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มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
 

 

 
 

 

 

 

ธารารัตน์  พวงสุวรรณ 

 ประธานหลักสูตร 
 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร         หน้า ข 
 

สารบัญ 

 หน้า 
ค าน า……………………………………………………………………………………………………………………….…………….. ก 
สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………………….……………. ข 
สารบัญตาราง………………………………………………………………………………………………………………………… ค 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร…………………………………………………………………………………………………………… จ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา……………………………………………………………………………..…… ฉ 
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)………………………………………………………..……………… 1 
      ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร………………………………………………..……………. 2 
       ELO………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 

โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) …………………………………………………………………………….………… 3 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับหลักสูตร…………………………………………..… 4 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน…………………………………………………………………………………. 5 
AUN QA Version 3…………………………………………………………………………………………………….… 15 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)………………….…………………. 17 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) …………………………………………….… 26 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)…………..… 32 
AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)…………………………………… 43 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)………………………………………………………..… 52 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)……………………………………….. 62 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)…………………………………………. 79 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)………………………… 82 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)………………………… 91 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)……………………………..……….. 99 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)………………………………………………………………………………………………. 109 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง……………………………………………………………………………………….… 120 
ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA…………………… 121 
รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา………………………………………………………………………………….… 125 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก………………………………………………………………………………………………………………… 130 
รายการหลักฐานอ้างอิง…………………………………………………………………………………………………..… 131 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร         หน้า ค 
 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางที่ 1.1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับพันธกิจของคณะ………………. 
                และมหาวิทยาลัย 

20 

ตารางที่ 1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ครอบคลุมความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้าน ............................ 23 
ตารางที่ 2.1 ผลส ารวจช่องทางการรับรู้และเข้าถึงหลักสูตรของนิสิต……………………………………………… 30 
ตารางท่ี 3.1 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 2554 ที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง........................ 34 
ตารางที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร……………………… 35 
ตารางท่ี 3.3 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 2554 ที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง…. 36 
ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง…………………….
        และวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

37 

ตารางที่ 3.5 รายวิชาของชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาชั้นปีที่ 4…………………………………… 40 
ตารางที่ 3.6 รายวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน โดยแบ่งเป็นบุรพวิชา และวิชาต่อเนื่อง…………………………… 41 
ตารางที่ 3.7 รายวิชาที่รองรับศาสตร์ที่ทันสมัย…………………………………………………………………….……… 41 
ตารางท่ี 4.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกิจกกรรมและการประเมินผู้เรียน…………………………………….. 46 
ตารางท่ี 4.2  ตัวอย่างรายวิชาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต……………………………………... 50 
ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องกับวิธีการประเมินผู้เรียนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง…………………………. 55 
ตารางที่ 5.2 ระดับวิธีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่วิธีการปรับปรุง…………………………………………. 59 
ตารางที่ 5.3 แสดงผลส ารวจความคิดเห็นเรื่องการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิต………………………. 60 
ตารางที่ 5.4 ผลส ารวจความคิดเห็นเรื่องการร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิต………………….. 
                 (กรณีนิสิตเคยร้องทุกข์) 

61 

ตารางที่ 6.1 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร 66 
ตารางที่ 6.2 ข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร……………………………………… 67 
ตารางที่ 6.3 ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร…………………………………………………………… 67 
ตารางที่ 6.4 ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย………………………………………………. 68 
ตารางที่ 6.5 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร…………………… 71 
ตารางที่ 6.6 ข้อมูลผลงานบริการวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร………… 71 
ตารางที่ 6.7 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร……………………………………. 74 
ตารางที่ 6.8 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ .ศ. 2560…………………………. 77 
ตารางที่ 8.1 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร……………………………………………………………………….. 84 
ตารางที่ 8.2 ข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี………………………………………………………………………………. 84 
ตารางที่ 8.3 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี…………………………. 85 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร         หน้า ง 
 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางท่ี 8.4   ข้อมูลการพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ………………………………………….……………….. 86 
ตารางท่ี 8.5   รายวิชาที่นิสิตเรียนในชั้นปีที่ 3 และ 4............................................................................  86 
ตารางที่ 8.6   อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี………………………………………………………………………………. 87 
ตารางท่ี 8.7   ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์และโครงการ…………………………….. 

         ของสาขาวชิาระบบสารสนเทศ 
88 

ตารางท่ี 8.8   สรุปข้อมูลการน าเสนอผลงานของนิสิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศ.................................. 89 
ตารางที่ 8.9   ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้…………………………………………………. 90 
ตารางท่ี 9.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน.........................................................................................  94 
ตารางท่ี 9.2   ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้……………………………………………… 94 
ตารางท่ี 9.3   ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้…………………………………………………. 95 
ตารางท่ี 10.1  ข้อมูลการบูรณาการโครงการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน…………………………………. 103 
ตารางท่ี 10.2  โครงงานนิสิตที่ได้รับรางวัล…………………………………………………………………………………. 103 
ตารางท่ี 10.3   ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต………………………………… 106 
ตารางที่ 11.1  ข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา…………………………………………………….. 111 
ตารางที่ 11.2  อัตราการสอบผ่านและการตกของนิสิต  ปีการศึกษา 2560……………………………………. 113 
ตารางท่ี 11.3  อัตราการสอบผ่าน/อัตราการตกออก ปีการศึกษา 2560……………………………………….. 113 
ตารางที่ 11.4  การจบการศึกษาและการพ้นสภาพของนิสิต ปีการศึกษา 2559………………………………. 114 
ตารางที่ 11.5  การจบการศึกษาและการพ้นสภาพของนิสิต ปีการศึกษา 2560………………………………. 114 
ตารางที่ 11.6  ระยะเวลาในการศึกษา ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บางแสน……………………………. 115 
ตารางท่ี 11.7  ข้อมูลการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 – 2559………………………. 116 
ตารางท่ี 11.8  การเปรียบเทียบร้อยละการมีงานท า ของสาขาระบบสารสนเทศ จันทบุรี กับ……………. 

         สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บางแสน  
116 

ตารางท่ี 11.9   รายชื่อโครงงานพัฒนาระบบสารสนเทศ………………………………………………………………. 117 
ตารางที่ 11.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต………………………………………………………. 118 
ตารางท่ี 11.11  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2559………………………………….  
                     ของสาขาระบบสารสนเทศ จันทบรุี กับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บางแสน 

119 

 

  



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร         หน้า จ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 25 60 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์

และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี   ได้เปิด สอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิตเท่ากับ 36 คน 
อาจารย์ประจ า 5 คน คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน โดยคณาจารย์
ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน  3  คน  

งบประมาณในปี 2560 รวมทั้งสิ้น  515,104.67 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 216,597.31 
บาท และเงินรายได ้298,507.36 บาท  
 

 ผลการประเมินทั้ง10 ตัวบ่งช้ี พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ................ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ/์        

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
AUN QA Version 3  
AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ.......... 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ.......... 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) ระดับ.......... 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ.......... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ.......... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ.......... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ.......... 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) ระดับ.......... 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ.......... 
AUN. 10การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา(Quality Enhancement) ระดับ.......... 
AUN. 11 ผลผลิต (Output) ระดับ.......... 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

1. .......................... 
2. .......................... 

 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ......................... 
2. ......................... 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 

ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของ แผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 

Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง 
รากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ศาสตร์์ทางทะเล (2) ศาสตร์์ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน)  (6) 
ศาสตร์ ์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์ ์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของ คติ
พจน์์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิ
ปัญญา ตะวันออก พร้อมด้วย บุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนา
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ที่มีความเก่ียวพันเชื่อมโยง
และมีผลกระ ทบอย่างเป็น พลวัต ในปัจจุบัน และในอนาคตได้ อย่าง มั่นคงจาก ค านิยามวิสัย ทัศน์ที่กล่าว มา 
สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัย ทัศน์ ์ ซ่ึง เป็นไป ตามวัตถุประ สงค์ ของการปรับปรุงและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งม่ันที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานทีส่ าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพ
ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคม
ชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการ
ใฝเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile) 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1          

ปรัชญา 
 มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและสอดคล้อง

กับการพัฒนาประเทศ 

ความส าคัญ 
 ระบบสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานการเรียนรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน  เพ่ือการ
สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าไปบริหารและจัดการการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
เป็นขั้นตอน  โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลให้
ธุรกิจสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการ
ปฏิบัติควบคู่กัน เพ่ือการน าความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวและก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

               วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของวิทยาการสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ

ธุรกิจ 

2.เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รู้จักการค้นคว้าและวิจัย 

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล 

3.  เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  และพัฒนาประเทศในวิชาชีพที่ต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ELO 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับทางธุรกิจ 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการเข้าไปบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจให้เป็นระบบ 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและการ
พัฒนาประเทศ 

                                                           

1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลักสูตรอธิบายรายละเอียดของโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มีความเชื่อมโยง

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษา     จ านวน 12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวน 4 หน่วยกิต 
-  วิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ) จ านวน 5 หน่วยกิต 
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 96 หน่วยกิต 
-  วิชาแกน จ านวน 30 หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะด้าน จ านวน 45 หน่วยกิต 

กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   จ านวน 18 หน่วยกิต 
กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   จ านวน 12 หน่วยกิต 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   จ านวน 9 หน่วยกิต 
กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   จ านวน 6 หน่วยกิต 

-  วิชาเลือก จ านวน 21 หน่วยกิต 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร         หน้า 5 
 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ปี 2548  เกณฑ์ปี 2558 

ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
   วิชาการ   ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 5 คน อาจารย์ทั้ง 5 คน ไม่เป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน  1 หลักสูตร 

และทุกคนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษานี้ 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก 3 คน  ปริญญาโท  2  

คน  มีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 2 คน และอาจารย์ 3 คน 

โดยมีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่เปิดสอน

จ านวน  2  คน  และมีคุณวุฒิสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวน 3 คน 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ ระดับ

ปริญญาเอก 4 คนระดับปริญญาโท 6 คน  

มีต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2 คน และอาจารย์ 8 คน โดยมีคุณวุฒิตรง

สาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวน 7 คนและ มี

ผลงานทางวิชาการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชา

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  

(ถ้ามี) 

ไม่มีอาจารย์พิเศษ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่มีประเมิน 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

(ถ้ามี) 

ไม่มีประเมิน 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีประเมิน 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีประเมิน 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่มีประเมิน 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ไม่มีประเมิน 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ

หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

หลักสูตรเริ่มเปิดจัดการเรียนการสอนครั้ง

แรกปี  2554  และใช้ในการเรียนการสอน

ปี 2554 จนถึงปี 2558  และครบรอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรในปี 2559 แต่มีการ

เสนอปิดหลักสูตร จึงมีผลท าให้ปี

การศึกษา 2559 หลักสูตรถูกปิดจึงไม่

ขอรับการประเมิน 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบท่ี 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 

 เป็นไปตามเกณฑ์   

 ข้อสังเกต..................................................................................................  
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 

รหัสหลักสูตร 25480191103953 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร  

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า

หลักสูตร>> 

ผลงานทาง

วิชาการ

เป็นไปตาม

เกณฑ ์

หมาย

เหตุ 
(ระบุเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลง 

คุณวุฒิต าแหน่ง

ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี

เปลี่ยนแปลง

ใหม่) 
1. นางสาวธารารัตน์  พวงสุวรรณ 

 

วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรง ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์  

2. นายสมบัติ ฝอยทอง  วศ.ด.(วิศวกรรม  

ไฟฟ้า) 

อาจารย์ ปริญญาเอก ตรง ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์  

3. นายฉลองชัย  ธีวสุนทรสกุล ปร.ด.(เทคโนโลยี

การศึกษา) 

ผู้ช่วย     

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก สัมพันธ ์ ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์  

4. นางสาวกัญลิน จิรัฐชยุต ปร.ด. (สถิต)ิ ผู้ช่วย     

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก สัมพันธ ์ ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์  

5. นางสาวธีราพร ชาญพนา วท.ม.(คณิตศาสตร)์ อาจารย์ ปริญญาโท สัมพันธ ์ ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์  

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง

ทาง

วิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ์ 

ประเภท 

 

ผลงานทาง

วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ ์

1. นางสาวธารารัตน์  พวงสุวรรณ 

 

วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรง ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. นายสมบัติ ฝอยทอง  วศ.ด.(วิศวกรรม 

ไฟฟ้า) 

อาจารย์ ปริญญาเอก ตรง ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

3. นายฉลองชัย  ธีวสุนทรสกุล ปร.ด.(เทคโนโลยี

การศึกษา) 

ผู้ช่วย     

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก สัมพันธ ์ ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

4. นางสาวกัญลิน จิรัฐชยุต ปร.ด. (สถิต)ิ ผู้ช่วย     

ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก สัมพันธ ์ ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 

5. นางสาวธีราพร ชาญพนา วท.ม.(คณิตศาสตร)์ อาจารย์ ปริญญาโท สัมพันธ ์ ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (ปริญญาตรี ) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 เป็นไปตามเกณฑ์   

 ข้อสังเกต..................................................................................................  

 

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

 เป็นไปตามเกณฑ์  

 ข้อสังเกต..................................................................................................  

1. นางสาวธารารัตน์  พวงสุวรรณ 

ผลงานทางวิชาการ 

อัญชนา ศรีจ านง และ ธารารัตน์ พวงสุวรรณ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านขายหนังสือ  

อิเล็กทรอนิกส์ (The management information system of electronic book shop) in  

The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat  

Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand 

สมบัติ ฝอยทอง ธารารัตน์ พวงสุวรรณ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ และไพฑูรย์ ศรีนิล. (2560). การเลือกลักษณะ 

เด่นด้วยราฟเซตบนพ้ืนฐานข่าวสารที่เล็กที่สุดของบริเวณขอบเขต . วารสารวิจัยรามค าแหง  

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 20(1), 18-36. 

 

2. นายสมบัติ ฝอยทอง  

ผลงานทางวิชาการ 

PhaitoonSrinil, PattharapornThongnim, SombutFoitong, OuenPinngern,Thanawat  

 Phattaraworamet.(2014), Application of XCS XCS to Backdriving a Track Problem.  

 Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2014)  

 Pattaya, Thailand, December 17-19. 

Foithong, S., Srinil, P., &Pinngern, O. (2014). Feature Selection based on Neighborhood  
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 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. 

Sombut Foithong, Phaitoon Srinil, Kattiya Tawsopar Yangyuen,Thanawat Phattaraworamet  

 (2016).  Rough-Mutual Feature Selection Based-on Minimal-Boundary and  

 Maximal-Lower In the Proceedings of The 2016 Management and Innovation   

 Technology International Conference (MITiCON2016) at Bang-Saen, Chonburi,  

pp. 137-141, October 12-14, 2016, Thailand 

สมบัติ ฝอยทอง ธารารัตน์ พวงสุวรรณ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ และไพฑูรย์ ศรีนิล. (2560). การเลือกลักษณะ 

เด่นด้วยราฟเซตบนพ้ืนฐานข่าวสารที่เล็กที่สุดของบริเวณขอบเขต . วารสารวิจัยรามค าแหง  

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 20(1), 18-36. 

 

3. นายฉลองชัย  ธีวสุนทรสกุล 

ผลงานทางวิชาการ 

Chalongchai Teevasuthornsakul and Artnarong Manosuttirit. (2015). “ A Development of    

 Self-Directed Learning Instruction Model For Community College Studentd in  

 Thailand by lesson Study.” The Sixth Pacific Rim Conference on Education  

Hosted by Burapha University, Thailand November 17-18, 2015. 

C. Teevasuthonsakul, V Yuvanatheeme, V Sriput and S Suwandecha. (2017), “Design Steps  

          for Physic STEM Education Learning in Secondary School”. Journal of Physics :  

Conference Series (JPCS), 901(1), p.1-4. 

ฉลองชัย ธีวสุนทรสกุล ลัญจกร สัตย์สงวน สิริสุดา บัวทองเก้ือ และรัฐดากร บ ารุงศาสตร์. (2560). การ  

พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ . ใน  

การประชุมวิชาการทางการศึกษา  The 6th PSU Education Conference “Higher  

Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0” (หน้า 356-364). สงขลา:  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
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4. นางสาวกัญลิน จิรัฐชยุต 

ผลงานทางวิชาการ 

Kanyalin Jiratchayut and Chinnaphong Bumrungsup, (2015). “Elastic Net Regression with  

the Value of the L2 Penalty Parameter Associated with Bayesian Analysis”.  

Thailand Statistician. 13(2) , p. 243-269.  

 

5. นางสาวธีราพร ชาญพนา 

ผลงานทางวิชาการ 

T. Chanpana, N. Chaidee and J. Suntornchost. (2015). THE THREE-DIMENSIONAL 

 NON-UNIFORM AND ASYMMETRIC n-PLAYER GAME WITH EQUAL INITIAL FORTUNES.   

East-West J. of Mathematics: Vol. 17, No 1 pp. 1-13. 

T. Chanpana, N. Chaidee and J. Suntornchost. (2016). MULTI-DIMENSIONAL ASYMMETRIC    

AND NON-UNIFORM GAMBLER’S RUIN PROBLEM WITH TWO PLAYERS. East-West J.  

of Mathematics: Vol. 18, No 1 pp. 52-62. 

 

เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

เป็นไปตามเกณฑ์   

ข้อสังเกตอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์

ประจ า 

อาจารย์

พิเศษ 

 1.นางอรวรรณ จิตตะกาญจน ์ วท.ม. 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

สถาบนั

เทคโนโลยี

พระจอม

เกลา้ เจา้คุณ

ทหาร

ลาดกระบงั 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง 

 

/  

2.นายวรวทิย ์พลูสวสัด์ิ วท.ม. 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

,สถาบนั

เทคโนโลยี

พระจอม

เกลา้ เจา้คุณ

ทหาร

ลาดกระบงั 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง 

 

/  

3.นายไพฑูรย ์ศรีนิล วศ.ม. 

(วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์

) สถาบนั

เทคโนโลยี

พระจอม

เกลา้ เจา้คุณ

ทหาร

ลาดกระบงั 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง 

 

/  
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รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์

ประจ า 

อาจารย์

พิเศษ 

4.นายสมบติั ฝอยทอง วศ.ด.(วศิว 

กรรมไฟฟ้า) 

สถาบนั

เทคโนโลยี

พระจอม

เกลา้ เจา้คุณ

ทหาร

ลาดกระบงั 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง /  

5.นางสาวสิริสุดา บวัทองเก้ือ Ph.D. 

(Computer 

Science) 

Heriot-Watt 

University 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง /  

6.นางสาวธารารัตน์ พวงสุวรรณ วท.ม. 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยี

พระจอม

เกลา้พระ

นครเหนือ 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง 

 

/  

7.นายธนพล พกุเส็ง ปร.ด. 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยี

พระจอม

เกลา้พระ

นครเหนือ 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง /  
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รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

ความ 

สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์

ประจ า 

อาจารย์

พิเศษ 

8.นายศรชยั อุดมธนาพงศ ์ วศ.ม. 

(วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์

), สถาบนั

เทคโนโลยี

พระจอม

เกลา้ เจา้คุณ

ทหาร

ลาดกระบงั 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง 

 

/  

 

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 

 (ปริญญาตรี ) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 

 เป็นไปตามเกณฑ์   

 ข้อสังเกต.................................................................................................. 

