพิวเตอรเชื่อมตออินเตอรเน็ต สําหรับอาจารยผูสอน 

 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) 

 ชุดอุปกรณสลับสัญญาณภาพและเสียง 
ในสวนของรายวิชาปฏิบัติทางหลักสูตรมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหแกนิสิตในจํานวนที่

พอเพียงพรอมทั้งจัดเตรียมโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่นิสิตจําเปนตองใช 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. สํารวจความตองการเครื่องมือและอุปกรณในหองเรียนภาคบรรยายจากอาจารยผูสอน

และนิสิต และนําผลท่ีไดมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาหองเรียนและอุปกรณในหองเรียนใหมีความ
สอดคลองกับความตองการ   

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูสอนและผูเรียน และนําผลที่ไดมาวางแผนปรับปรุง
พัฒนาหองเรียนและอุปกรณในหองเรียนใหมีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอนไดตามแผนการ
สอน 

3. จัดบุคลากรดูแลและบํารุงรักษาหองเรียนและอุปกรณ ใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา  
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4. เพ่ิมจํานวนของอุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสายใหมากข้ึน 
 

10.5.2 หองสมุด 
ในขณะนี้ทางหลักสูตรไดใชบริการหองสมุดของมหาวิทยาลัยเปนหลักในการสืบคน

ขอมูลและยืมตําราเรียนเพิ่มเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งหองสมุดของมหาวิทยาลัยยังไดทํา
การจัดซื้อตําราและสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยอยูตลอดเวลาโดยทุกปคณะจะมีโครงการให
สาขาวิชาสํารวจตําราและสื่อการเรียนการสอนและทําการสั่งซื้อใหกับหองสมุดตามงบประมาณที่
จัดสรรใหในแตละป  

10.5.3 สิ่งอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอร 
ในสวนของมหาวิทยาลัยไดมีจุดบริการอินเตอรเน็ตแบบไรสายพรอมทั้งจัดสรรพื้นที่

นั่งพรอมบริการปลั๊กไฟเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนอกหองเรียนนอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัย
มีหองคอมพิวเตอรไวบริการโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์เชนไมโครซอฟทออฟฟศและไมโครซอฟทวินโดวส
สําหรับนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยปญหาท่ีพบคือ จุดบริการอินเตอรเน็ตแบบไรสายไม
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร และพบปญหาความลาชาในการใชอินเตอรเน็ต 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. สํารวจความตองการสิ่งอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอร จากอาจารยผูสอน

และนิสิต และนําผลที่ไดสงใหแกฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการวางแผนปรับปรุง
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอร ใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ
ใหมๆ   

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผูสอนและผูเรียน และนําผลที่ไดมาวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอนได
ตามแผนการสอน 

3. รวมกับฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกดานคอมพิวเตอรใหทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน 

4. ไดมีการของบประมาณเพ่ือจัดทําหองโปรเจคใหนิสิตทํางาน  
10.5.4 มีการทําแบบสํารวจความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  จากผลแบบสํารวจความพึงพอใจ พบวา ในปการศึกษา 2561 มีผลคะแนนความพึง
พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งของอาจารยสูงกวาในปการศึกษา 2560 สวนของนิสิตผลคะแนน
ความพึงพอใจจะตกลงเล็กนอย ซึ่งมีผลมาจากการปรับปรุงตามแนวทางท่ีกลาวมาขางตน แตเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดก็ยังพบปญหาในดาน จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต ที่ยังมีผลการประเมินคอนขาง
ต่ํา สาขาจะนําผลการประเมินในขอนี้แจงในท่ีประชุมคณะเพ่ือดําเนินการปรับปรุงตอไป 
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ตารางที่ 10.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
หัวขอประเมิน ป  

2559 
ป 

2560 
ป 

2561 
1. หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอํานวยความสะดวกตอการเรยีนที่
เหมาะสม พรอมใชงาน 

4.00 4.33 4.66 

2. หองเรียน สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ 3.80 4.16 4.33 
3. หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคณุภาพดี และมคีวามปลอดภัย 4.00 3.83 4.33 
4. หองปฏิบัติการ มีจํานวนเพียงพอตอการสอน 4.00 4.33 4.66 
5. หองสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ 
และเหมาะสม 

3.00 3.33 4.00 

6. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีความเพียงพอ 3.40 3.83 4.66 
7. จุดเช่ือมตออินเทอรเนต็เหมาะสม เพียงพอตอการใชงาน 2.80 2.83 3.66 
8. สถานที่ สําหรับคณาจารยใหคําปรึกษาทางวชิาการ 
แกนิสิตสะดวกและเหมาะสม  

3.80 3.16 4.66 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทาํวิจัย 3.40 3.83 4.66 
1q. หองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพ่ือใหอาจารยเขาใชไดสะดวกในการ
ทําวิจัย 

2.20 3.50 4.66 

11. อุปกรณและเครื่องมือวิจัยท่ีจําเปนและเหมาะสม 
ในการทําวิจัย 

2.40 3.66 4.33 

คาเฉลี่ยรวม 3.79 3.80 4.42 
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ตารางที่ 10.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

   

หัวขอประเมิน ป  
2559 

ป 
2560 

ป 
2561 

1. หองเรียน มีโสตทัศนูปกรณ อุปกรณอํานวยความสะดวกตอการเรยีนที่
เหมาะสม พรอมใชงาน 

3.69 4.38 4.50 

2. หองเรียน มีจํานวนท่ีนั่งเพียงพอ สะดวกสําหรับการเรยีน 3.73 4.37 4.90 
3. หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคณุภาพดี และมคีวามปลอดภัย 3.67 4.40 4.40 
4. หองปฏิบัติการ มีจํานวนเพียงพอตอการเรียน 3.71 4.40 4.50 
5. หองสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานขอมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เพียงพอ 
และเหมาะสม 

3.64 4.39 4.40 

6. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบัสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตมีความเพียงพอ 3.59 4.36 4.10 
7. จุดเช่ือมตออินเทอรเนต็เหมาะสม เพียงพอตอการใชงาน 3.46 4.18 3.96 
8. สถานที่ สําหรับคณาจารยใหคําปรึกษาทางวชิาการแกนิสิตสะดวกและ
เหมาะสม 

3.72 4.37 4.40 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อทาํวิจัย เชน ทุนอุดหนุนการคนควาอิสระ 
การทําวิทยานิพนธ / ดุษฎีนิพนธ คาวัสดุและสารเคมี คาเดินทาง เปนตน 

3.69 4.38 4.20 

10. หองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการ
ทําวิจัย 

3.65 4.33 4.30 

11. อุปกรณและเครื่องมือวิจัยท่ีจําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย 3.68 4.37 4.20 
คาเฉลี่ย 3.66 4.36 4.30 

 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and enhancement (6)  มกีารประเมินผลและปรับปรุงคณุภาพที่
รวบรวมจากปจจัยนําเขา และผลการปอนกลับ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

10.6.1 มีระบบการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากตลาดแรงงานอยางเพยีงพอ 
หลักสูตร 
1.มีการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากตลาดแรงงาน โดยการสํารวจความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการและหนวยงานตางๆ ที่นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไปฝกสหกิจ ประจําป 2557-
2561เพ่ือนําขอมูลยอนกลับดังกลาวมาใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 2. มีการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากผูใชบัณฑิต โดยใชแบบประเมินความพึงพอในของผูใช
บัณฑิต และนําขอมูลปอนกลับมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และจะนําไปใชใน
การพัฒนาหลักสูตรในรอบหลักสูตรถัดไป 

3. มีการรวบรวมขอมูลความตองการแรงงานจากตลาดแรงงาน โดยศึกษาขอมูลผานทาง
เว็บไซต ขอมูลขาวสารจากคณะและมหาวิทยาลัย 

 
ผลการดําเนินงาน  
1. ในสวนของผูใชบัณฑิตมีการประเมินเรื่องความรูทางภาษาอังกฤษของนิสิตคอนขางต่ํา  
2. จากการรวบรวมขอมูลพบวาสถานประกอบการตองการนิสิตที่มีทักษะในการพัฒนา

ทางดาน Mobile Application กระบวนการคิดวิเคราะหและอัลกอริทึม การนําเสนอ 
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การแนะนําตัว และการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อรวบรวมขอมูลปอนกลับจากสถานประกอบการ วางแผนการ

ดําเนินงาน กําหนดแนวทางปฏิบัติ และประกาศใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมไดรับทราบ 
2. นําขอมูลปอนกลับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางเปนรูปธรรม โดยไดมีการเพิ่มรายวิชา 

Mobile Application ลงไปในการเรียนการสอน เพ่ิมเนื้อหาปญญาประดิษฐ การจัดการขอมูล ลงใน
รายวิชาหัวขอเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ผลักดันใหนิสิตสอบ TOEIC มีการอบรมเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษ 
4. จัดใหนิสิตสอบวัดมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักฐาน 
1. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการและหนวยงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศกึษา พ.ศ. 2558 – 2561 
2. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประจําปการศกึษา พ.ศ. 2561 
10.6.2 มีระบบการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากผูเรียนและศิษยเกาอยางเพียงพอ 
นอกจากการเรียนการสอนแลวการรับฟงความคิดเห็นของผูเรียนยังเปนสิ่งสําคัญเพื่อใหแนใจ

วาผูเรียนไดรับการศกึษาที่ดีที่สุดและสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดการรวบรวม
ขอมูลปอนกลับจากผูเรียนจะทําเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษาผานระบบการ
ประเมินความพึงพอใจแบบออนไลนที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยผานเว็บไซต 

 1.  มีการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากผูเรียนดานการจัดการเรียนการสอน โดยทุกรายวิชาที่
เปดสอนในหลักสูตรจะใชระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต (www.access.buu.ac.th) เพื่อ
นําขอมูลปอนกลับดังกลาวมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
มากขึ้น  
 2. มีการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากผูเรียนดานอาจารยที่ปรึกษา โดยใชประเมินออนไลน 
เพ่ือนําขอมูลปอนกลับดังกลาวมาใชในการปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษาและพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพมากขึ้น  

3. มีการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากศิษยเกาดานภาวะการมีงานทํา โดยใชแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพื่อนําขอมูลปอนกลับดังกลาวมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้น  

4. มีการจัดทํา Facebook ของศิษยเกาในสาขาเพ่ือเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางศิษยเกาศิษยปจจุบันอาจารย  

ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงาน ทําใหศิษยเกามีชองทางประชาสัมพันธการรับสมัครงานใหแกรุนนอง มี

ชองทางที่ศิษยเกาสื่อสารกับอาจารยในดานการจัดการเรียนการสอน  
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
จะนําผลคําแนะนําของศิษยเกามาปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
Sub Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time 
to graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; 
and the programme should achieve the expected learning outcomes and 
satisfy the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เชน อัตราการ
สอบผาน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การไดงานทํา ฯลฯ) หลกัสูตรควร
บรรลุผลการเรียนรู 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทยีบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผูเรียน และ
ควรตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย  

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of 
the programme and its graduates. 
มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
ผูเรียน ศิษยเกา นายจาง  ผูใชบัณฑิต ฯลฯ ดวยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 2561 
11.1 The pass rates and dropout rates are 

established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผาน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3 4 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement 
(1) 
มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 3 

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement 
(1) 

 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การไดงานทํา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

3 4 4 

11.4 The types and quantity of research activities by 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผูเรียน เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ  

3 3 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
 established, monitored and benchmarked for 
 improvement (3) 

 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 4 
 



 

 

หนา 132 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

ผลการดําเนินงาน   

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement (1) มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผาน อตัราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

ระบบงานทะเบียนนิสิตทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหหลักสูตรใชในการกํากับดูแล โดย
เปรียบเทียบอัตราการสอบผานและการตกออกของปการศึกษา 2559 ถึง ปการศึกษา 2561 

 

ตารางท่ี 11.1 แสดงอัตราการสอบผาน อัตราการตกออกปการศกึษา 2559 
ปการศึกษาที่เขาศึกษา ชั้นป 

จํานวนนักศึกษา 
ในแตละชัน้ป 

จํานวนนักศึกษาทีส่อบ
ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 

รอยละนักศกึษาที่
สอบผานตามแผน
กําหนดการศึกษา 

2559 1 20 19 95.00 
2558 2 9 9 100.00 
2557 3 21 21 100.00 
2556 4 37 37 100.00 

 
ตารางท่ี 11.2 แสดงอัตราการสอบผาน อัตราการตกออกปการศกึษา 2560 

ปการศึกษาที่เขาศึกษา ชั้นป 
จํานวนนักศึกษา 
ในแตละชัน้ป 

จํานวนนักศึกษาทีส่อบ
ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 

รอยละนักศกึษาที่
สอบผานตามแผน
กําหนดการศึกษา 

2560 1 16 11 68.75 
2559 2 18 18 100 
2558 3 9 9 100 
2557 4 21 20 95.24 

 
ตารางท่ี 11.3 แสดงอัตราการสอบผาน อัตราการตกออกปการศกึษา 2561 

ปการศึกษาที่เขาศึกษา ชั้นป 
จํานวนนักศึกษา 
ในแตละชัน้ป 

จํานวนนักศึกษาทีส่อบ
ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 

รอยละนักศกึษาที่
สอบผานตามแผน
กําหนดการศึกษา 

2561 1 10 10 100.00 
2560 2 10 10 100.00 
2559 3 18 18 100.00 
2558 4 9 8 88.88 

 
จากขอมูลของปการศึกษา 2560 พบวาผูเรียนชั้นปที่ 1 ไมผานตามแผนการศึกษาจํานวนมาก ซึ่ง