 

เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

 (ปริญญาตรี ) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ 

คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มี

ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 เป็นไปตามเกณฑ์   

 ข้อสังเกต  ไม่มีอาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน 
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เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  โปรดระบุข้อ 12  

       แตเ่นื่องจากปิดหลักสูตรแล้วในปีการศึกษา 2559 จึงไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 

 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

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. 
ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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. 
มีผลการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์ 

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. 
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ 
เป้าหมาย 

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. 
ผลการด าเนินงาน ของระบบดี ท าให้เกิดผล เป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5 Better Than Adequate 
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Rating Description 
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. 
มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 

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. 
มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
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 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (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. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

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. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 

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. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.1 The expected learning outcomes have been 

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

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

3 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการด าเนินงาน   

 ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 1.1 1.2 และ1.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ Sources  

of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 2  

 

 

 

  

 

                                                           
2 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with 

the vision and mission of the university (1,2)   การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจน

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
   จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็น “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน ” และ

พันธกิจมหาวิทยาลัย ที่ประกอบด้วย 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ
เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ได้ถ่ายทอดมาเป็นวิสัยทัศน์ของคณะ ดังนี้ 
 “บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัยสร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม” 
 “Interdisciplinary integration for modernized society, moral and ethic - based people” 
 รวมถึง พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ที่ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา  กล่าวคือ 
1. จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝเรียนรู้ตลอดชีวิต บน
พ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้บริการวิชาการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนากีฬา แสดงบทบาทน าในการ
พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  ได้ตระหนักและน าวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยบูรพา  พันธกิจของคณะ  และ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มคอ.1) มาประกอบการจัดท าหลักสูตร
และก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  ดังนี้ 
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ตารางที่ 1.1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรระบบสารสนเทศ 

พันธกิจ ข้อที่ 1 พันธกิจ ข้อที่ 2 พันธกิจ ข้อที่ 3 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้กับทางธุรกิจ 

⁄   

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการเข้าไปบริหาร
จัดการการด าเนินธุรกิจให้เป็นระบบ 

  ⁄ 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางธุรกิจและการ
พัฒนาประเทศ 

 ⁄  

 

นอกจากนั้นแล้วในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ และมีการถ่ายทอดไปสู่ระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
 - อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์คือ  “บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์” 
 และอัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตรระบบสารสนเทศ คือ “พร้อมเรียนรู้สู่สิ่งใหม่  ก้าวทันเทคโนโลยี  
มีมนุษยสัมพันธ์” 

ซึ่งทางหลักสูตรได้ให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
ตอบสนองต่ออัตลักษณ์ เช่น  ในการเรียนการสอนจัดให้มีรายวิชาเฉพาะด้านและวิชาเลือกเพ่ือให้นิสิตมีทักษะ
ในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้วยเครื่องมือและซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่มีการใช้งานกันอยู่ใน
ปัจจุบัน  ซึ่งท าให้นิสิตได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่หลากหลาย    นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาที่เน้นให้นิสิตได้ก้าวทัน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลายวิขาด้วยกัน ได้แก่  
1.วิชาสัมมนาระบบสารสนเทศ ซึ่งเน้นให้นิสิตค้นคว้างานวิจัยและข่าวสารทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
มาน าเสนอและอภิปรายร่วมกัน   
2.วิชาหัวข้อเลือกสรร  ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหารายละเอียดวิชาไปตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ 
3.วิชาโครงงาน  เป็นวิชาที่ให้นิสิตรู้จักการบูรณาการความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในหลาย ๆ วิชา รวมถึงใช้
เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยในการพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศข้ึนมาใช้งาน 
4.วิชาสหกิจศึกษา  เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตรู้จักการท างานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งท าให้นิสิตได้ใช้
ความรู้ที่เรียนมา รวมถึงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากสถานประกอบการที่นิสิตเข้าไปฝึกสหกิจ เพื่อร่วมพัฒนางานที่
ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และน ามาใช้เป็นโครงงานในการจบการศึกษาด้วย 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร         หน้า 21 
 

 และนอกจากรายวิชาดังกล่าวแล้ว  ทางหลักสูตรระบบสารสนเทศร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศยังมีการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้นิสิตทั้งสองสาขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แก่ โครงการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ี  และโครงการค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ที่นิสิตระบบสารสนเทศและนิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกันเป็นทีมงานและพ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแลน้อง ๆ ที่มาเข้าค่ายยังมหาวิทยาลัย  
 ทั้งนี้  ในการจัดท าหลักสูตร ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดท าหลักสูตรขึ้นซึ่งประกอบไปด้วย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการ  โดยรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  และในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรนั้นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนที่ส่วนร่วมในการจัดท าแต่ละรายวิชาในหลักสูตร จะมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชาซึ่งจะก าหนดไว้ใน มคอ.2 เพ่ือเป็นแนวทางท่ีผู้สอนจะสามารถออกแบบการสอนให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชานั้น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะท าการก าหนดแผนการสอนไว้ใน 
มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน  
 จากปัญหาในปี 2559  ในเรื่องของการขาดการรับรู้และความเข้าใจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรจากนิสิตและอาจารย์ผู้สอน   ในปี 2560  นี้ ทางหลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อท าความเข้าใจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรวมถึงอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตในหลักสูตร  และเน้นย้ าให้อาจารย์ที่สอนนิสิตในหลักสูตรมีการชี้แจงอัตลักษณ์ของหลักสูตรให้นิสิตใน
ชั้นเรียนได้รับรู้ในทุกรายวิขา    นอกจากนี้ ยังมีการเรียกประชุมนิสิตในหลักสูตรทั้งหมดซึ่งเหลือเพียง 2 ชั้นปี 
เพ่ือท าความเข้าใจในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและอัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตร  ท าให้นิสิตใน
หลักสูตรได้รับรู้และท าความเข้าใจในหลักสูตรมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  และยังคงต้องมีการเน้นย้ าและชี้แจงให้
นิสิตในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป     
 
สรุประดับคะแนน    3 
หลักฐาน 

1. มคอ. 1 
2.เล่ม มคอ. 2 หมวด 1 ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน

การวางแผนหลักสูตร 
3. เล่ม มคอ. 2 หมวด 1 ข้อ 12 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 
4. เล่ม มคอ. 2 หมวด 2 ข้อ 1 ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
5. มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา 

 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes (3) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรู้
เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดขึ้นครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะทั่วไป และความรู้ทักษะเฉพาะทาง ซึ่ง
ถ่ายทอดสู่ผู้เรียนผ่านรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดศึกษาทั่วไป (ศึกษาท่ัวไปบังคับ 
และศึกษา ทั่วไปเลือก ) จ านวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้านแบ่งเป็นกลุ่มวิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน 
(ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ประยุกต์ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ และ สร้างพ้ืนฐานของ
ระบบ) และวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 96 หน่วยกิต และ หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต   ในรายวิชา
ทั้งหมดของหลักสูตรสามารถส่งเสริมทักษะในหลาย ๆ ด้าน  เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการ
พูด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการบริหารจัดการทางธุรกิจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
ทั้งนี้  ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชาในหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะ
ทั่วไปและทักษะเฉพาะทาง แสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ในเล่ม มคอ . 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และ
การประเมินผล 
 จากรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร  จะเห็นได้ว่า  รายวิชาทั้งหมดสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
ก าหนดขึ้นซึ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และธุรกิจเข้าด้วยกัน เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้
ทางคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงและจัดการธุรกิจให้เป็นระบบในรูปแบบของระบบสารสนเทศได้  อย่างไรก็ตาม 
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้หลักสูตรมีการปรับปรุงบางรายวิชาให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือที่นิสิตจะได้น าไปประยุกต์ใช้กับระบบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  ส าหรับ
การด าเนินการปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนั้น  หลักสูตรได้มีการก าหนดรายวิชา
หัวข้อเลือกสรร (Selected topic)  ให้นิสิตได้เรียน  เพ่ือที่จะเลือกเนื้อหาวิชาที่สอดรับกับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนไปให้นิสิตได้เรียนอย่างหลากหลาย ซึ่งก าหนดไว้ใน มคอ .3 ของวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา และมีรายวิชาสัมมนาระบบสารสนเทศ  ซึ่งเน้นให้นิสิตรู้จักค้นคว้างานวิจัยและอัพเดท
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากข่าวสาร และงานวิจัยที่ให้นิสิตค้นคว้ามาน าเสนอ รวมถึงมีการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้และแนะน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางไอทีให้กับนิสิตด้วย 
 จากการวิเคราะห์การจัดรายวิชาของหลักสูตรให้กับนิสิตนั้น พบว่า  หลักสูตรสามารถท่ีจะเพ่ิมทักษะ
ด้านอื่นท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับนิสิตในหลักสูตรได้อีก  เช่น ทักษะการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ  ทักษะ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  เป็นต้น แต่เนื่องจากหลักสูตรปิดแล้ว จึงไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 
2559  แต่หลักสูตรและทางคณะมีการจัดโครงการเพิ่มเติมให้กับนิสิตเพ่ือให้นิสิตได้เสริมสร้างทักษะอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม  เช่น โครงการเตรียมพร้อมนิสิตก่อนฝึกสหกิจศึกษา  โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
แต่จากการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของนิสิตในหลักสูตร ยังพบว่า นิสิตยังขาดทักษะในเรื่องของ
ภาษาอังกฤษ  ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะทางการค านวณอยู่   ในปี 2560 นี้ จึงมีการจัดโครงการอบรม
ร่วมกับคณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  และหลักสูตรได้มีความร่วมมือกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัด
โครงการอบรมและการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต และโครงการสอบ exit exam 
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือวัดระดับความรู้ความสามารถของนิสิตในหลักสูตรก่อนจบการศึกษา  ซึ่งมีนิสิต
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จ านวนหนึ่งที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และนิสิตส่วนใหญ่เริ่มมีความตระหนักถึงการที่จะปรับปรุง
ทักษะความรู้ความสามารถของตนเองมากขึ้น 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป
ดังแสดงด้วยตาราง  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ครอบคลุมความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้าน  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะด้าน 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถด้านระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ
ทางธุรกิจ 

- ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ เช่น 
Principles of Marketing,   
Principles of Economics, 
Business Law and Taxation 
- ความรู้ทั่วไปทางระบบ
สารสนเทศ เช่น  Computer 
and Information System 
Business Information 
System,   Management 
Information System 

- ความรู้เฉพาะด้านทางธุรกิจ 
เช่น Financial Accounting,   
Managerial Accounting, 
Business Finance 
- ความรู้เฉพาะด้านทางระบบ
สารสนเทศ  เช่น  System 
Analysis and Design, 
Database Management 
System, Computer Graphic 
Design, Java Programming   

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการเข้าไป
บริหารจัดการการด าเนิน
ธุรกิจให้เป็นระบบ 

ความรู้ทั่วไปในเรื่องการบริหาร
จัดการทางธุรกิจและการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  เช่น  
Operation Management, 

Management and 

Organization, Computer and 

Information System, 

Management Information 

System 

ความรู้เฉพาะทางในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เช่น 
System Analysis and 
Design, Database 
Management System, Web 
Programming, Information 
Systems Project 
Management, Visual 
Programming 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และ
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจและการพัฒนา
ประเทศ 

ความรู้ทั่วไปทางคอมพิวเตอร์ เช่น 
Information Technology in 
daily life, Computer and 
information System, 
Introduction to Programming 

ความรู้เฉพาะทางทาง
คอมพิวเตอร์ เช่น  Data 
Structure and Algorithms, 
Data Communication and 
Network, Mobile 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะด้าน 
Computing, Seminar in 
Information System 

 
สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 
 1. เล่ม มคอ. 2 หมวดที่ 3 ข้อที่ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 2. เล่ม มคอ. 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 3. มคอ. 3 ของรายวิชาหัวข้อเลือกสรร 
 
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders (4)  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน  
 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ก าหนดไว้สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
พิจารณาได้จากผลการประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้แล้วในแต่ละปีการศึกษา 
หลักสูตรมีการน าผลการประเมินและข้อคิดเห็น /ข้อเสนอแนะของการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
จากผู้เรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรโดยบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงผลการสอบถามความ
ต้องการจากผู้ประกอบการจากการไปนิเทศสหกิจศึกษา  ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
หลักสูตร มาประกอบการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตลอดจนน ามาใช้ปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่ประสิทธิภาพ  

เนื่องจากปัญหาในปี 2559  ที่ยังพบว่า ขาดความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรในบาง
กลุ่ม  เช่น ศิษย์เก่า และชุมชนท้องถิ่นหลักสูตรจึงมีการสอบถามความต้องการอย่างไม่เป็นทางการจากศิษย์
เก่าโดยผ่านการติดต่อจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังศิษย์เก่าบางท่านผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  และ
สอบถามความต้องการจากชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการค่ายทักษะคอมพิวเตอร์  โดยปีนี้มีการจัดค่ายให้อาจารย์
และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาอบรมและพักค้างคืนกับทางวิทยาเขต จึงท าให้
ทางหลักสูตรมีโอกาสได้พูดคุยและสอบถามความต้องการจากอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่าย
ทักษะคอมพิวเตอร์นี้ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองกลุ่มนี้เพ่ิมเติม ท าให้ทราบถึง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มนี้ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใดในการน ามาปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ใน
วิชาสอนให้สอดคล้องกับความต้องการหรืออบรมเพ่ิมเติมให้กับนิสิตในหลักสูตร    นอกจากนี้  ในปี 2561 นี้ 
ทางหลักสูตรกับคณะ มีการประชุมหารือในเรื่องนี้ เพื่อเน้นย้ าและวางแผนให้อาจารย์ที่ไปนิเทศสหกิจศึกษา 
จัดท าแบบสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการ
ที่รับนิสิตในหลักสูตรเข้าฝึก  สหกิจศึกษา ซึ่งน่าจะท าให้ได้ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็น
ประโยชน์เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงเครื่องมือในบางรายวิชาของหลักสูตร หรือเปิดสอนในรายวิชาเลือกสรร   
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โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีการจัดประชุมทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการหลายครั้ง เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เพ่ือให้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรตรง
ตามความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝาย ด้วยการจัดท าแบบสอบถามปรับปรุงประเด็นค าถาม
ให้เหมาะสมกับผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า รวมทั้งสัมภาษณ์ หรือสอบถามความเห็นของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตแต่
ละระดับชั้นเพิ่มเติม 

ส าหรับรายงานผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ความคาดหวัง )และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ  แสดงได้ดังตาราง 

 
ตารางที่ 1.3 รายงานผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ  

ผลการเรียนรู้ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
1.คุณธรรม จริยธรรม 4.67 
2.ความรู้ 4.25 
3.ทักษะทางปัญญา 4.25 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.63 
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 

4.00 

คะแนนเฉลี่ย 4.36 
 จากผลการส ารวจข้างต้น พบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศจาก

ผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดี   ส าหรับส่วนที่ต้องปรับปรุงส าหรับบัณฑิตในปีถัดไป ผู้ใช้บัณฑิตให้

ความเห็นว่า ควรเสริมในเรื่องของทักษะการเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลให้ดีขึ้น  ซึ่งในปี 2560 นี้ทาง

หลักสูตรมีการจัดโครงการเสริมทักษะความรู้เฉพาะทางให้กับนิสิต เพื่อเสริมให้นิสิตมีความรู้ในด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  เช่น  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา  

เป็นต้น  และในปี 2561  หลักสูตรจะยังคงด าเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องและเพ่ิมหัวข้อในการให้ความรู้ที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

สรุประดับคะแนน 3 
หลักฐาน 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรโดยบัณฑิต 
2. ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
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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. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

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. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย  
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตร
กับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ  

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date (1,2) 
 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 3 

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

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการด าเนินงาน   

 ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 2.1 2.2 และ2.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และSources  

of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 3    

  

2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
(1,2) รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

 
  หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  ข้อก าหนดของหลักสูตร  และ

รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตามที่สมควรปรากฏในหลักสูตร รวมถึงรายวิชาในหลักสูตรซึ่งจะมี
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา โดยครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน รวมถึงแสดงให้เห็นการบรรลุผล
สัมฤทธิ์นั้น ๆ ซึ่งถูกแสดงไว้ใน มคอ . 2 ของหลักสูตร และ มคอ . 3 ของแต่ละรายวิชา   ทั้งนี้  ในการจัดท า
หลักสูตรจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดท าหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิตซึ่งจัดเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

แต่เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปิดแล้ว จึงไม่มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตรเกิดข้ึน  แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมกันเพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับการคง
ความทันสมัยของหลักสูตร โดยมีการด าเนินการเพื่อให้หลักสูตรยังคงมีความทันสมัยด้วยการเลือกหัวข้อความรู้
ที่น่าสนใจและทันสมัยให้กับผู้เรียนโดยผ่านรายวิชาหัวข้อเลือกสรร เช่น  การเขียนแอพพลิเคชั่นบนมือถือ   
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  เป็นต้น  และมีรายวิชาสัมมนาระบบสารสนเทศ  
ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นการอัพเดทข่าวสารและงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์  โดยนิสิตจะได้
ค้นคว้าข่าวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และงานวิจัยทางคอมพิวเตอร์เพื่อมาน าเสนอและอภิปรายกันในชั้นเรียน 
รวมถึงในภาคการศึกษาที่ 2/2560  นี้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาแนะน าเทคนิค และ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ในงานทางคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตในชั้นเรียนด้วย  นอกจากนี้  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรยังร่วมกันหารือเกี่ยวกับความทันสมัยของเนื้อหาวิชาเรียนโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้บัณฑิต  ศิษย์เก่า ชุมชนท้องถิ่น รวมถึงอาจารย์ผู้สอนและนิสิต   โดยเน้นไปที่การปรับปรุง
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่สามารถท าได้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  เช่น  ภาษาในการเขียนโปรแกรม และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น     และ
นอกเหนือจากแนวทางท่ีได้กล่าวมาแล้ว ในปี 2560 นี้ หลักสูตรระบบสารสนเทศได้ร่วมมือกับหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางให้กับนิสิตเพ่ิมเติมหรือเพ่ือให้เรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ หรือทบทวนความรู้เดิมที่ต้องการพัฒนา เช่น  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา   การพัฒนา
                                                           
3 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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แอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)  เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องในทุกภาค
การศึกษา 

 
สรุประดับคะแนน  3 

หลักฐาน 
1. เล่ม มคอ. 2 
2. มคอ. 3 ของรายวิชา 

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

  หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งแสดงไว้ใน
เล่ม มคอ . 2 โดยในแต่ละรายวิชามีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน และมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรวมถึงกลยุทธ์ในการสอนที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งถูกแสดงไว้ใน มคอ. 3   โดย ผู้สอนในหลักสูตรทุก
คนจะต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ . 3 (AUN-02-03-มคอ. 3 http://tqf.buu.ac.th) และ
มคอ. 4 (AUN-02-04 มคอ.4 http://tqf.buu.ac.th) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ
วิชา ค าอธิบายรายวิชา บุรพวิชา วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา ก าหนดการสอน และ
แผนการสอน การวัดผลและการประเมินผล และวันที่ปรับปรุงรายวิชา นอกจากนี้ผู้สอนยังจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา หรือ มคอ .5  (AUN-02-05-http://tqf.buu.ac.th) และมคอ .6 (AUN-02-06 
มคอ.6 http://tqf.buu.ac.th)  ภายหลังเสร็จสิ้นแต่ละภาคการศึกษา และน าข้อมูลของ มคอ . 5 และมคอ.6  
แต่ละรายวิชา ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชานั้นให้มีความสอดคล้องกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกปีการศึกษา 

  นอกจากนี้  ในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรยังมีการเปิดและปรับเนื้อหาในรายวิชาหัวข้อเลือกสรรให้
มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วย  โดยในรายวิชานี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุม
หารือกันเพื่อเลือกเนื้อหาบทเรียนที่น่าสนใจและตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงร่วมกัน
พิจารณารายวิชาที่ควรจะต้องปรับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในรายวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่   
ซึ่งท าให้นิสิตได้ก้าวทันเทคโนโลยีและได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   และในภาค
เรียน 2/2560  มีรายวิชาสัมมนาระบบสารสนเทศซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นการอัพเดทข่าวสารและงานวิจัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์  โดยนิสิตจะได้ค้นคว้าข่าวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และงานวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์เพื่อมาน าเสนอและอภิปรายกันในชั้นเรียน รวมถึงมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาแนะน า
เทคนิค และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ในงานทางคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิตในชั้นเรียน
เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย 
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  จากการประชุมกันของอาจารย์ประจ าสาขา โดยน าผลที่ได้สอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ประกอบการพิจารณา  ท าให้มีการก าหนดรายวิชาที่ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการในการเรียนการ
สอนให้มีความทันสมัย  ดังนี้ 