เกิดจากผูเรียนขาดพื้นฐานทางคณิตศาสตรซึ่งเปนวิชาหลักในชั้นป 1 แตในชั้นปอ่ืนนั้นผูเรียนผานตาม
เกณฑที่กําหนดเกือบทั้งหมด ทางหลักสูตรประชุมกันสรุปปญหาและมีขอเสนอแนะใหติดตามใหคําปรึกษา
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แกผูเรียนในการเลือกลงเรียนรายวิชาและการงดการลงทะเบียนในรายวิชาที่อาจเกิดมีปญหา รวมถึงการ
วางแผนการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคนใกลชิดมากข้ึน นอกจากน้ียังจะดําเนินการจัดติวเสริมให
ผูเรียนดวย จึงเปนผลทําใหปการศึกษา 2561 พบวาผูเรียนชั้นปที่ 1 ผานตามแผนการศึกษาครบทุกคน 
นอกจากนี้จากตารางท่ี 11.3 ยังพบวาผูเรียนชั้นปที่ 2 และ ป 3   สอบผานตามแผนการศึกษาครบ 100% 
เชนกัน ในขณะที่ผูเรียนชั้นปท่ี 4 มี 1 คนที่ไมผานตามแผนการศึกษาเนื่องจากผูเรียนจะตองลงเรียนใน
รายวิชาที่เก็บตกในรายวิชาคณิตในชีวิตประจําวันและวิชาสถติิสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการทวน
สอบรายวิชาตางในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดแจงใหอาจารยประจําหลักสูตรไดเอาผลการทวนสอบไป
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องของการสอบวัดผลที่ควรจะเพ่ิมการวัดผลในดานการสอบยอย
ใหมากข้ึน นอกจากจะมีคะแนนสอบปลายภาคและกลางภาคอยางเดียวจะชวยใหผูเรียนมีโอกาสสอบผาน
และชวยทบทวนเนื้อหาในสิ่งท่ีเรียนเปนอยางดี บางวิชาที่เก่ียวของกับการเขียนโปรแกรม เกี่ยวกับ
ฐานขอมูล ก็ไดชี้แจงใหอาจารยประจําหลักสูตรเนนในเรื่อง การสอนและสอบปฎิบัติใหมากๆ และมี
คะแนนปฏิบัติเพ่ิมข้ึน เพื่อทําใหผูเรียนมีทักษะดานการเขียนโปรแกรมและดานฐานขอมูล ซ่ึงจะชวยให
ผูเรียนมีโอกาสสอบผานมากขึ้น  เนื่องจากวิชาเหลานี้เปนวิชาที่ยากของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    

  11.2 The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement (1) มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
 ระบบงานทะเบียนนิสิตทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหหลักสูตรใชในการกํากับดูแล โดย
เปรียบเทียบระยะเวลาในการศึกษา ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 และปการศึกษา 2561  ดัง
ตาราง 

 
ตารางท่ี 11.4 แสดงระยะเวลาในการศึกษา ปการศึกษา 2559 

ปการศึกษา จํานวนนิสิต 

จํานวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จํานวนนิสิตที่พนสภาพแตละชัน้ป 

3 ป 4 ป >4 ป ป 1 ป 2 ป 3 
ป 4 

เปนตน
ไป 

2555 33 15 5 1 11 1 0 0 
2556 47 12 9 16 7 1 2 0 
2557 25  (21)  4 0 0  

2558 25  (9)  15 1   

2559 20  (19)  1    

 
 
 
 
ตารางท่ี 11.5 แสดงระยะเวลาในการศึกษา ปการศึกษา 2560 



 

 

หนา 134 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

ปการศึกษา จํานวนนสิิต 

จํานวนนิสิตท่ีจบภายในระยะ เวลา จํานวนนิสิตที่พนสภาพแตละชัน้ป 

3 ป 4 ป >4 ป ป 1 ป 2 ป 3 
ป 4 

เปนตน
ไป 

2556 47 12 9 16 7 1 2 0 
2557 25 7 11 2 4 0 1  

2558 25  (9)  15 1   

2559 20  (18)   

1 
(ยาย

สาขา 1 
คน) 

   

2560 16  (11)  5    

 
ตารางท่ี 11.6 แสดงระยะเวลาในการศึกษา ปการศึกษา 2561 

ปการศึกษา จํานวนนิสิต 

จํานวนนิสิตท่ีจบภายในระยะ เวลา จํานวนนิสิตท่ีพนสภาพแตละชัน้ป 

3 ป 4 ป >4 ป ป 1 ป 2 ป 3 
ป 4 

เปนตน
ไป 

2556 47 12 9 16 7 1 2 0 
2557 25 7 11 2 4 0 1  
2558 25  7 1 15 1  1 

2559 20  (18)   

1 
(ยาย

สาขา 1 
คน) 

   

2560 
 

16  (11)  
5 

(ลาออก 
1 คน) 

   

2561 10  (10)      

 
จากขอมูลที่แสดงในตารางจะเห็นไดวา จํานวนผูเรียนท่ีใชระยะเวลาศึกษามากกวา 4 ป ของ

หลักสูตรลดลงอยางตอเนื่อง เน่ืองจากในปท่ีผานมา อาจารยที่ปรึกษา กํากับ ติดตาม ดูแลผูเรียนในท่ี
ปรึกษาอยางใกลชิด รวมทั้งมีอาจารยประจําหลักสูตรช้ันปที่คอยแนะนําใหคําชี้แนะ มีการเรียกมาพบทุก
สัปดาห ใหนิสิตนําความกาวหนาของโครงงานมาใหดู ซึ่งสามารถแกปญหานิสิตคงคางไดเปนอยางด ี
 
 
ตารางท่ี 11.7 แสดงระยะเวลาในการศึกษา ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บางแสน 
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รหัส 
แรกเขา 

จํานวนท่ีลงทะเบียน จํานวนนิสิตท่ีจบภายในระยะเวลา จํานวนนิสิตท่ีพนสภาพแตละชัน้ป 
4 ป > 4 ป 1 2 3 4 เปนตนไป 

2557 232 
119 

(ไมรวม Summer) 
6 65 15 8 2 

2558 235 ยงัไมครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูร 86 9 0 0 

2559 310 ยงัไมครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูร 43 27 4 0 

2560 88 ยงัไมครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูร 8 4 0 0 

2561 106 ยังไมครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสตูร 7 0 0 0 

หมายเหต ุขอมูลจากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศบางแสน 
 

จากขอมูลระยะเวลาในการจบการศึกษาตารางที่11.7 มีการเปรียบเทียบกับหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ บางแสน (รหัสแรกเขา 2558-2561) พบวา ทางจันทบุรี มีนิสิตท่ีพนสภาพ คิดเปนรอยละ 
30.98 สวนทางบางแสน คิดเปนรอยละ 25.44 ซึ่งจะเห็นไดวาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จันทบุรี มี
อัตราการพนสภาพสูงกวาทางบางแสน เนื่องจากผูเรียนท่ีเขามาเรียนที่บางแสนมีพ้ืนฐานการศึกษาดีกวา
หลักสูตรที่จันทบุรี เนื่องจากมีผูมาสมัครเรียนนอยกวาจึงทําใหคุณภาพของผูเรียนนอยกวา แตในป
การศึกษา 2561 ที่ผานมาทางหลักสูตรไดติดตามผูเรียนและใหคําปรึกษาใกลชิดมากข้ึน รวมทั้งมีโครงการ
ติวพ้ืนฐานใหกับผูเรียนชั้นป 1 ในทุกปการศกึษา จึงทําใหผูเรียนรหัส 61 มีการพนสภาพเปนรอยละ 0   

จากการสอบถามขอมูลไปยังหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพบวาผูเรียนรหัส 58 เรียนจบตาม
แผน 4 ป เปนจํานวนรอยละ 69.50 ในขณะท่ีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่จันทบุรีพบวาผูเรียนรหัส 
58 เรียนจบตามแผน 4 ป เปนจํานวนรอยละ 87.50 ซึ่งสูงกวาทางบางแสน เนื่องจากอาจารยประจํา
หลักสูตรได กํากับ ติดตาม ดูแลผูเรียนชั้นปที่ 4 อยางใกลชิด จากการท่ีมีผูเรียนที่นอย รวมทั้งมีการ
แนะนําใหคําชี้แนะ ใหนิสิตนําความกาวหนาของโครงงานมาใหดูอยางสม่ําเสมอ  จึงทําใหผูเรียนจบตาม
แผนคอนขางสูง 
 

           11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement (1) มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การไดงานทํา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
    ระบบงานทะเบียนนิสิตทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหอาจารยในสาขาใชในการกํากับดูแล 
โดยเปรียบเทียบการไดงานทําของบัณฑิตรหัสปการศึกษา 2558 – 2560 
 
ตารางที่ 11.8 แสดงรอยละของการมีงานทํา ปการศึกษา 2558-2560 

ขอมูลการสอบถาม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปการศึกษา 

2558 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปการศึกษา 

2559 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําปการศกึษา 

2560 
รอยละการมีงานทํา 78.13 89.74 83.33 
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จะเห็นไดวาอัตราการมีงานทําจากการสํารวจจากนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 จะ
เพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2558   แตจํานวนการมีงานทําปการศึกษา 2560 นอยกวาปการศึกษา 2559 
เล็กนอยเนื่องจากบัณฑิตเรียนตอในระดับปริญญาโท อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติหลักสูตรไดมีการหารือใน
การประชุมสาขา เพ่ือหาทางสนับสนุนการไดงานทําโดย สําหรับปการศึกษา 2562 หลักสูตรรวมกับคณะ
จะผลักดันใหนิสิตในชั้นปที่ 4 ไดมีโอกาสในการสอบมาตรฐานทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ตางๆ เพื่อเปนการแสดงถึงมาตรฐานของบัณฑิตที่จบการศึกษา อาจสามารถสงเสริมใหบัณฑิตหางานทํา
ไดดียิ่งข้ึน  รวมถึงการผลักดันใหนิสิตไดไปสหกิจศึกษาซึ่งอาจสงผลใหไดทํางานตอเนื่องกับสถาน
ประกอบการนั้นได 

 
 

ตารางที่ 11.9 แสดงการเปรียบเทียบรอยละการมีงานทํา ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขต
จันทบุรี กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา บางแสน และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลา ลาดกระบัง 

ขอมูลการสอบถาม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.บรูพา บางแสน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนฯ ลาดกระบัง 

รอยละการมีงานทํา 83.33 80.00 75.22 

   
  จากการเทียบรอยละการมีงานทําพบวา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขตจันทบุรี บัณฑิต
ที่จบไปมีงานทําสูงกวาของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และสูงกวาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา เน่ืองจาก นิสิตมีมีความใกลชิดกับผูสอน ทําใหการเรียนการ
สอนเปนไปอยางใกลชิด นิสิตสามารถสอบถามปญหาไดโดยตรงจากอาจารยผูสอน รวมถึงการติดตามงาน
นิสิตอยางใกลชิด อาจารยดูแลท่ัวถึง นอกจากนี้ โครงงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตทํา 1 คน/
โครงงาน ทําใหนิสิตฝกฝนเขียนโปรแกรมไดจริง และนอกจากนี้จากการสอบถามผูประกอบการพบวานิสิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความอดทน ตั้งใจในการทํางานสูง เปนท่ีชื่นชอบของผูประกอบการ  
           
ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรไดทําการเปรียบเทียบกับคูเทียบหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ บางแสน ในดาน  การ
พนสภาพของผูเรียน การเรียนจบตามแผน 4 ป และอัตราการมีงานทํา ในสวนหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนฯ ลาดกระบัง จะเปรียบเทียบในดานอัตราการมีงานทําดานเดียว  ซึ่งจาการ
เปรียบเทียบในดานตางๆ ทางหลักสูตรพบวา 
จุดแข็งของหลักสูตร: รอยละการมีงานทําสูง ผูเรียนมีความใกลชิดผูสอน 
จุดที่ตองปรับปรุง: ลดจํานวนนิสิตที่พนสภาพแตละชั้นป  
 
 
 
แนวทางการปรับปรุง 
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หลักสูตรไดวิเคราะหพบวาจํานวนนิสิตท่ีพนสภาพแตละชั้นปมากกวากวาคูเทียบจากบางแสน 
หลักสูตรไดประชุมหารือหาวิธีการที่จะลดจํานวนดังกลาว โดยไดตั้งเปาที่จะลดจํานวนรอยละการพน
สภาพของผูเรียนในปถัดไปไมเกินรอยละ 20  และจากการทวนสอบทําใหทราบวาผูสอนควรเพ่ิมคะแนน
เก็บและคะแนนสอบยอยใหมากขึ้น เนนการเก็บคะแนนปฏิบัติใหมากขึ้น เปนตน เปาหมายเพื่อลดจํานวน
นิสิตท่ีพนสภาพใหลดลงในทุกปตอไป และเพื่อใหเปาหมายอัตรารอยละการมีงานทําไมต่ํากวารอยละ 80 
ในทุกปการศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอไป 
 