 ภาคเรียนที่ 1/2560   ประกอบด้วย 
  1. รายวิชา  291474 หัวข้อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ 1ก าหนดให้เรียนเกี่ยวกับ ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจและระบบปัญญาประดิษฐ์ 
  2. รายวิชา 291350 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  ก าหนดให้ใช้ภาษาในการพัฒนา C#  ซ่ึง

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่  
   3. รายวิชา 291311 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  ก าหนดให้ใช้ภาษาจาวา เป็นภาษาในการ

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ภาคเรียนที่ 2/2560   ประกอบด้วย 
1. รายวิชา 291475 หัวข้อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ 2   ก าหนดให้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในทุกขั้นตอนมิใช่เพียงแค่นักพัฒนา
โปรแกรมเท่านั้น และมีโครงงานในรายวิชาให้พัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ขึ้นใช้งาน 

2. รายวิชา 291413 การค านวณส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่   ก าหนดให้นิสิตเรียนในวิชานี้ในกลุ่มวิชาเลือก  
เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีแนวโน้มในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

3. รายวิชา 291470  สัมมนาระบบสารสนเทศ   ในรายวิชานี้มีการก าหนดให้นิสิตไปค้นคว้าข่าวสารและ
งานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มาน าเสนอและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน รวมถึง
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มาอัพเดทและแนะน าเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ ให้นิสิตได้รู้จักและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

 

สรุประดับคะแนน  3 

หลักฐาน 
1. มคอ. 3 ของรายวิชา 

 
 2.3 The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders (1,2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

 
   เนื่องจากหลักสูตรระบบสารสนเทศปิดแล้ว  ในการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของหลักสูตร จึงมุ่งเน้น

ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ดังนี้  1) นิสิต  2) อาจารย์  3) ผู้ใช้บัณฑิต และ 4) ผู้ประกอบการที่
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รับนิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษา   โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเผยแพร่
รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาซึ่งได้มีการเผยแพร่ตามช่องทางที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 1) นิสิต ข้อมูลที่นิสิตจ าเป็นต้องรับรู้และเข้าใจ  ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
ข้อก าหนดรายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล ที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน เอกสารหลักสูตรฉบับย่อ   คู่มือนิสิต   และประมวลรายวิชา   

2) อาจารย์ ข้อมูลที่อาจารย์จ าเป็นต้องเข้าถึงและรับรู้เพื่อท าความเข้าใจ  ได้แก่ รายละเอียดของ
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ข้อก าหนดรายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลที่ท าให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน มคอ . 2   ระบบการจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (http://tqf.buu.ac.th)  ซึ่งช่องทางเหล่านี้สามารถท าให้อาจารย์เข้าถึงและรับรู้รายละเอียด
ของหลักสูตรได้  

3)  ผู้ใช้บัณฑิตข้อมูลที่ผู้ใช้บัณฑิตจ าเป็นต้องรับรู้  เช่น โครงสร้างหลักสูตร อาชีพหลังส าเร็จ 
การศึกษา และค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรผ่านทางแผ่นพับ และเว็บไซต์ www.wikipedia.org   
 4) ผู้ประกอบการที่รับนิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษา ข้อมูลที่ผู้ประกอบการที่รับนิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษา
จ าเป็นต้องรับรู้  ได้แก่  โครงสร้างหลักสูตร  รายละเอียดของหลักสูตร อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา   ส่วนใหญ่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มนี้จะได้รับรู้ข้อมูลหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตรจากจากอาจารย์ที่ไปนิเทศสหกิจ
และจากนิสิตที่เข้าไปฝึกสหกิจศึกษา  

ในปี 2560  ทางหลักสูตรมีการประชุมหารือกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยให้อาจารย์แจ้ง
นิสิตถึงรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ  ในชั้นเรียนด้วย นอกจากนี้ ยังมีการส ารวจการเข้าถึงหลักสูตรของนิสิต
เพ่ือน ามาใช้วางแผนแนวทางการเผยแพร่รายละเอียดหลักสูตรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มที่กล่าวไว้ข้างต้น
ต่อไป  โดยผลการส ารวจแสดงได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 ผลส ารวจช่องทางการรับรู้และเข้าถึงหลักสูตรของนิสิต 

ช่องทางการรับรู้และเข้าถึงหลักสูตร จ านวน (คิดเป็น %) 
เว็บไซต์ 77.78 
Social Media 29.63 
หนังสือ/วารสาร 7.41 

 

จากตาราง จะเห็นได้ว่า  ช่องทางการรับรู้และเข้าถึงหลักสูตรของนิสิตส่วนใหญ่ คือ ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสูงถึง 

77.78%  เนื่องจากว่า เป็นช่องทางที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย   ส าหรับช่องทางอ่ืนที่สามารถรับรู้และเข้าถึง

รายละเอียดหลักสูตรได้ คือ ผ่านการจัดกิจกรรมและค่ายของคณะ  ส่วนความพึงพอใจต่อช่องทางการรับรู้

ข่าวสารของหลักสูตรอยู่ที่ระดับ 3.48%   ซึ่งจัดว่ายังอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพอใจ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุมาจากการ

ที่หลักสูตรปิดลงแล้ว จึงท าให้ข้อมูลหลักสูตรที่เคยปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของคณะไม่มีอยู่แล้ว  
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ในปี 2561 นี้ หลักสูตรร่วมกับคณะ มีแผนในการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ดีขึ้นในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น วีดีโอ  แผ่นพับ  เป็นต้น รวมถึงจะท าการประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากกลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย เช่น สถานประกอบการ  ศิษย์เก่า  นิสิต เป็นต้น  เพื่อน ากลับมาปรับปรุงแนวทาง

ในการประชาสัมพันธ์ต่อไป  โดยในการส่งนิสิตไปฝึกสหกิจศึกษายังสถานประกอบการจะมีการจัดท าเอกสาร

รายละเอียดหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรแบบย่อแนบไปพร้อมแบบประเมินผลการรับรู้หลักสูตรไปให้ยัง

ผู้ประกอบการด้วย 

 

สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 

1. คู่มือหลักสูตรของนิสิต 
2. แบบส ารวจช่องทางการรับรู้และเข้าถึงหลักสูตรของนิสิต 
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (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 และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่  
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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. 
การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

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

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

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. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

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

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 3.2 และ3.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และSources  

of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 4   

 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานและ
ความรู้ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีพร้อมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบและวิธีการทางด้าน
ซอฟต์แวร์  เพ่ือสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและน าไปจัดการองค์กรทางธุรกิจให้เป็นระบบ ตลอดจนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ โดยมีรากฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
 การออกแบบหลักสูตรจะใช้มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1) ประกอบ

                                                           
4 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ในการสร้างรายละเอียดของหลักสูตรมาเป็นรูปแบบของเล่ม มคอ . 2    ในเล่ม มคอ . 2 นี้จะมีการก าหนด
รายวิชาของหลักสูตร ซึ่งส่วนหนึ่งจะได้มาจาก มคอ .1 ที่ก าหนดไว้และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากการพิจารณา
ร่วมกันของคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้ประกอบการ  ส่วนการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละรายวิชา จะมีการก าหนดแผนการสอนโดยค านึงถึงผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเป็นส าคัญ     

ส าหรับการประเมินผู้เรียน  ในแต่ละรายวิชาจะมีการก าหนดเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันซึ่งปรากฏ
ใน มคอ . 3 ของแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาที่ถูกก าหนดไว้ใน มคอ .2    
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หลักสูตร  วิธีการจัดการเรียนการสอน และวิธีประเมินผู้เรียนจะมีความสอดคล้องกันและ
สามารถน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้ 
 หลักสูตรมีการจัดเนื้อหาของหลักสูตรสะท้อนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  รายวิชา
แกน รายวิชาเอกบังคับ และ รายวิชาเอกเลือก  ดังแสดงตัวอย่างจากตารางด้านล่างนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 2554 ที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา ( ตัวอย่าง )  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้าน
ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับทางธุรกิจ 

Principles of Marketing 
Principles of Economics 
Business Information System 
System Analysis and Design 
Database Management System 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
เข้าไปบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจให้เป็น
ระบบ 

Operation Management 
Management and Organization 
Management Information System 
Information Systems Project Management 
Computer and information System 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ 

Data Structure and Algorithms 
Data Communication and Network 
Mobile Computing 
Visual Programming 
Web Programming 
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ตารางที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อวิชา หน่วย

กิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ELO1 ELO2 ELO3 

1 Principles of Marketing 3 ⁄ ⁄  

2 Principles of Economics 3 ⁄ ⁄  

3 Business Information System 3 ⁄ ⁄ ⁄ 

4 System Analysis and Design 3 ⁄  ⁄ 

5 Database Management System 3 ⁄ ⁄ ⁄ 

6 Operation Management 3  ⁄  

7 Management and Organization 3  ⁄  

8 Management Information System 3 ⁄ ⁄ ⁄ 

9 Information Systems Project 
Management 

3 ⁄ ⁄ ⁄ 

10 Computer and information 

System 

3 ⁄ ⁄ ⁄ 

11 Data Structure and Algorithms 3   ⁄ 

12 Data Communication and 
Network 

3   ⁄ 

13 Mobile Computing 3   ⁄ 

14 Visual Programming 3   ⁄ 

15 Web Programming 3   ⁄ 

 

จากการด าเนินการในการจัดท าหลักสูตร พบว่า ถึงแม้หลักสูตรจะสอดคล้องและน าไปสู่ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรได้ แต่เนื่องจาก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ถูกก าหนดขึ้นหลังจากการก าหนดรายวิชา
และรายละเอียดในหลักสูตรแล้ว จึงอาจมีผลท าให้รายละเอียดของรายวิชาไม่ได้ถูกก าหนดขึ้นจากการน าผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเป็นที่ตั้ง  แต่การปรับปรุงหลักสูตรนั้นไม่สามารถท าได้ เนื่องจากหลักสูตรถูก
ปิดแล้ว  ในปีการศึกษา 2560 นี้ ทางหลักสูตรมีการเน้นย้ าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้อาจารย์
ผู้สอนทราบและท าความเข้าใจเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนในรายวิชาสอนให้
สอดคล้องและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้ 
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สรุประดับคะแนน  3 

หลักฐาน 
 1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2552 
(มคอ.1) 
 2.แผนการศึกษาและประมวลรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ.2) 
 3. มคอ.3 

 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 

is clear (2)   แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

 
 หลักสูตรมีการออกแบบรายวิชาที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  โดยมีรายวิชา
ทั้งท่ีเป็นพื้นฐานทั่วไป  รายวิชาพ้ืนฐานทางธุรกิจและคอมพิวเตอร์  รวมไปถึงรายวิชาเฉพาะด้าน เพื่อให้นิสิต
สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรได้ ซึ่งโครงสร้างของรายวิชาในหลักสูตรนี้ปรากฏอยู่ใน มคอ . 2 ของ
หลักสูตรและคู่มือหลักสูตรส าหรับนิสิต   นอกจากนี้ หลักสูตรยังก าหนดให้ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดท า
รายละเอียดวิชาและแผนการสอนในรูปแบบของ มคอ .3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชา ที่แสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ตาม มคอ .2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 
 
ตารางท่ี 3.3 ตัวอย่างรายวิชาในหลักสูตร 2554 ที่มีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา ( ตัวอย่าง )  
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้าน
ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับทางธุรกิจ 

Principles of Marketing 
Principles of Economics 
Business Information System 
System Analysis and Design 
Database Management System 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการ
เข้าไปบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจให้เป็น
ระบบ 

Operation Management 
Management and Organization 
Management Information System 
Information Systems Project Management 
Computer and information System 
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3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศ 

Data Structure and Algorithms 
Data Communication and Network 
Mobile Computing 
Visual Programming 
Web Programming 

 

นอกจากนี้   กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560  ได้มีการ

เรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน ที่สามารถสะท้อนถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมทั้ง ความ

สอดคล้องระหว่างการประเมินและการเรียนการสอน ดังแสดงได้จากตาราง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวิธีการประเมินที่ 
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

การประเมิน
ผู้เรียน 

(ตัวอย่าง) 

ผลการประเมิน 
(ตัวอย่าง) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับ
ทางธุรกิจ 

- การบรรยาย 
- กรณีศึกษา 
- กิจกรรม/โครงการกลุ่ม 
- การท าโครงงานจบ
การศึกษา 
- การฝึกสหกิจศึกษา 

- การสอบ 
- การสังเกต 
ผลงานของนิสิต 
- ค าตอบจาก
การซักถาม 
หรือจากการ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 

- ผลคะแนนของ
นิสิต 
- ร้อยละนิสิตที่
ผ่าน 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ในการเข้าไปบริหารจัดการการด าเนิน
ธุรกิจให้เป็นระบบ 

- การบรรยาย 
- ซักถามในห้องเรียน 
- กรณีศึกษา 
- การอภิปราย 
- กิจกรรม/โครงการกลุ่ม 
 

- การสอบ 
- ค าตอบจาก
การซักถาม 
หรือจากการ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา 
-  การอภิปราย
ที่สอดคล้องกับ
หัวข้อ 

- ผลคะแนนของ
นิสิต 
- ร้อยละนิสิตที่
ผ่าน 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

การประเมิน
ผู้เรียน 

(ตัวอย่าง) 

ผลการประเมิน 
(ตัวอย่าง) 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางธุรกิจและการพัฒนา
ประเทศ 

- การบรรยาย 
- กิจกรรม/โครงการกลุ่ม 
- การท าโครงงานจบ
การศึกษา 
- การฝึกสหกิจศึกษา 

- การตอบ
ค าถาม 
- แบบทดสอบ 
- การสอบ 
- การสังเกต 
ผลงานของนิสิต 

- ผลคะแนนของ
นิสิต 
- ร้อยละนิสิตที่
ผ่าน 

 

จากการวิเคราะห์ มคอ. 3 และ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา 

พบว่า แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  แต่การวาง

แผนการสอนและการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาจจะยังไม่ได้น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรมา

พิจารณา  ในปีการศึกษา 2560 นี้ ทางหลักสูตรมีการเน้นย้ าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้อาจารย์

ผู้สอนทราบและท าความเข้าใจเพ่ือน าไปใช้ประกอบการปรับปรุงการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินผู้เรียนในรายวิชาสอนให้สอดคล้องและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้

อย่างชัดเจนขึ้นและในปีการศึกษาถัดไปก็จะยังคงด าเนินการต่อเนื่อง 

 

สรุประดับคะแนน  3 

หลักฐาน 
  1.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) (หมวดที่ 4) ใน หลักสูตรระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ.2) 
 2. โครงสร้างหลักสูตรและประมวลรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ.2) 
 3. มคอ.3 ของรายวิชา 
 4. มคอ. 5 ของรายวิชา 
 

 

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

ความยากง่ายของรายวิชาและความต่อเนื่องของรายวิชาให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละชั้นปี  โดยก าหนดให้

รายวิชาพ้ืนฐาน จะเรียนในชั้นปี 1 และ ปี 2 ส่วนรายวิชาเฉพาะ จะจัดให้เรียนในชั้นปี 3 และ  ปี 4นอกจากนี้  

หลักสูตรยังจัดให้มีรายวิชาที่เป็นการบูรณาการความรู้  เช่น  รายวิชาสัมมนา  รายวิชาโครงงาน  เพื่อให้ผู้เรียน

รู้จักบูรณาการความรู้จากหลาย ๆ รายวิชามาใช้จริงได้  และในหลักสูตรมีรายวิชาหัวข้อเลือกสรร ที่จะท าการ

ปรับเปลี่ยนหัวข้อและเนื้อหาที่น่าสนใจและทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันให้กับนิสิตได้เรียนรู้และ

มีรายวิชาสัมมนาระบบสารสนเทศท่ีเน้นให้นิสิตค้นคว้าข่าวสารและงานวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อมาน าเสนอและมาอภิปรายกันในชั้นเรียน  

รายละเอียดของหลักสูตรและจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตรโดยแยกเป็น 3 หมวดหลัก คือ หมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ  และ และหมวดวิชาเลือกเสรี  แสดงได้ดังนี้ 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิตซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    จ านวน   30  หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษา         จ านวน  12  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     จ านวน    3 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    จ านวน    3 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน              4 หน่วยกิต 
 -  วิชาคอมพิวเตอร์    จ านวน              3 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาเลือก (รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)            จ านวน             5 หน่วยกิต 
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ     จ านวน  96 หน่วยกิต 

-  วิชาแกน     จ านวน  30 หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะด้าน    จ านวน  45 หน่วยกิต 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   จ านวน   18  หน่วยกิต 
กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์     จ านวน   12  หน่วยกิต 
กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์    จ านวน     9  หน่วยกิต 
กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ     จ านวน     6  หน่วยกิต 
-  วิชาเลือก     จ านวน  21 หน่วยกิต  

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวน     6 หน่วยกิต 
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ตารางที่ 3.5 รายวิชาของชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งบูรณาการกับรายวิชาชั้นปีที่ 4 
รายวิชาของช้ันปีท่ี 2 และ 3 รายวิชาของช้ันปีท่ี 4 ที่บูรณาการเนื้อหาระหว่าง

รายวิชาของช้ันปีท่ี 2 และ 3 
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
การพัฒนาโปรแกรมเว็บ  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
หัวข้อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ 

สหกิจศึกษา/ 
โครงงานระบบสารสนเทศ 

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พ้ืนฐานความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
หัวข้อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล 

 
 
 

สัมมนาด้านระบบสารสนเทศ 
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ตารางที่ 3.6 รายวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน โดยแบ่งเป็นบุรพวิชา และวิชาต่อเนื่อง 

รายวิชาบุรพวิชา วิชาต่อเนื่อง 

บัญชีการเงิน บัญชีเพ่ือการจัดการ 

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

การพัฒนาโปรแกรมเว็บ 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบจัดการฐานข้อมูล 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

โครงงานปัญหาพิเศษ 1 โครงงานปัญหาพิเศษ 2 

 

ตารางที่ 3.7 รายวิชาที่รองรับศาสตร์ที่ทันสมัย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

291474 หัวข้อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ 1 

291475 หัวข้อเลือกสรรทางระบบสารสนเทศ 2 

291470 สัมมนาระบบสารสนเทศ 

291413 การค านวณส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

291210 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 

 

ทั้งนี้ ในการทบทวนโครงสร้างของเนื้อหารายวิชา พบว่า  การเรียงล าดับรายวิชามีความเหมาะสมดี 

แต่ความทันสมัยในรายวิชาจะด าเนินการด้วยการปรับเนื้อหาให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและจัด

รายวิชาเลือกเฉพาะด้านให้ทันสมัย เนื่องจากหลักสูตรปิดไปแล้วควรจะมีการปรับเปลี่ยนบ้าง  ซึ่งในปี

การศึกษา 2560  หลักสูตรก็มีการด าเนินการในการเลือกสรรเนื้อหาความรู้ที่น่าสนใจและทันสมัยให้ผู้เรียนได้

เรียนผ่านรายวิชาหัวข้อเลือกสรร  รวมถึงจัดรายวิชาเลือกเฉพาะด้านให้มีความหลากหลายและทันสมัยมากข้ึน 

เช่น  วิชา Enterprise Resource Planning(ERP) , วิชา  Mobile Computing และวิชาการเขียนโปรแกรม

แบบวิชวล  เป็นต้น  รวมถึงในวิชาสัมมนาระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นรายวิชาที่ให้นิสิตรู้จักค้นคว้างานวิจัยใหม่ ๆ 

และอัพเดทเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ใหม่มาน าเสนอ  และมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้
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ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ในรายวิชานี้เพื่อให้นิสิตได้น าไปประยุกต์ใช้ได้    นอกจากนี้

หลักสูตรร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมความรู้เฉพาะทางให้กับนิสิตเพ่ิมข้ึน  

ในปี 2560 นี้ หลักสูตรร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดอบรมในหัวข้อการเขียน

โปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาจาวา ซึ่งเป็นหัวข้อที่นิสิตมีความต้องการให้ทางหลักสูตรอบรมให้  ซึ่งสามารถ

น าไปใช้ในการฝึกสหกิจศึกษา  ท าโครงงาน หรือแม้แต่น าไปใช้ในการท างานเมื่อจบการศึกษาได้   และในปี 