  11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement (2) มีการเก็บรวบรวมขอมูล 
กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผูเรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
  ในการศึกษาเพ่ือสําเร็จสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตจะตองทําโครงงานในรายวิชาหรือ โครงงาน
ประกอบสหกิจศึกษา ซึ่งในปการศึกษา 2561  ซึ่งสามารถจําแนกลักษณะของงานไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 11.10 แสดงรายชื่อโครงงานของนิสิตประเภทโครงงาน 
ลําดับ ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลนิสิต อาจารยที่ปรึกษา 
1 ระบบจัดการกองทุนหมูบานบานดง

กลาง 
นายแทนไท สมมิตร อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ 

 
ตารางท่ี 11.11 แสดงรายชื่อโครงงานของนิสิตประเภทโครงงานสหกิจศึกษา 
ลําดับ ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลนิสิต อาจารยที่ปรึกษา 
1 เว็บแอปพลิเคชันระบบนัดพบแพทย 

บน ASP.NET บนฐานขอมูล ORACLE 
11G 

นางสาวพรสินี ทรงวศิน 
นางสาวยุวนิดา ชาญศร ี
นางสาวพูนมณี คมปฏิภาณ 

อ.สิริสดุา บัวทองเก้ือ 

2 Eye laser operation reservation 
information system  

นายจักรพรรด ินอยหมอ อ.สิริสดุา บัวทองเก้ือ 

3 Appointment System  Mr.Vong Leapheng อ.สิริสดุา บัวทองเก้ือ 

4 ระบบคํานวณผลประโยชนตัวแทน นางสาววันวิสา หรั่งกรุน อ.ธนพล พุกเส็ง 

5 เครื่องมือตรวจจับปายจราจรบนภาพ
สํารวจ กรณีศึกษา บริษัท เมอรเคเทอร 
จํากัด 

นายอถรรพล พวงจาร ี อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน 

 หมายเหต ุลําดับที่1-3 สหกิจศึกษาสถานประกอบการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  

เปรียบเทียบสัดสวน พบวานิสิตสวนใหญจะทําโครงงานสหกิจศึกษา ทั้งในและตางประเทศ
ผลงานที่นิสิตไดทํานั้นแสดงถึงการบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร โดยโครงงานสหกิจศึกษา 
ไดมีการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งจากผลการดําเนินการสามารถพิจารณาไดวาการ
ทําโครงงานและสหกิจทําใหนิสิตไดประสบการณในการทํางาน นอกจากนั้นในการติดตามไปยังบริษัทท่ี
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นิสิตไปสหกิจเพ่ือสอบถามความตองการของสถานประกอบการเพ่ือใหทราบถึงความตองการท่ีจะใหนิสิต
มีความรูความสามารถในดานใดมากยิ่งขึ้น เพื่อการนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพนิสิตตอไป 
 
 11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement (3) มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 
  มหาวิทยาลัยไดมีการสอบถามระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพโดยเฉพาะที่ผูประกอบการ ซึ่งเปนผูใชบัณฑิต ซึ่งไดเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอบัณฑิตรหัสปการศึกษา 2557 ถึง 2560 
 
ตารางที่ 11.12 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตรหัสปการศึกษา 2557 ถึง 2560 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่
แสดงออก 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประจําป
การศึกษา 

2557 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประจําป
การศึกษา 

2558 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประจําป
การศึกษา 

2559 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประจําป
การศึกษา 

2560 

เปาหมาย 

1.ดานคุณธรรมและจริยธรรม 4.20 4.01 4.23 4.38 3.51 
2.ดานความรู 3.88 3.56 4.23 3.80 3.51 
3.ดานทักษะทางปญญา 3.62 3.35 3.93 3.75 3.51 
4.ดานทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

3.98 3.74 4.23 4.38 3.51 

5.ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.69 3.48 3.81 3.69 3.51 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3.91 3.73 4.01 4.00 3.51 

  
จากขอมูลผลการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะเห็นไดวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในป

การศึกษา 2560 โดยเฉลี่ยอยูในระดับ 4.0 (ระดับดี) ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่วางไว คือ 3.51 แตมี 3 ดานที่
หลักสูตรจะตองเรงดําเนินการ ไดแก ดานความรู ดานทักษะทางปญญา และดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสูงข้ึนในทุก ๆ ดาน ดังนั้นในปการศึกษาที่ผานมา
มีการเตรียมความพรอมเฉพาะดานใหนิสิตไดออกไปทํางานอยางมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน โดยมีโครงการ
อบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา และมีวิชาฝกงาน ซึ่งใหนิสิตทุกคนเขารวม เพ่ือพัฒนาทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางดานภาษาใหกับผูเรียน และนอกจากนี้หลักสูตรไดดําเนินการให
อาจารยผูสอนเรงดําเนินการเสริมในดานเหลานี้ในกระบวนการเรียนการสอนและตองทําอยางตอเนื่องทุก
ป 
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ตารางท่ี 11.13 แสดงความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตรหัสปการศึกษา 2560 ของสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี กับ บางแสน  

ขอมูลการสอบถาม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.บรูพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.บูรพา บางแสน 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเฉลีย่ทั้ง 5 
ดาน 

4.00 
 

3.82 
 

  

จากขอมูลผลการทําทําแบบสํารวจจะพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในปการศึกษา 
2560 ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี สูงกวาของบางแสน จากการสอบถาม
ผูประกอบการพบวาผูเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความอดทน พรอมเรียนรูสิ่งตางๆ ขยัน
ตั้งใจในการทํางานสูง จึงเปนที่ชื่นชอบของผูประกอบการ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ทางหลักสูตรไดมีการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูเรียน และไดทําการ
สงแบบประเมินความพึงพอใจตอผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง 5 ดานไปยังผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ ผาน
การไปนิเทศสหกิจผูประกอบการ ศิษยเกา (บัณฑิตในชวงรับปริญญาบัตร) ผูเรียนในหลักสูตรท่ีผานการทํา
แบบสอบถาม และไดกําหนดคาเปาหมายของผลการเรียนรูไมต่ํากวา 3.51 (ระดับดี) เพื่อใชเปนบรรทัด
ฐานในการพัฒนา/ปรับปรุง ซึ่งจากคะแนนประเมินของผลการเรียนรูท่ีคาดหวังพบวา (AUN 1.3)  
 
มุมมองผูใชบัณฑิต 
จุดแข็ง: คุณธรรม จริยธรรม ความรู และทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

มุมมองศิษยเกา 
จุดแข็ง: คุณธรรม จริยธรรม และ ทักษะทางปญญา 

มุมมองนิสิต 
จุดแข็ง: ทั้ง 5 ดาน 
 
แนวทางการปรับปรุง 

 สิ่งที่ทางหลักสูตรวิเคราะหจากตารางประเมินและจากการติดตามขอมูลตางๆ จากผูมีสวนได
สวนเสียพบวา ตองมีการเสริมในดานความรู ดานทักษะทางปญญา และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี ในปการศึกษาท่ีผานมาทางหลักสูตรไดดําเนินการนําผลการทวนสอบ
และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา และมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรปรับ
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุผลดานเหลานี้ และจะดําเนินการในปตอๆ ไปเพ่ือใหคะแนนใน
สวนนี้สูงขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งสามารถสะทอนถึงความสามารถของผูเรียนไดเปนอยางด ี
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบงชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน เปนไปตามเกณฑ  
AUN. 1 ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes) 

4  

 1.1 การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังมีความชัดเจน
และสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 3 

 

  1.2 ผลการเรียนรูที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู
เฉพาะทางของศาสตรนั้นๆ และผลการเรียนรูทั่วไป 4 

 

  1.3 ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการของผู
มีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน 4 

 

AUN. 2 รายละเอยีดของหลักสูตร (Program 
Specification) 

4  

 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 4 

 

 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 4 

 

  2.3 ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงและรับรู
รายละเอียดของหลักสูตร และขอกําหนดรายวิชาได 4 

 

AUN. 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme 
Structure and Content) 

4  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรคาํนึงถึงผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

4  

 3.2 แตละรายวิชาในหลักสูตรมีสวนสนับสนุนการ
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน 

4  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสรางเนื้อหาที่มีการ
เรียงลําดับอยางเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

4  

AUN. 4 วิธกีารเรียนการสอน (Teaching and Learning 
Approach) 

4  

 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสูผูมี
สวนไดสวนเสีย 3 

 

  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลองกับการ
บรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง 4 

 

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต 4 

 

AUN. 5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 3  
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ตัวบงชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
  5.1 การประเมินผูเรียนมีความสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์
ของผลการเรียนรูที่คาดหวัง 4 

 

  5.2 การประเมินผูเรียน ประกอบดวย ชวงเวลา วิธีการ 
ขอบังคับ สัดสวนการประเมิน เกณฑ และเกรด พึงมีความ
ชัดเจนและแจงใหผูมีสวนเก่ียวของทราบ 3 

 

 5.3 วิธีการตาง ๆ เชน เกณฑการประเมินและแผนการ
ใหคะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความนาเชื่อถือและเปน
ธรรม 3 

 

 5.4 การใหผลปอนกลับในการประเมินผูเรียนมีความ
ทันเวลา และชวยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 3 

 

 5.5 ผูเรียนเขาถึงกระบวนการรองทุกขอยางเหมาะสม 4  
AUN. 6 คุณภาพบคุลากรสายวิชาการ (Academic Staff 
Quality) 

3  

 6.1 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เชน แผนความกาวหนา
ทางสายงาน ยกยองชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิก
จาง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็มความจําเปน ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 3 

 

 6.2 มีการวัดสัดสวนของผูสอนตอผูเรียน และภาระงาน
ของผูสอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 3 

 

  6.3 กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก รวมถึง 
จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหนงงาน 
การจางงาน ความกาวหนาทางสายงาน และเผยแพรใหทราบ
โดยทั่วกัน 3 

 

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร
สายวิชาการ 3 

 

 6.5 มีการระบุความตองการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความตองการ
นั้น 3 

 

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยอง
ใหเกียรติเพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 3 

 

 6.7 มีการสราง กํากับ และการเทียบเคยีงเพ่ือการ
พัฒนาเก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมดานการวิจัย
ของบุคลากรสายวิชาการ 3 
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ตัวบงชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
AUN. 7 คุณภาพบคุลากรสายสนับสนุน (Support Staff 
Quality) 

3  

 7.1 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความตองการจําเปน 
(หองสมุด หองปฏิบัติการ ทรัพยากรดานสารสนเทศ และดาน
การจัดบริการแกนิสิต) สําหรับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ 

3  

 7.2 กําหนดเกณฑการสรรหาและคัดเลือก สําหรับ
ตําแหนงงาน การจางงาน ความกาวหนาทางสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน 

3  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุน 

3  

 7.4 มีการระบุความตองการในการอบรมและพัฒนา
ของบุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนา
ตามความตองการนั้น 

3  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เชน ใหรางวัล ยกยอง
ใหเกียรติ เพ่ือสรางแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการ 

3  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน (Student 
Quality and Support) 

3  

 8.1 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑการรับเขาสู
หลักสูตรอยางชัดเจน ประชาสัมพันธเผยแพรอยางทั่วถึงและ
เปนปจจุบัน 

4  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกผูเรียน 
และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ 

3  

 8.3 มีระบบกํากับ ติดตามความกาวหนาในการเรียน 
ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผูเรียนอยางเพียงพอ 

4  

 8.4 มีการใหคําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแขงขันของผูเรียน และการบริการอื่น ๆ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและทักษะการประกอบอาชีพ 

3  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรูทั้งดานกายภาพ 
สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือตอการเรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุข
ภาวะของผูเรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ (Facilities 
and  Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอ
และทันสมัย 

3  
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ตัวบงชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (หองเรียน หองเรียน
รวม หองปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 
  9.2 มีหองสมุดและทรัพยากรอยางเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.3 มีหองปฏิบัติการและเครื่องมืออยางเพียงพอและ
ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
โครงสรางพ้ืนฐานการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส อยางเพียงพอและ
ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3  

 9.5 มีการระบุและใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ 
และความปลอดภัย และสามารถเขาถึงไดสําหรับบุคคลท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 

3  

AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality 
Enhancement) 

4  

 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช
ขอมูลความตองการ และขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย
เปนปจจัยนําเขา 

3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการ
ดังกลาวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคลองกับผลการเรียนรูที่
คาดหวัง 

4  

 10.4 มีการใชผลการวิจัยเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอน 3  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการ
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เชน หองสมุด หองปฏิบัติการ สิ่ง
สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผูเรียน) 

4  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวม
จากปจจัยนําเขา และผลการปอนกลับ จากผูมีสวนไดสวนเสีย 

4  

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 4  
 11.1 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน อัตราการสอบผาน อัตราการตกออก เพ่ือการ
ปรับปรุงคณุภาพ 

4  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียง
มาตรฐานระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  
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ตัวบงชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 11.3 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน การไดงานทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

4  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียง
มาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผูเรียน เพื่อการ
ปรับปรุงคณุภาพ 

3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมขอมูล กํากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือการ
ปรับปรุงคณุภาพ 

4  

ระดับในภาพรวม  3  
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รายงานจุดเดน และจุดที่ควรพฒันา  
เมื่อปการศึกษา 2560 สําหรับปการศึกษา 2561 

AUN. 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 

1. 1.การวิเคราะหผลการ
ประเมินของผูมีสวน 
ไดสวนเสียทุกกลุมตอผล
การเรยีนรูท่ีคาดหวัง
อยางตอเนื่อง เพ่ือนําไปสู
การปรับปรุงและพัฒนา 

1. ผลการเรียนรูที่
คาดหวังมีความชัดเจน
สะทอนความตองการผูมี
สวนไดสวนเสีย 

1. 