2561 นี้  ก็จะยังคงด าเนินการเช่นเดิมแต่จะมีโครงการศึกษาดูงานเพิ่มเติมข้ึนมามากขึ้นและมีการจัดโครงการ

อบรมความรู้เฉพาะทางให้กับนิสิตในหัวข้ออ่ืน ๆ ที่ก าลังเป็นที่สนใจ ได้แก่  เทคโนโลยี IoT เพ่ือให้นิสิตใน

หลักสูตรก้าวทันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

 

สรุประดับคะแนน 3 

หลักฐาน  

 1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2552 

(มคอ.1) 

 2. โครงสร้างหลักสูตรและประมวลรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (มคอ.2) 
 3. โครงการอบรมความรู้เฉพาะทางให้กับนิสิต 
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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. 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยปรัชญาการศึกษา คือ  
ชุดของความเชื่อที่มีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและ
ผู้เรียน 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. 
คุณภาพการเรียนรู้หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้  
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน  

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. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้  

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุนและมีความร่วมมือกัน 

5. Inpromoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระท าดังนี้ 

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

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
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assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
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.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4– Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

3 3 

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

กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการด าเนินงาน 

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และSources  

of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1]5 
                                                           
5[1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงานให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders (1)  ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ ) หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2554 มีการก าหนดปรัชญา
ทางการศึกษาของหลักสูตร คือ “มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางธุรกิจและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ”  ซึ่งปรับปรุงปรุงมาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ พ.ศ. 2548 ( มคอ.2, หน้า 6) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของวิทยาการสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รู้จักการค้นคว้า
และวิจัย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีหลักการและเหตุผล 

3. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  และพัฒนาประเทศใน
วิชาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การก าหนดปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตรได้ก าหนดให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งปรัชญาของคณะได้ถ่ายทอดมา
จากปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ  “สร้างเสริมปัญญา  ใฝหาความรู้  คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม”  

การก าหนดปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตรได้มาจากการประชุมจัดท าหลักสูตรมีการวิพากษ์
หลักสูตร จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับรายงานผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตบัณฑิต
ที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษาและศิษย์เก่ารายงานผลการปฏิบัติงานรายวิชาสหกิจศึกษารวมถึงแบบประเมินผลการ
ฝึกงานของนิสิตเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรซึ่งรวมทั้งการจัดทารายวิชาต่างๆใน
หลักสูตรให้ทันกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  นอกจากนี้
คณะยังเชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละหัวข้อหรือรายวิชาในหลักสูตรมาเป็นอาจารย์พิเศษ
และ/หรือวิทยากรด้วย   ทั้งนี้วิธีการสอน จุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและผู้เรียน เนื้อหาการสอน 
และวิธีการสอนมีความสอดคล้องกับปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตร  

หลักสูตรมีการก าหนดปรัชญาไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ รวมถึงมหาวิทยาลัย   โดยมีการน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นักวิชาการ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือน ามาก าหนดเป็นปรัชญาทางการศึกษา  
ปัจจุบันหลักสูตรปิดแล้ว จึงเน้นการสื่อสารปรัชญาของหลักสูตรไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มหลัก
ด้วยกัน คือ ดังนี้  1) นิสิต  2) อาจารย์  3) ผู้ใช้บัณฑิต และ 4) ผู้ประกอบการที่รับนิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษา  
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  แผ่นพับ  การไปนิเทศของอาจารย์ยังสถานประกอบการ   การเน้นย้ าในการเรียน
การสอนแต่ละรายวิชา  เป็นต้น  และในปีการศึกษา 2561 นี้จะยังคงให้ความส าคัญกับการสื่อสารปรัชญา
หลักสูตรไปยังกล่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่มหลักเช่นเดิม   โดยจะสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ ที่ท าได้ เช่น ผ่าน
อาจารย์ผู้สอนไปยังนิสิตในชั้นเรียน   ผ่านอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาไปยังผู้ประกอบการ เป็นต้น 
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สรุประดับคะแนน  3 

หลักฐาน 
1. เล่ม มคอ. 2 

 

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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ ) มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย คือ 
คุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนการสอน นอกเหนือจากการบรรยายจากผู้สอน  เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง  

ปีการศึกษา 2560 ได้มีการจัดการการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา  การประเมินที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและเหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
โดยผู้สอนก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ในเอกสาร มคอ . 3     และรายงานผลการเรียนการสอนใน มคอ . 5       
ดังราย ละเอียดในเอกสารสรุปความสอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชา ความเหมาะสมของวิธีการ ประเมินและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชากับกิจกรรมและการประเมินผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมของนิสิต การประเมินผู้เรียน 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน
และท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม 

การสอดแทรกใน
วิชาเรียนที่
เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ เช่น การใช้
สินค้ามีลิขสิทธิ์ ไม่
ลอกเลียนแบบ
ผลงานผู้อื่น การ
ประกอบวิชาชีพที่
ค านึงถึงผลกระทบ
ต่อสังคม 

ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การ
ส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม 
ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

(2) มีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่ การมอบหมายงาน การทดสอบย่อย 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมของนิสิต การประเมินผู้เรียน 
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับสูง 

ในวิชาที่ต้องอาศัย
ความรู้ทางทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมา
ประกอบการ
ด าเนินงาน 

การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดท า 
ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงงานที่น าเสนอ 
ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝรู้ และมี
ความสามารถพัฒนาความรู้ เพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนางานและ
พัฒนาสังคม 

การท ากิจกรรมที่
แสดงออกถึง
ความคิด
สร้างสรรค์ เช่น 
การน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงาน 
โครงงานแนวใหม่ 

การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
การท าโครงงาน 
การสัมภาษณ์ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือก
วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม 

การมอบหมายงาน
ที่เป็นโครงงาน 
เป็นระบบครบ
วงจร  
การท ากิจกรรมที่
ต้องมีการจัดสรร
งาน คน และเวลา 

การการท ารายงาน 
การท าโครงงาน 
การตอบค าถามหน้าชั้นเรียน 
 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการ
และท างานเป็นหมู่คณะ 

การท างานเป็นทีม 
การท าโครงงานใน
วิชาเรียน 

การท างานกลุ่ม 

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองและสามารถติดต่อสื่อสาร
กับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

การมอบหมายงาน
ที่ต้องศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง และ
การน าเสนอผลงาน
ที่ได้ศึกษา 

การการท ารายงาน 
การท าโครงงาน 
การตอบค าถามหน้าชั้นเรียน 
 

(7) มีความสามารถในการใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้
ดี 

การท ากิจกรรมที่มี
การสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยี เช่น 
การรับส่งข้อความ

รายงาน 
เล่มโครงงาน 
การน าเสนอ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมของนิสิต การประเมินผู้เรียน 
ผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

(8) มีความสามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อก าหนด 

มอบหมายงานที่
ต้องมีการวิเคราะห์
ระบบ หรือน า
เทคโนโลยีมาใช้ให้
เหมาะสมกับงาน 
โดยใช้กรณีศึกษา
จากสถาน
ประกอบการจริง 

โครงงาน 
รายงาน 

 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การการรับความรู้จาก
ผู้สอน ได้แก่  

- การค้นคว้าด้วยตัวเอง / การท ารายงาน 

- การฝึกปฏิบัติจริงให้ห้องเรียน 

- การท าโครงงานในชั้นเรียน 

- การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
- การทดสอบความสามารถทางด้าน IT 

นอกจากนี้ หลักสูตรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ที่พบว่าศักยภาพของผู้เรียน ไม่สอดคล้องกับ 
การเรียนการสอน ได้แก่ 

- ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารการสอนให้กระชับและเข้าใจได้ง่ายข้ึน พร้อมเพ่ิมแบบฝึกหัด
ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้นิสิตได้รู้จักท าความเข้าใจเนื้อหาและมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคนิคการน าไปใช้มากยิ่งขี้น 

- ได้มีการท าโครงการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าลังเป็นที่สนใจ เช่น IoT 

- การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรได้มีจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย   เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้และร่วมมือ เช่น การจัดจ านวนนิสิตให้เหมาะสมกับรายวิชา  ขนาดของห้องเรียนที่เหมาะสมกับ
จ านวนผู้เรียน  เครื่องปรับอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอ  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  
การจัดชั้นเรียนจัดตามความเหมาะสมตามลักษณะของรายวิชาเช่น วิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการ วิชาด้านภาษา  
ห้องเรียนและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ทันสมัยและเพียงพอ โดยคะแนนความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างพึงพอใจ (คะแนน 4.8)(AUN-04-05) 
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ในด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนได้ท า
หน้าที่ในการกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การให้คะแนนการมีส่วนร่วม ค าชมเชย  ซึ่ง
เป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับนิสิตที่มีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมมือและมีส่วนร่วมเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ในส่วนของวิธีการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนจะมีกลยุทธ์ในการประเมินการสอนโดยการ
สังเกตจากพฤติกรรมของนิสิต การท าแบบฝึกหัดของของนิสิต การตอบค าถามในชั้นเรียน งานที่ได้รับ
มอบหมาย การน าเสนองานในชั้นเรียน การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค นอกจากนี้ยังมีการ
ปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เช่นมีการแบ่งกลุ่มเรียนนิสิตให้มีจ านวนน้อยลง ถ้า
พบว่าการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนลดน้อยลง 

ในส่วนของการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต ปีการศึกษา 2560 ผลประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์จากสาขาอ่ืนๆมีผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจคือมีผลคะแนนในทุก
รายวิชาสูงกว่า 3.50 จาก 5.00  

 
สรุประดับคะแนน  3 

หลักฐาน 
1. เล่ม มคอ. 2  ในส่วนที่ระบุปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2. มคอ. 3 
 3. มคอ. 5 
 
4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (6) กิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
  หลักสูตรได้ให้นิยามความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) หมายถึง กิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการใช้ชีวิต เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในตัวบุคคล ผ่าน
ชุมชน สังคมและการท างานและหลักสูตรมีการตกลงร่วมกันในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอน ในทักษะดังต่อไปนี้ 1) ด้านภาษา การสื่อสาร และการประสานงาน 2)ด้านการคิด วิเคราะห์ 
การค้นคว้าด้วยตนเอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพ 
  กิจกรรมการเรียนการสอน มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากมีการเน้นให้นิสิตมีทักษะใน
การค้นคว้า  วิเคราะห์  และรู้จักประยุกต์ใช้งาน โดยมีการก าหนดให้นิสิตได้จัดท าโครงงานประจ ารายวิชา 
รวมถึงโครงงานเพื่อจบการศึกษา ซึ่งนิสิตจะต้องบูรณาการความรู้จากหลายรายวิชา รวมถึงการศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม เพื่อจัดท าเป็นโครงงานเพ่ือจบการศึกษา       นอกจากนี้  นิสิตบางส่วนจะมีการส่งไปฝึกสหกิจศึกษา 
ณ สถานประกอบการจริง เพ่ือให้ได้เรียนรู้การท างานจริง และมีผลการประเมินจากสถานประกอบการซึ่ง
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หลักสูตรสามารถน ามาปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตได้ 
 โดยกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นได้สอดแทรกการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้
สอดแทรกตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.2  นอกจากนี้หลักสูตรได้ออกแบบให้วิชา
ที่ท าการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
โดยได้เตรียมรายวิชาที่ ชื่อว่า หัวข้อเลือกสรรทาง ระบบสารสนเทศ  (Selected Topic in Information 
System) ไว้จ านวน 4 วิชา ซึ่งมีทั้งวิชาที่เป็นบรรยายและวิชาปฏิบัติ ที่เป็นเนื้อหาใหม่ ๆ เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางท่ี 4.2  ตัวอย่างรายวิชาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 

1. ด้านภาษา การสื่อสาร 
และการประสานงาน 

● จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึก
พัฒนาบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมทั้งการแต่งกาย
การพูดจา และการใช้ท่าทาง
ในการน าเสนองานหน้าชั้น
เรียน 

● การสอนแบบบรรยาย 

● การฝึกปฏิบัติจากการสาธิต
แล้วปฏิบัติตาม 

● การจ าลองสถานการณ์ 

● การศึกษาจากกรณีศึกษา
ต่างๆ 

● การอ่านบทความ
ภาษาต่างประเทศ และ
ภาษาไทย 

ชั้นปีที่1 - 3 
กลุ่มวิชาภาษา 
ชั้นปีที่2 
271251 การเขียนบทความ
วิชาการและงานวิจัย 
270321 การออกแบบและการ
น าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
ชั้นปีที่4 
291470สัมมนาระบบสารสนเทศ
291472 โครงงานพิเศษ 1 
291473 โครงงานพิเศษ 2  
291471 สหกิจศึกษา 
 

2. ด้านการคิด วิเคราะห์ 
การค้นคว้าด้วยตนเอง 
และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

● การสอนแบบบรรยาย 

● การจ าลองสถานการณ์ 

● การศึกษาจากกรณีศึกษา
ต่างๆ 

● การสืบค้นวารสารหรือ
ความรู้ทางวิชาการท้ังใน

ชั้นปีที่ 1 
291100 การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น 
278102 การจัดการและองค์การ 
291101 โครงสร้างข้อมูลและ
ขั้นตอนวิธี 
ชั้นปีที่ 2 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
ประเทศและต่างประเทศ 

● การใช้สถิติและโปรแกรม
เพ่ือการวิจัย 

 

273222 สถิติธุรกิจ 
291210 การเขียนโปรแกรมแบบ
วิชวล 
ชั้นปีที่ 3 
278341 การจัดการการ
ด าเนินงาน 
291303 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
ชั้นปีที่4 
291470สัมมนาระบบสารสนเทศ
291472โครงงานพิเศษ 1 
291473 โครงงานพิเศษ 2  
291471 สหกิจศึกษา 

3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกต่อการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ประกอบอาชีพ 

● การสอนแบบบรรยาย 

● การจ าลองสถานการณ์ 

● การศึกษาจากกรณีศึกษา
ต่างๆ 

 

ชั้นปีที่ 1 
291405 มิติทางสังคมและ
จริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ชั้นปีที่ 2 
270421 หลักเศรษฐกิจพอเพียง

กับการพัฒนาสังคม 

 
 
สรุประดับคะแนน 4 
หลักฐาน 

1. เล่ม มคอ. 2 
2. ผลประเมินนิสิตสหกิจจากสถานประกอบการ 
3. ตัวอย่างเล่มโครงงานเพ่ือจบการศึกษาของนิสิตระบบสารสนเทศ 
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AUN – QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  
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. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย  
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึง
มีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

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. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  
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7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 

regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้น าไปทดลองใช้  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

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

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3 3 

5.3 Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

3 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 

 helps to improve  learning (3) 

 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา

 และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 3 
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5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ5.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ

Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1]6 

 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes (1,2)  การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 การประเมินผู้เรียนของหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2560 นี้ไม่มีการด าเนินการรับเข้าผู้เรียนเนื่องจาก
หลักสูตรปิดแล้ว  แต่ยังคงมีการติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษา และ การประเมินก่อนส าเร็จ
การศึกษา  การติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษานั้น ทุกรายวิชาในหลักสูตร ผู้สอนจะมีการก าหนด
วิธีการประเมินผู้เรียน ซึ่งจะถูกระบุไว้ใน มคอ .3 ของแต่ละรายวิชา  โดยการประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวจะ
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) คุณธรรมและจริยธรรม (2) ความรู้ (3) 
ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ส่วนการประเมินผู้เรียนก่อนส าเร็จการศึกษาจะมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
โดยมีการสอบโครงงานในรายวิชาโครงงาน 1 และโครงงาน 2        รวมถึงสอบโครงงานในรายวิชาสหกิจ
ศึกษาด้วย 
 จากการทบทวนการประเมินผู้เรียนในส่วนของการติดตามความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาและการ
ประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา  พบว่า  นิสิตในหลักสูตรมีแนวโน้มที่จะส าเร็จการศึกษามากข้ึน อันเนื่องมาจาก
หลักสูตรมีแผนการติดตามโครงงานของนิสิตที่ต่อเนื่องรวมถึงการมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการให้ค าแนะน าใน
การวางแผนการเรียนของนิสิต   ในส่วนการประเมินผู้เรียนในแต่ละรายวิชาของปีการศึกษา 2560 นั้น   
ผู้สอนมีการประเมินผู้เรียนโดยมุ่งเน้นที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรอย่างแท้จริงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2559 ซึ่งโดยในปีการศึกษา 2561 นี้  หลักสูตรจะยังคงให้ความส าคัญในเรื่องของการประเมินผู้เรียนโดย
มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเช่นเดิม และเน้นย้ าให้ผู้สอนก าหนดวิธีประเมินผู้เรียนโดยมุ่งเน้น
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเป็นส าคัญ 

                                                           
6[1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงานให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องกับวิธีการประเมินผู้เรียนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินระหว่างการเรียนการสอน วิธีการประเมินหลังเรียน 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถด้านระบบ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้
กับทางธุรกิจ 

- ประเมินจากการถามตอบและแสดงความ
คิดเห็น 

- ประเมินจากความก้าวหน้าของงานท่ี
มอบหมาย  

- การออกข้อสอบ 
- ประเมินจากการน าเสนองาน
ที่มอบหมาย 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการเข้าไป
บริหารจัดการการด าเนิน
ธุรกิจให้เป็นระบบ 

- ประเมินจากความก้าวหน้าของการ
น าเสนอรายงาน /โครงการท่ีได้รับ
มอบหมาย  
- การตอบข้อซักถามในห้องเรียน 
- ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด หรือ
ปฎิบัติการ  

- การออกข้อสอบเพื่อทดสอบ
ความรู้และความเข้าใจ  
- ประเมินจากการน าเสนองาน
ที่มอบหมาย 
 

3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
และทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางธุรกิจและ
การพัฒนาประเทศ 

- ก าหนดส่งความ ก้าวหน้าของโครงงานที่
ได้รับมอบหมาย ก่อนมีการน าเสนอ 
- จัดสอบหัวข้อโครงงาน 
- ประเมินจากความก้าวหน้าของโครงงาน
โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 

- จัดตั้งกรรมการสอบโครงงาน 
- ประเมินจากการน าเสนอ
โครงงาน 
- ประเมินจากการถามตอบใน
การน าเสนอโครงงาน 
-ประเมินจากเอกสารประกอบ
โครงงาน 

 
สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 

1. มคอ. 3 และ มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา 
 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students (4,5) การ
ประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความ
ชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 
 การประเมินผู้เรียนในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะมีการก าหนดรายละเอียดที่ชัดเจนไว้ใน มคอ . 3 
ของรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย  ช่วงเวลาในการประเมินผลวิธีในการประเมินผล  เกณฑ์
การประเมิน และสัดส่วนการประเมินผล  ซึ่งจะมีการชี้แจงให้ผู้เรียนทราบด้วยในห้องเรียน  ส่วนผลการ
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ประเมินของรายวิชานั้น จะถูกแสดงในรูปของเกรดโดยผู้สอนจะมีการบันทึกผ่านระบบบันทึกเกรด และพิมพ์
จัดส่งไปยังฝายวิชาการเพ่ือแจ้งผลการศึกษากับผู้เรียนต่อไป  โดยทั้งนี้ ผู้สอนจะมีการบันทึกเกรดนี้ไว้ในมคอ . 
5 ของแต่ละรายวิชาด้วย    
การประเมินผลนิสิต จะแบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 

1. การประเมินผลนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตร (Continuous assessment during the course of 

study) หลักสูตรระบบสารสนเทศ มีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

ของนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตรในหลายด้าน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 โดยในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละชั้นปีจะใช้วิธีสอบภาคทฤษฎีกลางภาคและปลายภาค และ

ทดสอบภาคปฏิบัติในรายวิชาที่มีการทดลองและปฏิบัติการ โดยมีการประเมินและรายงานเป็นเกรด 8 ล าดับ

ขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+และ F ในรายวิชาโครงงานระบบสารสนเทศ และวิชาสหกิจศึกษา การสอบ