2. 2.  2. ผลการเรียนรูที่
คาดหวังครอบคลุมทั้งผล
การเรยีนรูเฉพาะทาง 
และผลการเรยีนรูท่ัวไป 

2. 

3. 3. 3.มีการกําหนดผูมสีวนได
สวนเสยีอยางชัดเจน และ
นําผลการประเมินมา
วิเคราะหมาพัฒนาและ
ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

3. 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 

1. มีการเก็บขอมูล การ
เขาถึงรายละเอียดหลัก 
สูตรของผูมีสวนไดสวน
เสีย 

1. การวิเคราะหผลการ
ประเมินของการ เขาถึง
รายละเอียดหลักสูตรของ
ผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

1. รายวิชาในหลักสตูรมี
การปรับปรุงรายวิชา
อยางสม่ําเสมอเพื่อความ
ทันสมัย 

1. 

2.  2. 2. มีการปรับปรุงการ
นําเสนอรายละเอียดของ
หลักสตูรไปยังผูมสีวนได
สวนเสยีอยางตอเนื่อง
และนําผลมาปรับเนื้อหา
การเรยีนการสอนอยาง
ตอเนื่อง 

2. 

3.  3. 3. 3. 
AUN. 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 

จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 
1. มีการออกแบรายวิชา
ที่สงเสรมิ คุณภาพ
ผูเรยีน 

1.การประเมินผลการ
เรียนรูที่คาดหวังใน ดาน
การสื่อสาร เพ่ือนําไปสู
การปรับปรุง และพัฒนา 

1. มีการออกแบ
โครงสรางรายวิชาที่
ชัดเจนเพื่อสงเสริม และ
พัฒนาทักษะใหผูเรียน 

1. 
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2. 2. 2.มีการจัดการเรียนการ

สอนเปนลําดับตาม
กระบวนการเรียนรู 

2. 

3.  3. 3. รายวิชามีผลการเรียนรู
ที่ชัดเจน 

3. 

4.   4.   
AUN. 4 วิธกีารเรียนการสอน AUN. 4 วิธกีารเรียนการสอน 

จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 
1. กระบวนการเรียน
การสอนมี ประสิทธภิาพ 
สงผลตอการพัฒนา 
คุณภาพของบัณฑิต 

1. การวิเคราะหผลการ
ประเมิน กระบวนการ 
เรียนการสอนที่สงเสรมิ
ตอการเรียนรู ตลอดชีวิต 
เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
และ พัฒนา 

1. มีการใชสื่อทางสังคม
ออนไลนมาประยุกติ์ใน
การเรยีนการสอนและ
การสื่อสารระหวางผูสอน
กับผูเรยีน 

1. 

2.  2.  2.กิจกรรมการเรยีนการ
สอนมีความสอดคลองกับ
ผลการเรยีนรูท่ีคาดหวัง
อยางชัดเจน 

2. 

3.   3.มีรายวิชาและกิจกรรม
เสรมิสรางกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง 

3. 

AUN. 5 การประเมินผูเรียน AUN. 5 การประเมินผูเรียน 
จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 

1.  1. การวิเคราะหผลการ
ประเมินของผูเรียนที่ 
ครอบคลุมผลการเรียนรูที่
คาดหวัง และ การติดตาม
ผลการเรยีนรูในระหวาง 
การศึกษา 

1.มีกระบวนการวดั
ประเมินผูเรียนท่ี
ครอบคลุมและชัดเจน 

1. ปรับกระบวนการรับเขา
ของนิสิตใหสอดคลองกับ
จํานวนนิสิตคงอยูปจจุบัน 

2.  2. 2.มีกระบวนการรับเรื่อง
เรื่องรองทุกขที่ชัดเจน 

2.การประชาสัมพันธ
ขั้นตอนการรองทุกขไปยัง
ผูเรยีนอยางตอเนื่อง 

3.  3. 3. 3. 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 
1. 1. การกําหนดแผนและ

กลไกที่สนับสนุนการ เขา
สูตําแหนงทางวิชาการ 
อยางเปน รูปธรรม 

1. อาจารยมีงานวิจัย
อยางตอเนื่อง 

1.จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ
ในวารสาร 

2.  2.  2.มีแผนการพัฒนา
บุคลากรอยางชัดเจน 

2. 

3. 3. 3. 3. 
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AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 

จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 
1. 1. มีการบริหารคณุภาพ

บุคลากรสาย สนับสนุน 
1. 1. 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผูเรียน 

จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 
1.  1. การกําหนดเปาหมาย

ของผลการ ดําเนินงาน
อยางชัดเจน เพ่ือนําไปสู
การ ปรับปรุงและพัฒนา  

1. มีเกณฑการรับเขา
อยางชัดเจนและมีการ
ประชาสมัพันธอยาง
ตอเนื่อง 

1.  

2.  2. การกํากับ ติดตาม
ความกาวหนาในการ 
เรียนของนิสิตอยางเปน
ระบบ 

2. มีการกําหนดเปาหมาย
ชัดเจนในสวนจํานวนผู
เขาเรียน 

2. 

3.  3. 3. มีการกํากับ ติดตาม
ความกาวหนาในการ 
เรียนของนิสิตอยาง
ใกลชิด 

3. 

AUN. 9 สิ่งสนับสนนุการเรียนรูทางกายภาพ AUN. 9 สิ่งสนับสนนุการเรียนรูทางกายภาพ 
จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 

1. มีการรวบรวมและ
ประมวลผลอยาง 
ชัดเจน 

1. การกําหนดเปาหมาย
ของผลการ ดําเนินงาน
อยางชัดเจน เพ่ือนําไปสู
การ ปรับปรุงและพัฒนา 

1.ความพึงพอใจตอสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูอยูใน
ระดับท่ีคอนขางสูง 

1. 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศกึษา AUN. 10 การสงเสริมคุณภาพการศกึษา 

จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 
1. 1.การสรางระบบการ

วิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน การบรหิาร
จัดการหลักสตูร เพ่ือให
สอดคลองกับผลการ
เรียนรู 

1.มีกระบวนการนาํผล
สะทอนจากผูมีสวนได
สวนเสยีมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูรอยาง
ตอเนื่อง 

1.ไมมีระบบการวเิคราะห
ผลการดําเนินงานของ
หลักสตูรท่ีชัดเจน 

2. 2. 2.มีการนําผลการทวน
สอบมาปรับปรุงการเรียน
การสอน 

2. 

3. 3. 3. 3. 
AUN. 11 ผลผลิต AUN. 11 ผลผลิต 

จุดเดน จุดที่ควรพฒันา จุดเดน จุดที่ควรพฒันา 



 
หนา 148 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

เมื่อปการศึกษา 2560 สําหรับปการศึกษา 2561 
1. มีการเทียบเคยีงผล
การดําเนินงานกับ 
หนวยงานภายนอก 

1. การใชผลการ
เทียบเคียงและผลการ 
ประเมินในการพัฒนา 
เพ่ือนําไปสูการ ปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1. ผลการเทียบเคียงสูง
กวาคูเทียบดานความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตและ
รอยละการมีงานทํา 

1. สงเสรมิทักษะทางการ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษและ
การนําเสนอ 

  2. มีการกําหนดคา
เปาหมายที่ชัดเจนและมี
การนําผลการประเมิน 
ผลการทวนสอบ มา
วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงผล
การเรยีนรูอยางตอเนื่อง 

 

 



 
 
 
 
 

 สวนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอางอิง 

1. มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน
เลิศ ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.  

2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ , เลมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (มคอ. 2), คณะวิทยาศาสตร
และศิลปศาสตร, 2559.  

3. เอกสารการประเมินตนเอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปการศึกษา 2560   
4. เอกสารแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร   
5. เอกสารประกาศเงินรางวัลนักวิจัยและระเบียบดําเนินการสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตรและศิลป
ศาสตร 
6. แผนแผนยุทธศาสตร 2555-2559 คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
7. เอกสารคาํสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาใหพนักงานกลับเขาปฏิบัติงาน 
8. เอกสารประกาศการรับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (แนวทางการปฏิบัติ
ทั่วไป) 
9. เอกสารมาตรฐานภาระงานอาจารย คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
10. เอกสารขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาวาดวยจรรยาบรรณ 
11. เอกสารประกาศคณะการใหทุนอุดหนุนการวิจัย 
12. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการและหนวยงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2559 – 2561 
13. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต บัณฑิตและนิสิตปจจุบัน ประจําปการศึกษา พ.ศ. 
2561 
14. เอกสารทวนสอบ 
15. แบบสํารวจความพึงพอใจผูประกอบสหกิจศึกษาการตอหลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
16. แบบโครงสรางหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรที่สงใหผูประกอบการสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หนา 150 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะ วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖1 (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

ลําดับ ชื่อขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จํานวนหลักสตูรท่ีเปดสอนทั้งหมด   

2 - ---ระดับปริญญาตร ี 1  

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

4 - ---ระดับปริญญาโท   

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

6 - ---ระดับปริญญาเอก   

7 จํานวนหลักสตูรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   

8 - ---ระดับปริญญาตร ี   

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

10 - ---ระดับปริญญาโท   

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

12 - ---ระดับปริญญาเอก   

13 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา   

14 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี   

15 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติ   

16 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   

17 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑติขั้นสูง   

18 - ---จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    

19 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 9  

20 
- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วฒิุปริญญาตรีหรือ

  



 หนา 151 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

เทียบเทา  

21 

- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วฒิุปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 4  

22 

- -จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วฒิุปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  5  

23 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหนงอาจารย 8  

24 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมตํีาแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรือเทียบเทา 

25 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมตํีาแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเทา 4  

26 - ---จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมตํีาแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเทา 4  

27 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    

28 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิรญิญาตร ีหรือเทียบเทา   

29 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิรญิญาโท หรือเทียบเทา 

30 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิรญิญาเอก หรือเทียบเทา   

31 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย   

32 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรือเทียบเทา   

33 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเทา   

34 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเทา   

35 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดาํรงตําแหนงศาสตราจารย   

36 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรือเทียบเทา   

37 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเทา   

38 - ---จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเทา   

39 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   

40 - - --ระดับปริญญาตร ี   

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   



 หนา 152 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

42 - - --ระดับปริญญาโท 3  

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง   

44 - - --ระดับปริญญาเอก 2  

45 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทีม่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   

46 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ  5 

47 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   

48 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย   

49 - - --จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย   

50 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 12  

51 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณทีตี่พิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ   

52 

- - --บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจง

ให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวนัที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการ

ระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวนัที่ออกประกาศ 8  

53 - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธบัิตร   

54 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที ่2   



 หนา 153 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยู

ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทําเปนประกาศใหทราบ

เปนการทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่ง

ไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 3  

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556  1  

57 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร   

58 

- - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการ

แลว   

59 - - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ   

60 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน   

61 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว   

62 

- - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวชิาการแตไมไดนาํมาขอรับการประเมินตําแหนงทางวชิาการ   

63 

- - --จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผาน

สื่ออิเลคทรอนิกส online   

64 - - --จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

65 - - --จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ   

66 - - --จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   

67 - - --จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน   

68 - - --จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ    

69 

- - -จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสตูรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   
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ลําดับ ชื่อขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

70 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 18  

71 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ

การศึกษา 15  

72 

จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบ

อาชีพอิสระ) 3  

73 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ   

74 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทํากอนเขาศึกษา   

75 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว   

76 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศึ่กษาตอระดับบัณฑติศึกษา   

77 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท   

78 จํานวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑทหาร   

79 

เงนิเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย)   

80 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕) 4.0  

81 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร   

82 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

83 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ   

84 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัทําเปน

ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออก

ประกาศ   
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ลําดับ ชื่อขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

85 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนสุิทธิบัตร   

86 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2   

87 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัทําเปน

ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที ่1   

88 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

89 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร   

90 

- ---จํานวนงานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผาน

สื่ออิเลคทรอนิกส online   

91 - ---จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

92 - ---จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ   

93 - ---จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   

94 - ---จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน   

95 - ---จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ    

96 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)   

97 

จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร   

98 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ   
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ลําดับ ชื่อขอมูลพื้นฐาน CdsValues 

99 

- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดทํา

เปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออก

ประกาศ   

100 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนสุิทธิบัตร   

101 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2   

102 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัทําเปน

ประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนั  นับแตวันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ทีป่รากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที ่1   

103 

- ---จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมูล

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

104 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร   

105 

- ---จํานวนงานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผาน

สื่ออิเลคทรอนิกส online   

106 - ---จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน   

107 - ---จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ   

108 - ---จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ   

109 - ---จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับภมูิภาคอาเซยีน   

110 - ---จํานวนงานสรางสรรคทีไ่ดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ    

111 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)   
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