จบก็จะให้เกรดในลักษณะเดียวกัน  

 การประเมินผู้เรียนของทุกรายวิชาในหลักสูตร จะมีการก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งจะถูกระบุไว้ใน มคอ .3 ของแต่ละรายวิชา  โดยการประเมินผลการ
เรียนรู้ดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) คุณธรรมและจริยธรรม 
(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะ
การวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ มีความหลากหลาย ทั้งนี้ส่วนใหญ่เน้นการประเมินด้านความรู้และวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีวิธีการประเมินแบบต่างๆ กัน เช่น 

- การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัยอัตนัย การจัดท ารายงาน การสอบปากเปล่า 
- การสอบวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสหกิจศึกษา ด้วยการน าเสนอ การออกแบบระบบการ
ออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบการท างานของโปรแกรม  
- การสอบวัดเจตคติด้วยการสังเกต / แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน การอภิปราย
กลุ่ม การให้ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

 2. การประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation) 
 หลักสูตรระบบสารสนเทศ มีข้อก าหนดให้นิสิตต้องสอบวิชาโครงงานระบบสารสนเทศ หรือ วิชาสห
กิจศึกษา  โดยการสอบจะพิจารณาในเรื่องของ การน าเสนอและการเขียนเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์
และการออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบหน้าจอและการออกแบบรายงาน และการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงการทดสอบการท างานของโปรแกรม  ซึ่งผลการสอบนิสิตที่จะสอบผ่านวิชา
โครงงานระบบสารสนเทศ หรือ วิชาสหกิจศึกษา จะมีการประเมินจากคณะกรรมการสอบโครงงาน 3  ท่านที่
ถูกแต่งตั้งข้ึนตั้งแต่เสนอหัวข้อโครงงานหรือสหกิจ  และรายงานเป็นเกรด 8 ล าดับขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, 
D, D+และ F เช่นเดียวกัน 
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 เมื่อพิจารณาแนวทางการประเมินผู้เรียนของหลักสูตร ในปีก 2560 พบว่า  การก าหนดรายละเอียด
การประเมินผู้เรียนค่อนข้างชัดเจนและครอบคลุมถึงช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน และเกณฑ์
อย่างครบถ้วนอยู่แล้ว โดยเกรดในแต่ละรายวิชาผู้สอนก็มีการบันทึกผ่านระบบบันทึกเกรดและพิมพ์เป็น
เอกสารหลักฐานเพื่อรับรอง ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยฝายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในระยะเวลาอันรวดเร็วหลังจากผู้สอนรับรองเอกสารการออกเกรดอย่างถูกต้องชัดเจนแล้ว  และ
ในปี 2561 นี้ หลักสูตรจะด าเนินการตามแนวทางเดิมที่มีความชัดเจนอยู่แล้ว 
 
สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 

1. มคอ. 3 มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา 
 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment (6,7)  วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การ
ประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  
  
 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ มีการประเมินทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ   ทั้งนี้ส่วนใหญ่เน้นการ
ประเมินด้านความรู้และทักษะเป็นหลัก   โดยมีวิธีการประเมินแบบต่างๆกันเช่น 

- การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย อัตนัย การจัดท ารายงาน การสอบปากเปล่า 
- การสอบทักษะทางโปรแกรมในวิชา โปรเจค หรือ สหกิจศึกษา ด้วยการน าเสนอ รวมถึงการทดสอบ
โปรแกรม  
- การสอบวัดเจตคติด้วยการสังเกต / แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายกลุ่ม การให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

 ในกระบวนการประเมินผลการเรียน ในส่วนของเกณฑ์ประเมินและแผนการให้คะแนน ผู้สอนแต่ละ
ท่านจะมีการก าหนดรายละเอียดไว้ใน มคอ . 3 ของแต่ละรายวิชา โดยในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนจะมีการตก
ลงเกณฑ์ประเมินและการให้คะแนนในรูปแบบเดียวกัน  เกณฑ์ประเมินและแผนการให้คะแนนนี้จะมีการชี้แจง
ให้กับผู้เรียนได้ทราบก่อนเริ่มการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชา   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกันนอกจากนี้ ผู้สอนจะมี
การแจ้งผลคะแนนบางส่วนให้กับผู้เรียนได้ทราบในระหว่างการศึกษา เช่น  คะแนนทดสอบย่อย  คะแนนสอบ
กลางภาค  เป็นต้นและผู้เรียนเองสามารถขอตรวจสอบได้ทุกเวลากับผู้สอน ตลอดทั้งภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ในรายวิชานั้นๆ และเม่ือสิ้นสุดภาคเรียน ผู้สอนจะมีการบันทึกผลการประเมินตามแผนการให้คะแนนนั้นลงใน 
มคอ. 5 ของรายวิชานั้นด้วย 
  จากการพิจารณาวิธีการก าหนดเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนในแต่ละรายวิชาจาก มคอ . 
3 และ มคอ . 5  พบว่า ทุกรายวิชาได้มีการชี้แจงจากผู้สอน ถึงรายละเอียดในส่วนมาตรฐานของการให้คะแนน
ในส่วนชิ้นงานหรือโครงงานที่ก าหนดให้นิสิตท าขึ้นในการเรียนและชี้แจงผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบด้วยเพื่อสร้าง
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ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแล้ว โดยที่ อาจารย์หลายท่านมีการใช้ ระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการ
จัดการการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS ) โดยใช้ระบบเพื่อช่วยประสานงาน
รายวิชา แจ้งกฏเกณฑ์ต่างๆ และนัดหมายต่างที่เก่ียวข้องซึ่งช่วยให้การประสานระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนิสิต
มีประสิทธิภาพมากขึ้น การด าเนินการเช่นนี้ จะมีต่อไปในปีการศึกษา 2561  
 
สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 

1. มคอ. 3 มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา 
2. ระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการจัดการการเรียนการสอน (https://lms.buu.ac.th/ และ

https://lmsnew.buu.ac.th/)  
 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3)การ

ให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 ในการประเมินผู้เรียนตามแนวทางของผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้ชี้แจงให้กับผู้เรียนนั้น  ผู้สอนจะมี
การแจ้งผลคะแนนบางส่วนให้กับผู้เรียนทราบ ในระหว่างมีการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบผล
ป้อนกลับเพ่ือผู้เรียนจะสามารถวางแผนและปรับปรุงการเรียนของผู้เรียนในระยะเวลาของการเรียนที่เหลืออยู่    
หรือแม้กระทั่งผู้สอนเอง อาจจะสามารถมีแนวทางในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มเติมได้ เช่น การ
เพ่ิมแบบฝึกหัดในชั้นเรียน  การก าหนดชิ้นงานให้ท าและน าเสนอ  เป็นต้น  ซึ่งแผนการประเมินผลนี้จะถูก
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา 
 ในการสอบถามนิสิตถึงการให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร  
มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียน โดยผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการ
จัดการการเรียนการสอน  (Learning Management System : LMS )  รวมถึงมีการให้สะท้อนผล และ
คุณภาพของการสอบภาคปฏิบัติให้นิสิตทราบเป็นรายบุคคล เพ่ือปรับปรุงในส่วนทักษะที่ยังขาดหายไป 
ช่วยให้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตได้ดีขึ้น   ดังนั้น ในปี 2561  หลักสูตรจะพยายามให้ผู้สอน ใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ช่วยในการให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนให้ทันเวลาแก่
ผู้เรียน เพ่ือที่ผู้เรียนจะสามารถปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ดีขึ้น 

ในปีการศึกษา 2560 ในการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    ยังมีการพูดคุยเก่ียวกับการทวน
สอบรายวิชาร่วมกัน   โดยสุ่มรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะและรายวิชาที่มีปัญหาก่อน โดยท าการพิจารณา
ข้อสอบใน 3 ด้าน คือ 

1. ความยากง่ายของข้อสอบ 
2. ครอบคลุมตามเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชา 
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3. เวลาที่ให้ในการท าข้อสอบเพียงพอหรือไม่ 
หลังจากนั้นจะพิจารณาในเรื่องเกณฑ์ในการวัดผลซึ่งแสดงไว้ใน มคอ .3 ของรายวิชาว่ามีความ

เหมาะสมหรือไม่ และในขั้นตอนสุดท้ายพิจารณาการตัดเกรดในแต่ละรายวิชาว่าตรงตามที่ก าหนดไว้ในมคอ . 3 
หรือไม ่

นอกจากนี้   ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย (https://assess.buu.ac.th) ซึ่งจะเป็นการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
รายบุคคล จากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะมีการประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปรับปรุงปัญหา ข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากแบบประเมินในระบบออนไลน์  

 
สรุประดับคะแนน  3 

หลักฐาน 

1. มคอ. 3 มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา 
2. แบบประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์(https://assess.buu.ac.th) 
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการจัดการการเรียนการสอน (https://lms.buu.ac.th/ และ

https://lmsnew.buu.ac.th/)  
 

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์
อย่างเหมาะสม 
 
 ในแต่ละรายวิชาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการร้องทุกข์ได้ โดยผ่านหลายช่องทางด้วยกัน  
เช่น  ทางคณาจารย์ประจ าหลักสูตร   ทางอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  ทางผู้บริหาร หรือผ่านทางระบบ
ประเมินการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยได้ (https://assess.buu.ac.th) 
 
ตารางที่ 5.2 ระดับวิธีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน าไปสู่วิธีการปรับปรุง  

ระดับ วิธีการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา ( มีการนัดพบ หรือ พบปะใน
ที่สาธารณะ: นิสิตทุกชั้นปี ) 
ทางโทรศัพท์  
ผ่านระบบ social network ได้แก่ Facebook 
การร้องทุกข์ผ่านฝายกิจการนิสิต  

ประธานหลักสูตร การเข้าพบประธานหลักสูตรโดยตรง  
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ระดับ วิธีการ 

ผ่านการรายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

คณบดี การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรืประธาน
สาขา 
การร้องทุกข์โดยการเข้าพบคณบดีโดยตรง 
ผ่านระบบประเมินและแบบสอบถาม 
ร้องทุกข์ผ่านสายตรงคณบดีทางหน้าเว็บไซต์ 

วันคณบดีพบปะนิสิต นัดหมายนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปีประชุมพร้อมกัน 
นิสิตแสดงความเห็นและร้องเรียนหรือร้องทุกข์ด้าน
ต่างๆผ่านแบบประเมิน  
คณบดีเข้าพบปะพูดคุย ตอบข้อสงสัย ความเห็น
ต่างๆที่ได้รับจากแบบประเมิน  
เปิดโอกาสให้นิสิตซักถาม ร้องเรียนในประเด็นต่างๆ
เพ่ิมเติม 

  

 ในปี 2560  ได้มีการส ารวจความคิดเห็นเรื่องช่องทางในการร้องทุกข์ของนิสิตระบบสารสนเทศ แสดงได้ดัง

ตาราง 

 

ตารางที่ 5.3 ผลส ารวจความคิดเห็นเรื่องการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิต   

ช่องทางการร้องทุกข์ คิดเป็น (%) 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 62.96 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธานหลักสูตร 25.93 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  11.11 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

โดยผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 

11.11 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสิต 40.74 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 7.41 
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ตารางที่ 5.4 ผลส ารวจความคิดเห็นเรื่องการร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิต  

(กรณีนิสิตเคยร้องทุกข์)  

ช่องทางการร้องทุกข์ คิดเป็น (%) 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 50.00 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธาน

หลักสูตร 

0.00 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

0.00 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยผ่านหัวข้อสาย

ตรงคณบดี 

0.00 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสิต 50.00 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับ

คณบดี 

0.00 

  

จากผลส ารวจ พบว่า  ผลการด าเนินการโดยส่วนใหญ่นิสิตระบบสารสนเทศมักจะใช้วิธีการพบอาจารย์ที่
ปรึกษา   เนื่องจากคณาจารย์และนิสิตในสาขาค่อนข้างมีความใกล้ชิดกัน ซึ่งอาจเป็นการพบกับอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยนัดหมายทั้งชั้นปี หรือ ในเวลาเรียน หรือ พบกันในที่สาธารณะต่างๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย   
โดยที่คณาจารย์จะมีการน าปัญหาที่ได้พูดคุยกับนิสิตมาพูดคุยในที่ประชุมสาขา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา    
และในปี 2561  จะน าผลส ารวจความคิดเห็นเรื่องช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตนี้ มาด าเนินการวางแผนใน
การประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ให้กับผู้เรียนมากข้ึนเพื่อให้ผู้เรียนรับรู้ช่องทางและเข้าถึงการร้องทุกข์
ได้อย่างเหมาะสม  เนื่องจากผลส ารวจแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์บางช่องทางยังมีเปอร์เซ็นต์
น้อย  
 
สรุประดับคะแนน 3 

หลักฐาน 
1. ระบบประเมินการเรียนการสอน (https://assess.buu.ac.th) 
2. แบบสอบถามการเข้าถึงหลักสูตรของนักเรียนและช่องทางร้องทุกข์คณะวิทยาศาสตร์และศิลป

ศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
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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. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

● design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้  
ในหลักสูตร 

● apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 
การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม  
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

● develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

● monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การก ากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

● reflect upon their own teaching practices; and 
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การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

● conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

ผลการประเมินตนเอง  
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
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)  
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

 ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 

3 3 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service (2) 

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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) 

 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

3 3 

6.4  Competences of academic staff are identified 

 and evaluated (3) 

 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 

 สายวิชาการ 

3 3 

6.5  Training and developmental needs of academic 
 staff are identified and activities are 

3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 implemented to fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการนั้น  
6.6  Performance management including rewards 
 and recognition is implemented to motivate 
 and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

3 3 

6.7  The types and quantity of research activities by 
 academic staff are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 และ 6.7 โดยใช้ Diagnostic Questions 

และ Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 7 

 
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) มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายวิชาการ(เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็มความจ าเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ 

                                                           
7 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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 หลักสูตรมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแนวทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้แก่ การ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริมการท าวิจัย และการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ส าหรับในด้านขวัญ
ก าลังใจในการท างาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีประกาศแนวทางการให้รางวัล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดกองทุนสวัสดิการเสริมให้แก่บุคลากรของคณะนอกเหนือจาก
ประกันสังคมและประกันสุขภาพหมู่ นอกจากนั้นแล้วคณะยังมีแผนระยะยาว 5 ปี ที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนความก้าวหน้าทางสายงาน แผนด้านอัตราก าลังทดแทนผู้เกษียณอายุ  เพ่ือให้สามารถด าเนินการใน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ส าหรับในการปฏิบัติงานการจัดการในหลักสูตรก็ได้ยึดถือตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งเมื่อประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนแล้วพบว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผน  
 
สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 
1. เอกสารแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร   
2. เอกสารประกาศเงินรางวัลนักวิจัยและระเบียบด าเนินการสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
3. แผนยุทธศาสตร์ 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service (2) มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน 
และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 
 
ตารางที่ 6.1 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญา
เอก 

จ านวน 
(ราย) 

FTE 

1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 1 2 0.77 2 
4. อาจารย์ 1 2 3 0.99 1 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ (Visiting 

professors/lecturers) 
     

รวม 2 3 5 1.76 3 
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หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  

2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวม 
ในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 30 
วิธีที่ 1 โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

ตารางที่ 6.2 ข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา จ านวน

อาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์

ทั้งหมดปลายปี
การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2558 5 0 0 5  
2559 5 0 0 5  
2560 5 0 0 5  

 
ตารางที่ 6.3 ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2558 38.19 0.67 57.00 
2559 33.11 0.42 78.83 
2560 32.44 1.76 18.43 
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ตารางที่ 6.4 ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 
ปี หลักสูตร

ระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2558 ปริญญาตรี Phaitoon Srinil, 
Pattharaporn 
Thongnim, Sombut 
Foitong, Ouen 
Pinngern, 
Thanawat 
Phattaraworamet 

Application of XCS XCS to 
Backdriving a Track Problem.  
 Management and Innovation 
Technology International 
Conference (MITiCON2014) 
 

17-19 Dec. 2014 

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

Feature Selection based on 
Neighborhood Rough Sets 
and Mutual Information. In 
Proceeding of Management 
and Innovation Technology 
International Conference 
(MITiCON2014) 

17-19 Dec. 2014 

  อัญชนา ศรีจ านง และ 
ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
ร้านขายหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ 
(The management 
information system of 
electronic book shop) in  
The 3rd ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing 
(AUCC 2015) 

05-06 พ.ย. 2558 

  Chalongchai 
Teevasuthornsakul 
and Artnarong 
Manosuttirit. 

“A Development of Self-
Directed Learning Instruction 
Model for Community 
College Student in Thailand 
by lesson Study.” The Sixth 
Pacific Rim Conference on 

17-18 Nov. 2015 
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ปี หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

Education 
  Kanyalin 

Jiratchayut and 
Chinnaphong 
Bumrungsup 

“Elastic Net Regression with 
the Value of the L2 Penalty 
Parameter Associated with 
Bayesian Analysis”. Thailand 
Statistician 

2015 

  Kanyalin 
Jiratchayut and 
Chinnaphong 
Bumrungsup 

A study of adaptive elastic 
net estimators with different 
adaptive weights. Thammasat 
International Journal of 
Science and Technology, 
20(3): 1-7. 

2015 

  T. Chanpana†, N. 
Chaidee‡ and J. 
Suntornchost. 

THE THREE-DIMENSIONAL 
NON-UNIFORM AND 
ASYMMETRIC n-PLAYER GAME 
WITH EQUAL INITIAL 
FORTUNES.   
East-West J. of Mathematics: 
Vol. 17, No 1 

2015 

2559 ปริญญาตรี Sombut Foithong, 
Phaitoon Srinil, 
Kattiya Tawsopar 
Yangyuen,Thanawa
t Phattaraworamet 

Rough-Mutual Feature 
Selection Based-on Minimal-
Boundary and Maximal-Lower 
In the Proceedings of The 
2016 Management and 
Innovation Technology 
International Conference 
(MITiCON2016) 

12-14 Oct. 2016 

  T. Chanpana†, N. 
Chaidee‡ and J. 

MULTI-DIMENSIONAL 
ASYMMETRIC AND NON-

2016 
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ปี หลักสูตร
ระดับ 

ตรี/โท/เอก 
(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

Suntornchost. UNIFORM GAMBLER’S RUIN 
PROBLEM WITH TWO 
PLAYERS. East-West J. of 
Mathematics: Vol. 18, No 1 

2560 ปริญญาตรี สมบัติ ฝอยทอง ธารา
รัตน์ พวงสุวรรณ วร
วิทย์ พูลสวัสดิ์ และ
ไพฑูรย์ ศรีนิล 

การเลือกลักษณะเด่นด้วยราฟ 
เซตบนพื้นฐานข่าวสารที่เล็กที่สุด 
ของบริเวณขอบเขต. วารสารวิจัย
รามค าแหง (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี), 20(1) 

ม.ค. - มิ.ย. 2560 

  C. 
Teevasuthonsakul, 
V Yuvanatheeme, 
V Sriput and S 
Suwandecha. 

“Design Steps for Physic 
STEM Education Learning in 
Secondary School”. Journal 
of Physics : Conference Series 
(JPCS) 

2017 

  ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 
ลัญจกร สัตย์สงวน สิริ
สุดา บัวทองเก้ือ และ
รัฐดากร บ ารุงศาสตร์. 

การพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา 
วิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษา 
เรื่องการออกแบบและสร้างเรือ ใน
การประชุมวิชาการทาง 
การศึกษา The 6th PSU 
Education Conference 
“Higher Education for Digital 
Citizenship Towards Thailand 
4.0” 

12 ก.ย. 2560 
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ตารางที่ 6.5 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวน
ผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2558   3 1 4 4:5 
2559   1 1 2 2:5 
2560 1 1  1 3 3:5 

 
ตารางที่ 6.6 ข้อมูลผลงานบริการวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ปี ประเภท บริการวิชาการ / วิทยากร ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

วันที่จัด 

2560 บริการวิชาการ โครงการค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ 
ครั้งที่ 16 

ดร.สมบัติ 
ฝอยทอง 

26-27 ส.ค. 2560 

 วิทยากร วิทยากรบรรยาย word excel อ.ธารารัตน์ 
พวงสุวรรณ 

16-20 พ.ย. 2560 

 วิทยากร วิทยากรอบรมตามโครงการ
สมเด็จพระเทพฯ 

ผศ.ดร.ฉลองชัย 
ธีวสุนทรสกุล 

3-6 ส.ค. 2560   
2-5 พ.ย. 2560 

16-20 พ.ย. 2560 
7-10 ธ.ค. 2560 

 วิทยากร วิทยากรอบรม ที่อุตรดิตถ์ ผศ.ดร.ฉลองชัย 
ธีวสุนทรสกุล 

7-10 ก.ย. 2560 

 บริการวิชาการ กรรมการตัดสินแผนการจัดการ
เรียนรู้  คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ 

ผศ.ดร.ฉลองชัย 
ธีวสุนทรสกุล 

1 พ.ค. 2561 

 วิทยากร วิทยากรและวิจัย รร.ชุมชนอม
ก๋อย เชียงใหม่ 

ผศ.ดร.ฉลองชัย 
ธีวสุนทรสกุล 

3-11 เม.ย. 2561 

 
ในด้านภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น จะเห็นได้ว่า มีค่า FTE ของนิสิตและอาจารย์มี

ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีนิสิตเพียงแค่ 2 ชั้นปี และมีจ านวนไม่มาก เนื่องจากด าเนินการปิดหลักสูตร แต่ภาระ
งานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้นสูงขึ้นเนื่องจากรับภาระงานสอนวิชาพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่นิสิตทั้งหมดในวิทยาเขต ท าให้ค่า FTE ของอาจารย์เพ่ิมข้ึนสูง แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์
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แล้วยังสามารถด าเนินการสอนได้อย่างพอเพียง ด้านการติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการนั้นหลักสูตรได้ปฏิบัติตามแนวทางของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
หลักสูตรที่มีการก าหนดติดตามผ่านการประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนการหารือพูดคุยในระดับ
คณะในการประชุมของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ด้านงานวิจัยคณาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมี
ผลงานวิจัย และบริการวิชาการครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อก าหนดของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 
 1.เอกสารขอเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
  
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated (4,5,6,7) 

ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่ง

งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ส าหรับเกณฑ์การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรนั้น หลักสูตรมิได้มีการด าเนินการใด ๆ เนื่องจากก าลัง
ปิดหลักสูตร  ส่วนการพิจารณาความดีความชอบนั้นได้ด าเนินงานตามแนวทางมาตรฐานภาระงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ในด้านการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ หลักสูตรได้มีการหารือและมี Time 
Line ที่ได้ตกลงกับคณะ ในการก าหนดและติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร รวมถึงคณะมี
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางสายงานให้อาจารย์ในคณะและสนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตร
ไปฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ส่วนแนวทางจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตร
และคณะได้ยึดหลักจรรยาบรรณของอาจารย์ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศไว้ 
 ด้านการด าเนินการในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาหลักสูตรมิได้มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่ เนื่องจาก
หลักสูตรมีการปิดหลักสูตรแล้ว แต่หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมี
เสรีภาพในการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าทางสายงานด้วยการสนับสนุนของคณะ และก็
จะยังคงด าเนินการเช่นนี้อยู่เรื่อยไป 
 
สรุประดับคะแนน 3 
หลักฐาน 
- เอกสารมาตรฐานภาระงานอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
- เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณ 
- เอกสารการขอไปฝึกอบรมของบุคลากร 
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6.4  Competences of academic staff are identified and evaluated (3) มีการระบุและ

ประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 

 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
อาจารย์ พ.ศ. 2558 และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มีการก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการมีภาระงาน 5 ส่วนได้แก่ ภาระงานสอน 
ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ภาระงานบริการวิชาการ ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาระงานอื่น ๆ 
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ มหาวิทยาลัย และประกาศ กพอ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และ ต้องมีผลงานทาง
วิชาการ โดยมีภาระงานไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง (แนบหลักฐาน มาตรฐานภาระงานอาจารย์) 
 ในด้านการจัดการเรียนการสอน จะอาศัยข้อมูลจาก มคอ.7 เป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อพิจารณา
ทบทวนการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ในหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO)  
 ซึ่งประกอบด้วย 3 ข้อได้แก่ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับทางธุรกิจ 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการเข้าไปบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจให้เป็นระบบ 
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและ
การพัฒนาประเทศ 

 ในการจัดการเรียนการสอนมีลักษณะของการสอนหลายลักษณะได้แก่ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนการส่งเสริมสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้สื่อการเรียนการสอนได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หนังสือ ต ารา และอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ 
  ส าหรับการก ากับและประเมินผลประสิทธิภาพการสอนในรายวิขานั้น จะพิจารณาจากมคอ.5  
ซึ่งจะประกอบด้วยผลการเรียน และผลการประเมินของนิสิตในรายวิชาจากระบบประเมินการเรียนการสอน 
โดยหลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาประเมินการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
การประชุมคณะที่พิจารณาการส่งผลการเรียน  ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์ในหลักสูตรได้มีแนวทางในการปรับปรุง
การสอนให้ดียิ่งข้ึน 
 ในปีการศึกษา 2560 นั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังคงมีการประเมินสมรรถนะของตนเองในแต่ละ
ด้านเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น 
หลักสูตรได้ด าเนินการตามแนวทางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยการพยายามส่งเสริมการท างานวิจัย
และน าเสนอผลงานวิชาการ แต่จะก็ยังมีจ านวนค่อนข้างน้อย ซึ่งยังคงต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ส่วนการ
บริการวิชาการนั้น ในปีการศึกษา 2560  หลักสูตรมีโครงการบริการวิชาการหลักร่วมกับหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ โครงการค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกโดยให้นักเรียนมาเข้าค่ายอบรมยังมหาวิทยาลัย  ส าหรับในการด าเนินการ
ของปี 2561 ต่อไปนั้น ก็จะมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง   โดยยังคงจะจัดโครงการให้นักเรียนจากโรงเรียน
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ต่างๆ มาเข้าค่ายอบรมในมหาวิทยาลัย หรือ เพิ่มโรงเรียนที่จัดโครงการ รวมถึงมีการวางแผนโครงการอบรม
ให้กับคุณครูตามโรงเรียนในภาคตะวันออกด้วย  
 
สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 

1. มคอ.7 
2. ระบบประเมินการเรียนการสอน(assess.buu.ac.th) 
3. เล่มรายงานผลโครงการค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ 

 
6.5  Training and developmental needs of academic staff are identified and activities 
are  implemented to fulfil them (8) มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สาย
วิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 
 
ตารางที่ 6.7 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล า
ดับ 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การ
อบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 อ.ธารารัตน์  พวงสุวรรณ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Google sites ใช้ในการเรียนการสอน 
2 อ.ธารารัตน์  พวงสุวรรณ ฟังบรรยาย นวัตกรรมไอทีกับการขับเคลื่อน

ประเทศไทย 4.0 
ใช้ในการเรียนการสอน 

3 อ.ธารารัตน์  พวงสุวรรณ เข้าร่วมอบรม เรื่อง การเสริมสร้างความรู้
และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning 

ใช้ในการเรียนการสอน 

4 อ.ธารารัตน์  พวงสุวรรณ เข้าร่วมอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์กับ 
alibaba 

ใช้ในการเรียนการสอน 

5 อ.ธารารัตน์  พวงสุวรรณ เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R ส าหรับ
งานวิจัย 

ใช้ในการท าวิจัย 

6 อ.ธีราพร  ชาญพนา เข้าร่วมประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์
และประยุกต์ ประจ าปี 2561 

ใช้ในการเรียนการสอน 
และท าวิจัย 

7 อ.ธีราพร  ชาญพนา เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R ส าหรับ
งานวิจัย 

ใช้ในการท าวิจัย 

8 ผศ.ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ICAS2017 

ใช้ในการเรียนการสอน 
และท าวิจัย 
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9 ผศ.ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ใช้ในการท าวิจัย 

10 ผศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุนทรสกุล เข้าร่วม workshop เรื่อง "smart 
technology fir flipped classroom 
workshop on creating interactive 
content and activity" 

ใช้ในการเรียนการสอน 
และท าวิจัย 

 

จากผลของการอบรมดังกล่าวนี้  คณาจารย์ในหลักสูตรสามารถน ามาใช้เพื่อการปรับปรุงการเรียนการ
สอน หรืองานวิจัยได้ 
 ส าหรับในปีการศึกษา 2561  หลักสูตรระบบสารสนเทศก็ยังคงสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ที่ตรงความต้องการและสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ รวมถึงอาจมีการถ่ายทอดให้
คณาจารย์ในหลักสูตร หรือในคณะได้รับความรู้ร่วมกัน 
 
สรุประดับคะแนน   3 
หลักฐาน 
 1. เอกสารการขอไปฝึกอบรมของบุคลากร 
 
6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (9) การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น 
ให้รางวัล ยกย่อง ให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 
 
 ในด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์โดยมีการประกาศผลตอบแทน ให้รางวัล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานของ
คณาจารย์ในคณะฯ รวมถึงการสนับสนุนทุนการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการสนับสนุนของคณะและการ
แจ้งข่าวการส่งเสริมทุนวิจัยจากภายนอก โดยผ่านทางอีเมล์และเอกสารเวียนทราบ 
 นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวชื่นชมแสดงความยินดีต่ออาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยหรือ
สร้างเกียรติประวัติให้กับคณะ ในการประชุมของคณะ   ซึ่งมีผลท าให้บุคลากรในคณะเกิดแรงจูงใจในการท า
วิจัยเพิ่มข้ึน ในปี 2560 นี้  หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากคณะให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาการท่ีจัดโดย
คณะ เช่น  โครงการเขียนเอกสารงานวิจัยเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การท าวิจัย   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม R ในงานวิจัย  เป็นต้น   แต่ยังพบว่า งานวิจัยที่มีส่วนสนับสนุน
หรือน าไปใช้ในการเรียนการสอนยังคงมีน้อย ดังนั้น ในปีการศึกษาถัดไป หลักสูตรจะประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ในหลักสูตรให้ความส าคัญกับการผลิตผลงานวิจัยที่มีส่วนสนับสนุนหรือน าไปใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น 
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สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 
 1. เอกสารประกาศเงินรางวัลนักวิจัย 
 2. เอกสารประกาศคณะเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement (10) มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อ
การพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ  
 

การด าเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมา จะเป็นการมุ่งเน้นการส่งเสริมการท าวิจัย โดยหลักสูตรและคณะ
มีการวางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็น การ
วางแผนงบประมาณ การวางแผนพัฒนาการอบรมเพ่ือพัฒนางานวิจัย เป็นต้น โดยอาศัยข้อมูลจากปีที่ผ่านมา
เพ่ือน ามาปรับปรุง  แต่หลักสูตรยังไม่มีการเทียบเคียงปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาอ่ืนใด เนื่องจากหลักสูตรปิดแล้ว 

ถึงแม้หลักสูตรจะปิดแล้ว แต่หลักสูตรก็ยังคงด าเนินการร่วมกับคณะในการส่งเสริมการท าวิจัยของ
บุคลากรอยู่เช่นเดิมเพ่ือผลักดันให้มีปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

 

 



 
 

ตารางที่ 6.8 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ .ศ. 2560 

หลักสูตร ......บริหารธุรกิจบัณฑิต................ สาขาวิชา................ระบบสารสนเทศ............................. 

คณะ ........วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์........ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์ / ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

ค าอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ”อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ  

ที่ 

ชื่ออาจารย์

ประจ า/

นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 

แหล่งเผยแพร ่
ระดับเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง

เผยแพร ่
วัน/เดือน/ปี 

ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกับหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม

วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/

สิทธิบัต

ร 

อื่นๆ (ระบุ

ประเภท) 

สถาบัน ชา

ต ิ

นานาชาต ิ ทาง

ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และการ

ท างาน 

ภาษา 

ตะวัน

ออก 

โลจิส 

ติกส ์

ภาค

ตะวัน

ออก 

ไม่

เกี่ยว

ข้อง 

ภายนอก

มหาลัย 

ต่าง 

ประเทศ 

ไม่มี ระบุชื่อ

หน่วยงาน 

1 สมบัติ 
ฝอยทอง  
ธารารัตน์ พวง
สุวรรณ 

/   การเลือก 

ลักษณะเด่น

ด้วยราฟเซต

บนพื้นฐาน 

ข่าวสารที่

เล็กที่สุดของ

บริเวณ

ขอบเขต 

 /    /  วารสารวิจัย

รามค าแหง 

วิทยาศาสต

ร์และ

เทคโนโลยี 

2560        /   /  

2 ผศ.ดร.ฉลอง
ชัย ธีวสุทร 
สกุล 

/   Design 

Steps for 

Physic 

STEM 

 /     / Journal of 

Physics : 

Conferenc

e Series 

2017   /        /  

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ินต

นเ
อง

 Se
lf 

– 
As

se
ss

m
en

t r
ep

or
t (

SA
R)

 ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
   

   
   

หน
้า 7

7 

 



 
 

Education 

Learning in 

Secondary 

School 

(JPCS) 

3 ผศ.ดร.ฉลอง

ชัย ธีวสุทร 

สกุล 

/   การพัฒนา

กิจกรรมสะ

เต็มศึกษา 

วิชาฟิสิกส์

พื้นฐาน

ระดับอุดมศึก

ษา 

เร่ืองการ

ออกแบบ

และสร้างเรือ  

/       The 6th 

PSU 

Education 

Conferenc

e “Higher 

Education 

for Digital 

Citizenshi

p Towards 

Thailand 

4.0” 

12 ก.ย. 

2560 

  /        /  

รวม    3                      

 

 รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
ินต

นเ
อง

 Se
lf 

– 
As

se
ss

m
en

t r
ep

or
t (

SA
R)

 ระ
ดับ

หล
ักส

ูตร
   

   
   

หน
้า 7

8 
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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. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย 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. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร  
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความม่ันใจว่าสมรรถนะ
และการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
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) 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่ง
งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

7.4 Training and developmental needs of support 

 staff are identified and activities are 

 implemented to fulfil them (4) 

 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
 บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความต้องการนั้น 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

7.5 Performance management including rewards  

 and recognition is implemented to motivate  

 and support education, research and service (5) 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 
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 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 

 ให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 

 การสอน การวิจัย และการบริการ 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 และ7.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ

Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (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. 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่  
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์  

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. 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน  
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจ าเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน  
และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ  

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. 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

are defined, communicated, published, and  
 up-to-date (1)  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

1 ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

1 ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload (3) 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

3 3 

8.4  Academic advice, co-curricular  activities, 

 student competition, and other student support 

 services are available to improve learning and 

 employability (4) 

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

3 3 

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

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ8.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ

Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 9   

 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date (1)  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึง

และเป็นปัจจุบัน 
ส าหรับสาขาวิชาระบบสารสนเทศได้ด าเนินการปิดหลักสูตรแล้ว จึงไม่มีการรับนิสิตใหม่  จึงไม่ขอรับการ

ประเมิน 
 

สรุประดับคะแนน   ไม่ขอรับการประเมิน 
 
ตารางที่ 8.1 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาค
การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2557 35 100 20 18 11 
1/2558 45 100 34 33 25 
1/2559 - - - - - 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
 
ตารางที่ 8.2 ข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 >ปี 4 
ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2559 - - 25 25 12 11 6 6 - - 42 
2560 - - - - 25 25 11 11 - - 36 

                                                           
9 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน  

 
ตารางที่ 8.3 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี  

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบีย

น 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2557 20  (11)  8 1 0  
2558 37  (25)  11 1   

 
 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated (2) 
 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

ส าหรับสาขาวิชาระบบสารสนเทศได้ด าเนินการปิดหลักสูตรแล้ว จึงไม่มีการรับนิสิตใหม่  
 

สรุประดับคะแนน   ไม่ขอรับการประเมิน 
 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload (3) 
 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่าง

เพียงพอ 
 
 สาขาวิชาระบบสารสนเทศถึงแม้จะด าเนินการปิดหลักสูตรแล้ว แต่เนื่องจาก ยังมีนิสิตศึกษาอยู่ในชั้นปี
ที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ดังนั้นจึงยังมีภารกิจในการก ากับ ติดตามดูแลความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิต โดยเป็น
การด าเนินการควบคู่กับคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในด้านการก ากับติดตามความก้าวหน้าในเรียนนั้น สาขาวิชาและคณะได้มีการวางแผนการด าเนินการ
ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี และอาจารย์ประธานสาขาวิชา โดยได้ก าหนดให้ในแต่ละชั้นปี มีอาจารย์
ที่ปรึกษา 2 คน เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิต โดยจะมีการพบท่ีปรึกษา
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยอาจจะเป็นการนัดพบแบบการประชุมหรือการติดตามสอบถาม Social 
Network ดังตารางแสดงผลการติดตามสอบถามนิสิต 
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ตารางท่ี 8.4 ข้อมูลการพบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
ชั้นปี ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย 
ชั้นปีที่ 3 โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง 
ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง 
 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้มีระบบงานทะเบียน (reg.buu.ac.th) ที่ส าหรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ใน
การควบคุมการลงทะเบียนเรียน ติดตามผลการเรียนของนิสิตได้  โดยที่ในการลงทะเบียนของนิสิตนั้นจะมีช่วง
การลงทะเบียนโดยปกติที่ ระหว่าง 9 - 21 หน่วยกิต ซึ่งถ้าหากนิสิตมีความจ าเป็นที่ต้องลงทะเบียนต่ ากว่า
เกณฑ์ หรือมากกว่าเกณฑ์จะต้องติดต่อขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพิเศษ 
ในด้านของการพิจารณาศักยภาพในการเรียนของนิสิตนั้น สาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึงระดับ
ความยากง่ายและการรับรู้ของนิสิตที่เหมาะสม  โดยในชั้นปีที่เหลือนี้ มีส ารับวิชาที่จัดให้นิสิตได้ลงทะเบียน
เรียนต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 8.5 รายวิชาที่นิสิตเรียนในชั้นปีที่ 3 และ 4 

ชั้นป ี รหัสวิชา ชื่อวิชา ความมุ่งเน้นวิชา 
ชั้นปีที่ 3 278341 การจัดการการด าเนินงาน 

Operations Management 
เน้นที่วิชาบังคับท้ัง
ทฤษฎี และปฏิบัติใน
สาขาวิชา 

 291320 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information System 

 

 291330 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
Database Management System 

 

 291340 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communication and Networking 

 

 291303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

 

 291331 พ้ืนฐานความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 
Information System Security Fundamentals 

 

 291350 การพัฒนาโปรแกรมเว็บ 
Web Programming 

 

   291351 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce 
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ชั้นปีที่ 4 291470 สัมมนาระบบสารสนเทศ 
Seminar in Information System 

เน้นรายวิชาชีพเพ่ือการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต 

  วิชาเลือก  
 
ส าหรับในชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาได้ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา ตามแต่ความสมัครใจ
และศักยภาพของนิสิตเอง ส าหรับนิสิตที่ไม่ได้ไปสหกิจจะให้มีการท าโครงงานระบบสารสนเทศ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ได้มีการส่งเสริมให้นิสิตได้ไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น งาน 
AUCC เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่าสาขาวิชา ระบบสารสนเทศ ได้มีกระบวนการในการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า และ
ส่งเสริมศักยภาพของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
 
สรุประดับคะแนน   3 
หลักฐาน 
1. รายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
2. คู่มือหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2554 
3. ข้อมูลจากงานทะเบียนมหาวิทยาลัย reg.buu.ac.th 
 
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 

support services are available to improve learning and employability (4) 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการ
บริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

 
สาขาวิชาและคณะได้ร่วมกันก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในการให้ค าแนะน าแก่นิสิตในสาขา

ในแต่ละชั้นปี โดยให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการชั้นปีละ 2 คน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.6 อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี 

ชั้นป ี รหัสแรกเข้า ชื่อ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษา 
นิสิตชั้นปีที่ 3   2558 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ และอาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
นิสิตชั้นปีที่ 4 2557 อาจารย์ธารารัตน์ พวงสุวรรณ และอาจารย์ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
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 ซึ่งในการให้ค าปรึกษานั้น คณะได้ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านมีช่วงเวลาในการให้ค าแนะน าแก่นิสิต 
(Office Hours) อย่างน้อย 6 ชม. ต่อสัปดาห์ ส าหรับในทางปฏิบัตินั้น นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าวแล้ว ยัง
ได้ใช้ Social Network ในการติดตามและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นการเพ่ิมเติม   
ส าหรับในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้น ทางสาขาวิชาได้ร่วมกับคณะในการท าแผนยุทธศาสตร์และก าหนด
แผนปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  โดยได้ก าหนดให้มีโครงการพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ ซึ่งได้มี
การสอบถามความต้องการของนิสิตผ่านทางสโมสรนิสิตของคณะ และผ่านการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดแผนการด าเนินการด้านการพัฒนานิสิตของสาขาวิชา ดังนี้  
 
ตารางท่ี 8.7 ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์และโครงการของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ชุดโครงการ โครงการ 
การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

การพัฒนา
ทักษะของนิสิต
ในด้านวิชาการ 
ให้เหมาะสมกับ
มาตรฐานอาชีพ
ของแต่ละ
สาขาวิชา 

ส่งเสริมนิสิตพัฒนา
ทักษะในสาขา
อาชีพที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาทักษะนิสิตด้านวิชาชีพของ
หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
- โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการ
สอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิชาการ 

 การเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะ
ทางสังคม และ
ทักษะการใช้
ชีวิตที่เหมาะสม
กับบรรทัดฐาน
ของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 
พร้อมยึดหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสริมสร้างพัฒนา
ทักษะทางสังคม 
และทักษะการใช้
ชีวิตที่เหมาะสม 

โครงการพัฒนานิสิตตามแผนของสโมสรนิสิต 
และโครงการพัฒนานิสิตในแต่ละสาขา 
ประกอบด้วย  
-  โครงการ IT/IS สานสัมพันธ์ 
- โครงการ E-Sport 
 

 
ในด้านของการส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิชาการนั้น สาขาวิชาได้ผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสในการน าเสนอ
ผลงาน ดังตัวอย่างข้อมูลการน าเสนอผลงานวิชาการต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 8.8 สรุปข้อมูลการน าเสนอผลงานของนิสิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
งานที่น าเสนอ จ านวนผลงานการ

น าเสนอ Poster 
รางวัลที่ได้ จ านวนผลงานการ

น าเสนอ Oral 
รางวัลที่ได้ 

AUCC2018 5 ผลงาน - Good 3 ผลงาน - - 
 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ในงาน AUCC2018  มีนิสิตน าเสนอผลงานแบบ Poster และสามารถได้รับ
รางวัลมาด้วย ซึ่งในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชายังผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสน าเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง   
ส าหรับการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพนั้น สาขาวิชาและคณะได้คัดเลือก
นิสิตในชั้นปีที่ 3 ที่มีความสนใจและมีความสามารถให้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ระยะสั้น เป็น
เวลา 2 เดือน และก่อนที่ นิสิตจะส าเร็จการศึกษา  สาขาวิชาและคณะได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น แนวทางการสมัครงาน การวางแผนการเงินในอนาคต การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือการสมัครและการท างาน เป็นต้น  
 
สรุประดับคะแนน   3 
หลักฐาน 
1. รายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
2. แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
3. รายงานผลการด าเนินโครงการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
4. ข้อมูลจากงานทะเบียนมหาวิทยาลัย reg.buu.ac.th 
5. เว็บไซต์การประชุมวิชาการ AUCC2018 http://aucc2018.kmitl.ac.th/ 

 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being (5) 
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

 
ในการจัดการสภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ ต่อนิสิตนั้น สาขาวิชาและคณะได้พิจารณาจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยได้มีการประสานกับวิทยาเขตในการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา รวมถึงจัดหาให้กับนิสิตตามก าลังและความสามารถของสาขาวิชาและคณะที่จะอ านวยความ
สะดวกได้ เช่น การปรับเปลี่ยนเก้าอ้ีในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หรือการประสานวิทยาเขตในการปรับปรุง
ความเร็วของการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  ส่วนในด้านสังคม สาขาวิชาร่วมกับคณะในการจัดโครงการเพื่อ
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ทักษะทางสังคม เช่น โครงการร้อยรักรวมใจสานสายใจวิทย์ -ศิลป์  และในด้านจิตใจนั้น มีโครงการ เช่น 
กิจกรรมไหว้ครู  โครงการท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นต้น 
นอกจากนั้นแล้ว ผู้บริหารของคณะ และคณาจารย์ในสาขาได้ร่วมมือกันในการเข้าไปถ่ายทอดถึงแนวคิด การ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจากการ
ด าเนินการทั้งหมดของสาขาวิชาและคณะ ได้ส่งผลให้มีผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสิต ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 8.9 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 

2559 4.44 

2560 4.80 

 

 จะเห็นได้ว่าผลประเมินความพึงพอใจ ต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตในปี 2560 นี้มี
ระดับสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่ สาขาและคณะ มีการประสานกับวิทยาเขต ในเรื่องของ การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
รวมถึงจัดหาให้กับนิสิตตามก าลังและความสามารถของสาขาวิชาและคณะที่จะอ านวยความสะดวกได้   ซึ่งในปี
การศึกษา 2561 นี้ สาขาวิชาและคณะจะได้พยายามด าเนินการให้นิสิตมีสุขภาวะที่เหมาะสมทั้งทางด้าน
กายภาพ สังคม และจิตใจให้ดีขึ้นต่อไป 

 
สรุประดับคะแนน   3 
หลักฐาน 
1. รายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 
2. รายงานผลการด าเนินโครงการคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
3. การส ารวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน https://assess.buu.ac.th/new/ 
 

 

 

 

 

  

https://assess.buu.ac.th/new/
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 
and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 
the study programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห้องสมุดดิจิตอล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  

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

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. 
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรและ

ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และการบริหารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ส าหรับบุคคลที่มี

ความต้องการพิเศษ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 

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) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

4 4 

9.2 The library and its resources are adequate and 

updated to support education and research (3,4) 

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 

 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

4 4 

9.3 The laboratories and equipment are adequate 

and updated to support education and research 

(1,2) 

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

4 4 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 

 are adequate and updated to support education 

 and research (1,5,6) 

 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง

4 4 
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 พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ

 ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

9.5  The standards for environment,  health and 

 safety; and access for people with special needs 

 are defined and implemented (7) 

 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 

 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มี 

 ความต้องการพิเศษ 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 

 

ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 และ9.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ

Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 10 

 

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) 
อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
(ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 
 
 หลักสูตรได้มีการจัดท าแผนจัดการสนับสนุนการเรียนรู้ในช่วงต้นปีการศึกษา 2560 และได้มีการ
ส ารวจความต้องการการสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนิน
ติดตามและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

                                                           
10 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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 ซึ่งจากผลการปฏิบัติการพบว่าในด้านของเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้นมีเพียงพอต่อการ
ใช้งานของนิสิตในหลักสูตร ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก ค่าเฉลี่ยของนิสิตใน 4 ชั้นปีต่อจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 9.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

จ านวนนิสิตเฉลี่ย 2 ชั้นปี สัดส่วน 

120 36 4:1 
 
และมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการวิจัยอยู่ในระดับดี ดัง
แสดงตามตารางที่ 9.2 และ 9.3  
 
ตารางท่ี 9.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หัวข้อประเมิน ปี 2559 ปี 2560 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน 

4.25 4.37 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.00 4.25 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.50 3.87 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน 4.00 4.25 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม 

3.50 3.62 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 

4.00 
3.87 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน  2.50 3.25 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตสะดวกและเหมาะสม  

3.75 
4.25 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย 3.25 3.87 
10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใช้ได้
สะดวกในการท าวิจัย 

2.75 
3.37 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 3.00 3.75 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.50 3.88 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร         หน้า 95 
 

ตารางท่ี 9.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หัวข้อประเมิน ปี 2559 ปี 2560 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน 

4.6 4.8 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ สะดวกส าหรับการเรียน 4.1 4.8 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 4.1 4.8 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการเรียน 4.1 4.11 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม 

4.6 
4.11 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 

4.3 4.6 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน  3.9 3.99 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวก
และเหมาะสม 

4.6 4.1 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย เช่น ทุนอุดหนุนการค้นคว้า
อิสระ การท าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ค่าวัสดุและสารเคมี ค่า
เดินทาง เป็นต้น 

4.5 
 

4.12 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกใน
การท าวิจัย 

4.2 4.8 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.3 4.9 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.4 4.8 

 
 จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของผู้เรียนและอาจารย์ พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยรวมในปี 2560 สูงขึ้น  ซึ่งเกิดจากการที่หลักสูตรมีการหารือกับคณะถึงจุดที่ควรพัฒนาของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้และคณะให้การสนับสนุนในการปรับปรุงเท่าที่จะพึงท าได้  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงเครื่องมือที่จ าเป็นในการสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้น แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอยู่ เช่น  การเพิ่มจุด
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้น ในปี 2561 นี้  หลักสูตรยังต้องคงประสานกับคณะฯและวิทยาเขต ในเรื่องดังกล่าว
รวมถึงในเรื่องการปรับปรุงและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียน
การสอนต่อไปด้วยเช่นกัน 
สรุประดับคะแนน  4 
หลักฐาน 
 1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
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9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research (3,4) มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการวิจัย 
 
  ส าหรับในเรื่องห้องสมุดและทรัพยากรที่ทันสมัยและเพียงพอนั้นจะได้น าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ด้านทรัพยากรของห้องสมุดวิทยาเขต 
 จากข้อมูลสื่อสารสนเทศทั้งหมด เฉพาะปีพ .ศ. 2555-2560 มีจ านวน 22,796รายการ ปัจจุบันมี
สื่อสารสนเทศเพ่ิมเติมขึ้นมาอีก 752 รายการ (ข้อมูลจากโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี  ณ วันที่ 3 กรกฏาคม พ .ศ. 2561)    โดยที่คณาจารย์ได้ร่วมเป็นผู้คัดเลือก
รายการหนังสือและเสนอซื้อเข้าห้องสมุด เพื่อให้เหมาะสมต่อการพัฒนานิสิตในหลักสูตร 
2. ด้านทรัพยากรของส านักหอสมุด วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี 
 ห้องสมุดของวิทยาเขตได้อ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตในการบริการยืมหนังสือจากส านักหอสมุด 
วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้นิสิตสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้  นอกจากนั้นยังมี
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นิสิตและคณาจารย์จะสามารถเข้าใช้งานเพื่อศึกษา
และท าการวิจัยได้ เช่น IEEE Explore เป็นต้น 
 ส าหรับการด าเนินการของหลักสูตรนั้น จะได้ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือเพ่ือให้สามารถใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยอื่น ๆที่จ าเป็นนอกเหนือจากที่มีอยู่กับส านักหอสมุด
วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี 
 
สรุประดับคะแนน 4 
หลักฐาน 
 1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 

education and research (1, 2) มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน และการวิจัย 

 ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลักสูตรมีห้องคอมพิวเตอร์หลัก 2 ห้อง แยกการน าเสนอดังนี้  
 1. Hardware มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 2 ห้อง โดยห้องท่ี 1 มีจ านวน
คอมพิวเตอร์ 62 เครื่อง และห้องที่ 2 มีจ านวนคอมพิวเตอร์จ านวน 60 เครื่องซึ่งเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน 
 2. Software ได้ใช้ Software ที่มีลิขสิทธิ์ หรือ Software ที่เป็น Freeware หรือ Software Open 
Source ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และสามารถติดตั้งใช้งานใน Hardware ได้ 
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 3. Network ในห้องปฏิบัติการใช้เครือข่าย LAN ที่ติดตั้งไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
นอกจากนั้น ในด้านการสนับสนุนการท าโครงงานหรือการวิจัยของนิสิตในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังมี
ห้องท่ีอ านวยความสะดวก โดยเป็นห้องขนาดเล็ก 2 ห้อง ห้องแรกมีคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการแก่นิสิต และ
อีกห้องส าหรับให้นิสิตน าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้งานเอง โดยจัดเตรียมโต๊ะและระบบเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไว้ให้ใช้ทั้งระบบสายและไร้สาย  
 แต่ทั้งนี้ จากการเรียนการสอน พบว่ายังมีจุดที่เป็นปัญหา ได้แก่ ห้องที่จัดไว้ให้นิสิตส าหรับท าโครงงาน
นิสิตได้รับสัญญาณ WiFi ไม่ดีเพียงพอ ดังนั้น จึงจะได้เสนอให้คณะได้ปรับปรุงโดยเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ 
WiFi เพ่ิมในบริเวณนั้น เพื่อให้นิสิตสามารถท างานได้อย่างราบรื่น และ ในปี 2561 นี้ ทางหลักสูตรมีแผนใน
การด าเนินการร่วมกับคณะ ในการปรับปรุงห้องท่ีจะสนับสนุนการท าโครงงานและท าวิจัยให้กับนิสิตใน
หลักสูตรระบบสารสนเทศและหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีข้ึนในการท า
โครงงานให้กับนิสิต 
สรุประดับคะแนน 4 
หลักฐาน 

 1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to  

support education and research (1,5,6) มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง

พื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

 โดยพื้นฐานแล้ววิทยาเขตได้ด าเนินการในส่วนของการสนับสนุนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไว้แล้ว
ทั้งท่ีเป็นแบบมีสายและไร้สาย  นอกเหนือจากนั้นทางวิทยาเขตยังได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการ
ขยายจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยได้อ านวยความสะดวก ในบริเวณท่ีมีการใช้งานร่วมกันได้เป็นจ านวนมาก
ได้แก่ 
 - ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 - ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
 - รวมถึงบริเวณหอพักนิสิต 

จากการด าเนินการดังกล่าวท าให้ผลการประเมินในประเด็นของจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้น แต่ก็ยังมีผลลัพธ์ที่อยู่ในระดับพอใช้ ดังนั้นทางหลักสูตรยังคงต้องให้ทางคณะประสานกับวิทยาเขตเพ่ือ
ปรับปรุงในส่วนของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมต่อไป  
สรุประดับคะแนน 4 
หลักฐาน 
 1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
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9.5 The standards for environment,  health and safety; and access for people 
with special needs are defined and implemented (7) มีการระบุและใช้มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
 
 ในด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยนั้น คณะฯ ร่วมกับ วิทยาเขตจันทบุรี ได้
ด าเนินการตรวจสอบ และติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพให้เป็นไปตามหลักสากล อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น 
 1. ด้านความปลอดภัยต่อสินทรัพย์ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมถึงมีการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในเวลากลางคืน 
 2. ด้านอัคคีภัย มีการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจตราความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์อยู่เสมอ 
 ส าหรับการด าเนินการของหลักสูตรนั้น ได้ท าการส ารวจนิสิตที่มีความต้องการจ าเป็น เป็นพิเศษต่อสิ่ง
อ านวยความสะดวก ซึ่งไม่พบว่ามีนิสิตคนใดที่จ าเป็นต้องได้รับการบริการทางกายภาพเพ่ิมเติม 
 
สรุประดับคะแนน 4 
หลักฐาน 
 1.แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (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. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์
เก่า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

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 มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

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. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

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

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ  
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 
to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

2 ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

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

2 ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment 
(3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 3 

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

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) 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

2 3 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 2 2 
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systematic and subjected to evaluation and 
enhancement (6) 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
ผลการด าเนินงาน  

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 และ10.6 โดยใช้ Diagnostic 

Questions และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 11   

 

10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (1) ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
 เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ  ปิดแล้ว จึงไม่มีกระบวนการในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จึงไม่ขอรับการประเมิน    

สรุประดับคะแนน   ไม่ขอรับการประเมิน 

 

10.2 The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน

หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

เนื่องจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ ปิดแล้ว จึงไม่มีกระบวนการในการ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จึงไม่ขอรับการประเมิน     

หมายเหตุ      หลักสูตรยังคงมีกระบวนการในการพัฒนาการเรียน การสอนในแต่ละรายวิชาโดยอ้างอิงจากผล

การประเมินการสอนของคณาจารย์ โดยนิสิตหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา สาขาจะ

ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาผ่านการรายงานผลการด าเนินงานของ

รายวิชา (มคอ.5) ของแต่ละรายวิชา   และยังคงมีการประเมินหลักสูตร รวมถึงมีแนวทางในการปรับปรุง

คุณภาพหลักสูตรด้วยการเรียนผ่านรายวิชาเลือกสรรของระบบสารสนเทศ และ รายวิชาสัมมนา เพื่อให้

                                                           
11 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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หลักสูตรยังคงมีความทันสมัยอยู่ และในบางรายวิชามีการปรับการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ในการเรียนการ

สอนให้ทันสมัยขึ้นด้วย 

สรุประดับคะแนน   ไม่ขอรับการประเมิน 

 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) มีการทบทวน
กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่ากระบวนการดังกล่าวมี
ความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
  ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนจะต้องมีการท ารายละเอียดของกระบวนการเรียน
การสอนของแต่ละรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือแจ้งแผนการเรียนและแผนการประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  จากนั้นเมื่อเปิดภาคการศึกษา  ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะใช้ มคอ .3 เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน    และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนจะต้อง
ท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาในรูปแบบของ มคอ .5  โดยข้อมูลใน มคอ .5 จะน าไปสู่การจัดท า 
มคอ.3 ของรายวิชานั้นในการจัดการเรียนการสอนครั้งถัดไป ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาที่มีการใช้ผลการรายงาน
จากมคอ 5 มาปรับปรุงใน มคอ 3 ของปีการศึกษาปีถัดไป  และในทุกสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรจะใช้ข้อมูล 
มคอ.5  เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการสรุปเป็นรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7 ) และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีตามกรอบสกอ . แต่เนื่องจากปีการศึกษา 2559 นี้หลักสูตรปิดแล้ว 
จึงไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร   
  นอกจากนี้  ในการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    ยังมีการพูดคุยเก่ียวกับการทวนสอบ
รายวิชาร่วมกัน   โดยสุ่มรายวิชาจากหมวดวิชาเฉพาะและรายวิชาที่มีปัญหาก่อน เพ่ือทบทวนเกี่ยวกับข้อสอบ 
เช่น ความยากง่ายของข้อสอบ , ความครอบคลุมตามเนื้อหาในค าอธิบายรายวิชา และทบทวนในเรื่องของ
เกณฑ์ในการวัดผลซึ่งแสดงไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
 
สรุประดับคะแนน 3 

หลักฐาน 
1. มคอ.3 
2. มคอ. 5 
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10.4 Research output is used to enhance teaching and learning มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนการสอน 

ทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีการส่งเสริมอาจารย์เพ่ือจัดตั้งโครงการวิจัย โดยก าหนด
รูปแบบการวิจัยผสานกับการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะได้มีนโยบายให้อาจารย์ให้อาจารย์ขอทุนเพ่ือสนับสนุน
การวิจัย ทั้งในระดับคณะ ทุนงบประมาณแผ่นดิน และทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หลักสูตรมีการบูร
ณาการงานวิจัยสู่งานสอนในรายวิชาสัมมนา โดยผู้สอนได้มอบหมายให้นิสิตศึกษาบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและมาน าเสนอในห้องเรียน นอกจากนี้ในวิชา สัมมนาระบบสารสนเทศ  นิสิตได้ศึกษา
ทฤษฎีงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขาร่วมกับการอ่านวิจัยที่ค้นคว้ามาน าเสนอเพ่ือสร้างความเข้าใจในทฤษฏีนั้น
มากขึ้น เช่น งานด้านการประมวลผลภาพ ด้านโครงข่ายประสาทเทียม ด้านการจัดการเหมืองข้อมูล เป็นต้น  

ในปีการศึกษา 2560 ได้มีโครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วและได้น าผลการวิจัยและองค์
ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  ดังแสดงในตารางที่ 10.1 

 
ตารางท่ี 10.1  ข้อมูลการบูรณาการโครงการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนรายวิชา  วิธีการใช้ 
291474  หัวข้อเลือกสรรทางระบบ
สารสนเทศ 1 

นิสิตจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคนิคการ
ประยุกต์ใช้งาน โดยอาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่างผ่านงานวิจัย 

291470 สัมมนาระบบสารสนเทศ ให้นิสิตอ่านบทความวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้ว
มาน าเสนอในชั้นเรียน 

291472 โครงงานพิเศษ 1 
291472 โครงงานพิเศษ 2 

ให้นิสิตพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศ 1 เรื่องก่อนจบ
การศึกษา  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน า 

จากผลการบูรณาการโครงการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ในวิชาโครงงาน พบว่า นิสิตสามารถ
น าโครงงานไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ และได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังตารางที่ 10.2 

 
ตารางท่ี 10.2  โครงงานนิสิตที่ได้รับรางวัล 

ชื่อผลงาน ประเภท รางวัล 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนผัก กรณีศึกษาสวนทองเอม อ าเภอตากฟ้า 

จังหวัดนครสวรรค์ 

Poster Good 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการนาข้าวญี่ปุน กรณีศึกษา ไร่นา คุณถาวร ทะริกาวิ 

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

Poster Good 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนแก้วมังกร กรณีศึกษา คุณณรงค์ ติ๊บแปง 

อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

Poster Good 
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 จากการได้รับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของนิสิต ถือว่าการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

งานวิจัยในรายวิชาโครงงานและรายวิชาอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นประสบความส าเร็จ แต่จ านวนนิสิตที่ส่งผลงาน

ยังมีจ านวนน้อย รวมถึงผลงานแบบ Oral ก็ยังน้อยไป  ทางสาขาจึงมีการประชุมและเสนอว่าปีหน้าจะมีการ

ผลักดันนิสิตให้ส่งผลงานให้มากขึ้นและให้ส่งผลงานเพื่อน าเสนอแบบ oral ให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

สรุประดับคะแนน 3 
หลักฐาน 
 1. เกียรติบัตรรางวัลโครงงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล 
 

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT 
facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement  มีการ
ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่ง
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

 
มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนทั้งห้องเรียนพร้อมด้วยอุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ห้องสมุดสารสนเทศเครื่องคอมพิวเตอร์โดยค านึงถึงความเพียงพอเหมาะสมและทันสมัยโดย
แบ่งออกเป็น 

10.5.1 ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในภาคบรรยาย จะใช้ห้องเรียนตามที่
วิทยาเขตจัดให้ ซึ่งห้องเรียนภาคบรรยายดังกล่าว มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบถ้วนและทันสมัย มีเจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้ดูแลและให้บริการระหว่างการเรียนการสอน มีเครื่องมืออุปกรณ์ประจ าห้องเรียนทุกห้อง 
ประกอบด้วย 

● เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ 

● เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 

● เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) 

● ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง 
ในส่วนของรายวิชาปฏิบัติทางหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตในจ านวนที่พอเพียง

พร้อมทั้งจัดเตรียมโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่นิสิตจ าเป็นต้องใช้ 
แต่ยังพบปั ญหา  คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจมีการช ารุด 

หรือไม่สามารถใช้งานได้ในระหว่างมีการเรียนการสอน  
 แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
  1.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียน และน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุง
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พัฒนาห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอน 
  2.จัดบุคลากรดูแลและบ ารุงรักษาห้องเรียนและอุปกรณ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  
  3.เพ่ิมจ านวนของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายให้มากขึ้น 

10.5.2 ห้องสมุด 
ในขณะนี้ทางหลักสูตรได้ใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการสืบค้นข้อมูลและ

ยืมต าราเรียนเพ่ิมเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยยังได้ท าการจัดซื้อต าราและ
สื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยทุกปีคณะจะมีโครงการให้สาขาวิชาส ารวจต าราและ
สื่อการเรียนการสอนและท าการสั่งซื้อให้กับห้องสมุดตามงบประมาณที่จัดสรรให้ในแต่ละปี   และในปี 2561 นี้
เพ่ือให้นิสิตยังคงก้าวทันเทคโนโลยีทางหลักสูตรก็ยังคงด าเนินการแจ้งความจ านงในการสั่งซื้อหนังสือเพ่ิมเติม
ตามงบประมาณที่ทางคณะจัดไว้ให้เช่นเดิม เพราะเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วในแต่ละปี  

10.5.3 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายพร้อมทั้งจัดสรรพื้นที่นั่งพร้อม

บริการปลั๊กไฟเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยมีห้อง
คอมพิวเตอร์ไว้บริการโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์เช่นไมโครซอฟท์ออฟฟิศและไมโครซอฟท์วินโดวส์ส าหรับนิสิตและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยปัญหาที่พบคือ จุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของคณะ
วิทยาศาสตร์ และพบปัญหาความล่าช้าในการใช้อินเตอร์เน็ต 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ส ารวจความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ จากอาจารย์ผู้สอนและนิสิต 

และน าผลที่ได้ส่งให้แก่ฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆ   

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียน และน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุง
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอน 

3. ร่วมกับฝายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 

10.5.4 มีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  จากผลแบบส ารวจความพึงพอใจ พบว่า ในปี พ .ศ. 2560 มีผลคะแนนความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของอาจารย์และนิสิตสูงกว่าในปี พ .ศ. 2559 ซึ่งมีผลมาจากการปรับปรุงตามแนวทางที่
กล่าวมาข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดก็ยังพบปัญหาในด้าน จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ที่ยังมีผลการ
ประเมินค่อนข้างต่ า สาขาจะน าผลการประเมินในข้อนี้แจ้งในที่ประชุมคณะเพ่ือด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
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ตารางท่ี 10.3 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 
หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 

2559 
ค่าเฉลี่ย 
2560 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนที่
เหมาะสม พร้อมใช้งาน 

4.60 4.48 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ สะดวกส าหรับการเรียน 4.10 4.48 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 4.10 4.48 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการเรียน 4.10 4.11 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ 
และเหมาะสม 

4.60 4.11 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ  4.30 4.6 
7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน  3.90 3.99 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวกและ
เหมาะสม 

4.60 4.1 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย เช่น ทุนอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ การ
ท าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ค่าวัสดุและสารเคมี ค่าเดินทาง เป็นต้น 

4.50 4.12 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการท า
วิจัย 

4.20 4.8 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.30 4.8 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 4.8 

 
สรุประดับคะแนน 3 
หลักฐาน 
 1. แบบส ารวจความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ปี2560 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement (6)  มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัยน าเข้า 
และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

10.6.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ 
หลักสูตรด าเนินการ ดังนี้ 
1.มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน โดยการส ารวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ

และหน่วยงานต่างๆ น าข้อมูลย้อนกลับดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
2. มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบประเมินความพึงพอในของผู้ใช้บัณฑิต 

และน าข้อมูลป้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และจะน าไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรในรอบหลักสูตรถัดไป 

3. มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานจากตลาดแรงงาน โดยศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
ข้อมูลข่าวสารจากคณะและมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน 
1. ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตมีการประเมินเรื่องความรู้ทางภาษาอังกฤษของนิสิตค่อนข้างต่ า  
2. จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าสถานประกอบการต้องการนิสิตที่มีทักษะในการพัฒนาทางด้าน การ

เขียนโปรแกรม และการพัฒนา Mobile Application รวมถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์และ
อัลกอริทึม การน าเสนอ การแนะน าตัว และการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ วางแผนการ

ด าเนินงาน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ 
2. น าข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในรายวิชาสอน  รวมถึงเลือกหัวข้อใน

การสอนในรายวิชาเลือกสรรให้สอดคล้องกับข้อมูลป้อนกลับ   เพราะ หลักสูตรปิดแล้วจึงไม่สามารถปรับปรุง
หลักสูตรได้  รวมถึงจัดโครงการอบรมเพ่ิมเติมให้กับนิสิตในหลักสูตร เช่น  การเขียนโปรแกรมและ การพัฒนา
แอพด้วยเทคโนโลยี Iot (จะจัดในปี 2561)  เป็นต้น 

3. ผลักดันให้นิสิตสอบ TOEIC มีการอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ 
4. จัดให้นิสิตสอบวัดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.6.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ 
นอกจากการเรียนการสอนแล้วการรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนยังเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียน

ได้รับการศึกษาท่ีดีที่สุดและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้เรียนจะท าเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษาผ่านระบบการประเมินความพึงพอใจ
แบบออนไลน์ที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ 

 1.  มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอน โดยทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ในหลักสูตรจะใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต (www.access.buu.ac.th) เพ่ือน าข้อมูลป้อนกลับ
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ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน  
 2. มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนด้านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ประเมินออนไลน์ เพ่ือน า
ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
มากขึ้น  

3. มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่าด้านภาวะการมีงานท า โดยใช้แบบสอบถามภาวะการมี
งานท าของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพมากข้ึน  

4. มีการจัดท า Facebook ของศิษย์เก่าในสาขาเพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันอาจารย์  

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอนในบางรายวิชา ซึ่งระบุอยู่ใน มคอ .3 ของรายวิชา  และในปี 2561 หลักสูตรจะยังคงพูดคุยกับผู้สอนใน
เรื่องของความส าคัญในการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งผู้สอนในบางรายวิชาได้ระบุข้อแนะน าในการปรับปรุง
การเรียนการสอนไว้ใน มคอ. 5  
 
สรุประดับคะแนน  2 
หลักฐาน 

1. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา พ .ศ. 2560 
2. ผลการประเมินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 
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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. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต  
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3 

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

3 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

11.4 The types and quantity of research activities by 

 students are established, monitored and 

 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

3 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
ผลการด าเนินงาน   



 
 

ตารางที่ 11.1 ข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ท่ีสอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของ

หลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ท่ี 

ชื่อ-นามสกุล นิสิต/

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

อาจารย์ที่

ปรึกษา/

นักวิจัยท่ีท า

ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 

แหล่งเผยแพร่ 

ชื่อแหล่ง

เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 

ท่ีเผยแพร ่

การบูรณาการกับศาสตร์ท่ีส าคัญ ๗ ศาสตร์ 
หมายเหต ุ

ตรี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี

ประ

ชุม

วิชา

การ 

อื่น

ๆ 

(ระบุ

ประเภท

อื่นๆ) 

ทาง

ทะเล 

ผู้สูง 

อาย ุ

การ 

ศึกษา 

แรงงาน 

และ

การ

ท างาน 

ภาษา 

ตะวัน

ออก 

โลจิส 

ติกส์ 

ภาค

ตะวัน

ออก 

ไม่

เกี่ยว

ข้อง 

1 นายณัฐพล 
ศุภวัฒน์สุขกุล 

/   อ.ธนพล  พุก

เส็ง 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการยืมคืนโครงงาน 

 /   AUCC2018    /       

2 นางสาวภัทราภรณ์ 

ทะริกาว ิ

/   อ.ธนพล  พุก

เส็ง 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการยืมคืนอุปกรณ์
กิจการนิสิต 

 /   AUCC2018    /       

3 

นางสาวแพววรรณ 

วรรณโคตร 

/   อ.วรวิทย์ พูล

สวัสดิ ์

ระบบสารสนเทศการ

จัดการร้านขายส่ง

เครื่องดื่ม กรณีศึกษาร้าน

คุณยายใจ 

 /   AUCC2018       /    

4 
นายพีรพล ทวี

เขตรกิจ 

/   อ.วรวิทย์ พูล

สวัสดิ ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการสวนผัก 

กรณีศึกษา สวนทองเอม 

 /   AUCC2018         /  
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5 

นายจิตรกร ทา

ประจิตร 

/   อ.ธารารัตน์ 

พวงสุวรรณ 

ระบบสาระสนเทศเพื่อ

การจัดการการเลี้ยงปลา

ในกระชัง กรณีศึกษาวินัย

ฟาร์ม 

 /   AUCC2018         /  
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11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 
for improvement (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้ระบบงานทะเบียนนิสิต ในการรวบรวมข้อมูล และใช้ในการก ากับดูแล โดย

แสดงข้อมูลอัตราการสอบผ่านและการตก ของปีการศึกษา 2560  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 11.2 อัตราการสอบผ่านและการตกของนิสิต  ปีการศึกษา 2560 
ปีการศึกษาที่เข้าศึกษา ชั้นปี จ านวน

นักศึกษา 
ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 
2558 3 25 24 96.15 
2557 4 11 11 100.00 

 
 จากข้อมูลของปีการศึกษา 2560 จะมีเพียงนิสิตชั้นปีที่ 2 จ านวน 1 คน เท่านั้นที่ไม่ผ่านตามแผนการ
ศึกษา แต่ในชั้นปีอื่นนั้นนิสิตผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งหมด ซึ่งเกิดจากการติดตามให้ค าปรึกษาแก่นิสิตโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการในการเลือกลงเรียนรายวิชาและการงดการลงทะเบียนในรายวิชาที่อาจเกิดมีปัญหา 
รวมถึงการวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละคน  ซึ่งในปีการศึกษา 2561 จะยังคงด าเนินการเช่นนี้
อย่างต่อเนื่อง  
 
ตารางท่ี 11.3 อัตราการสอบผ่าน /อัตราการตกออก ปีการศึกษา 2560 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) 
ปีการศึกษาท่ีเข้าศึกษา ชั้นปี จ านวน

นักศึกษา 
ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 
2558 3 124 124 100.00 
2557 4 121 108 89.26 

 
 จากผลการเปรียบเทียบอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก ของสาขาระบบสารสนเทศ วิทยาเขต
จันทบุรี กับ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) พบว่า ของจันทบุรี  มีอัตราการตก
ออกสูงกว่าทางบางแสน ซึ่งทางสาขาระบบสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี มีแผนการปรับปรุงคือ ให้มีการ
ติดตามให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการเลือกลงเรียนรายวิชาและการงดการลงทะเบียนในรายวิชาที่อาจเกิดมีปัญหา 
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รวมถึงการวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละคนใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะด าเนินการจัดติว
เสริมให้นิสิตอีกด้วย   
 
สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 
 1.ระบบงานทะเบียนนิสิต (reg.buu.ac.th) 
 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา 
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้ระบบงานทะเบียนนิสิต ในการรวบรวมข้อมูล และใช้ในการก ากับดูแล  
โดยเปรียบเทียบระยะเวลาในการศึกษา ของปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560 ดังตาราง 
 
ตารางที่ 11.4 การจบการศึกษาและการพ้นสภาพของนิสิต ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษาที่
เข้าเรียน 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นป ี

3 ปี 4 ปี >4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4 เป็น
ต้นไป 

2555 33 4 2 12 6 6 3 0 

2556 
16 
 

2 4 0 
8 2 0  

2557 20  (11)  8 1 0  
2558 37  (25)  11 1   

 
ตารางที่ 11.5 การจบการศึกษาและการพ้นสภาพของนิสิต ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษาที่
เข้าเรียน 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นป ี

3 ปี 4 ปี >4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4 เป็น
ต้นไป 

2556 11 2 4  4  1   

2557 
17 

 
11(7 คนรอ

เกรด) 
 

6    

2558 30  (25)  4  1  
2559 - - - - - - - - 
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 จากข้อมูลที่แสดงในตาราง จะเห็นได้ว่า ระยะเวลาในการศึกษาของปีการศึกษา 2559 และ ปี
การศึกษา 2560 มีอัตราใกล้เคียงกัน   ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นหลักสูตรได้มีการหารือในการประชุมหลักสูตร เพื่อ
จัดท าเอกสาร มคอ .7 เพ่ือสนับสนุนการท างาน   ส าหรับปีการศึกษา 2561 ก็ยังคงด าเนินการก ากับและ
ติดตามให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ครบทั้งหมด  
 
ตารางท่ี 11.6  ระยะเวลาในการศึกษา ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บางแสน 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 

3 ปี 4 ปี >4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 เป็น

ต้นไป 

2555                 
2556                 

2557 121   

108 
(67+41) 

(เกรดออกครบ 
64 / 41 รอ

เกรด 

Project )  

13  4 0 1  

2558 135  (124)   10     
2559 280  (253)  15 12   
2560 81  (80)  1    

 
จากข้อมูลระยะเวลาในการจบการศึกษา ของสาขาระบบสารสนเทศ จันทบุรี เปรียบเทียบกับสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ บางแสน พบว่า ทางจันทบุรี  ในปีการศึกษา 2560 นี้ ไม่มีนิสิตที่ไม่จบการศึกษาใน
ระยะเวลา 4 ปี  ส่วนทางบางแสน มีนิสิตที่ไม่จบการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี จ านวน 13 คน จากนิสิตทั้งหมด 
111 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่า สาขาระบบสารสนเทศ จันทบุรี มีอัตราการจบสูงกว่าทางบางแสน 
 
สรุประดับคะแนน  3 
หลักฐาน 

1. มคอ.7 
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           11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked 
for improvement (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ 
 
 ระบบงานทะเบียนนิสิตท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาใช้ในการก ากับดูแล โดย
เปรียบเทียบการได้งานท าของบัณฑิตรหัสปีการศึกษา 2557 - 2559 
 
ตารางท่ี 11.7 ข้อมูลการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 - 2559 

ข้อมูลการสอบถาม 
ระบบสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 

2557 

ระบบสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 

2558 

ระบบสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 

2559 
ร้อยละการมีงานท า 91.23 78.13 68.75 
ที่มา : กองแผน มหาวิทยาลัยบูรพา และ cuptqa.buu.ac.th 
 
 จะเห็นได้ว่าอัตราการมีงานท าจากผลการส ารวจจากนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จะ
ลดลงเล็กน้อย  แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  ซึ่งในทางปฏิบัติหลักสูตรได้มีการหารือในการประชุมสาขา เพื่อ
หาทางสนับสนุนการได้งานท าโดย ส าหรับปีการศึกษา 2560 หลักสูตรร่วมกับคณะจะผลักดันให้นิสิตในชั้นปีที่ 
4 ได้มีโอกาสในการสอบมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงถึง
มาตรฐานของบัณฑิตที่จบการศึกษา อาจสามารถส่งเสริมให้บัณฑิตหางานท าได้ดียิ่งขึ้น  รวมถึงการผลักดันให้
นิสิตได้ไปสหกิจศึกษาซึ่งอาจส่งผลให้ได้ท างานต่อเนื่องกับสถานประกอบการนั้นได้  
 
ตารางท่ี 11.8 การเปรียบเทียบร้อยละการมีงานท า ของสาขาระบบสารสนเทศ จันทบุรี กับ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ บางแสน  

ข้อมูลการสอบถาม 
ระบบสารสนเทศ 

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.บูรพา บางแสน 
ร้อยละการมีงานท า 68.75 79.09 
   
 จากการเทียบร้อยละการมีงานท าพบว่า สาขาระบบสารสนเทศ  วิทยาเขตจันทบุรี บัณฑิตที่จบไปมีงาน
ท าต่ ากว่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน  สาเหตุส่วนหนึ่งจากการได้พูดคุยกับ
ศิษย์เก่า  สาเหตุมาจากวุฒิที่นิสิตสาขาระบบสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรีได้รับเป็นบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่ง
นิสิตส่วนใหญ่ที่ต้องการท างานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะถ้าต้องการเป็นนักวิชาการสารสนเทศ 
ก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้  และนิสิตบางส่วนก็เลือกที่จะท างานกับธุรกิจที่บ้านแทนที่จะท างานในสถาน
ประกอบการ   ซึ่งการด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ หลักสูตรจะพยายามผลักดันให้นิสิตไปฝึกสหกิจศึกษาให้
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เพ่ิมข้ึน เพ่ือจะได้มีความต่อเนื่องในการได้งานท าจากสถานประกอบการนั้น ๆ  เพราะผู้ประกอบการจะมี
โอกาสได้มองเห็นทักษะความช านาญของนิสิตที่เข้าฝึกสหกิจอย่างชัดเจนโดยไม่ได้ค านึงถึงวุฒิการศึกษา 
รวมถึงหลักสูตรจะร่วมกับคณะในการผลักดันให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสในการสอบมาตรฐานทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงถึงมาตรฐานของบัณฑิตที่จบการศึกษา อาจ
สามารถส่งเสริมให้บัณฑิตหางานท าได้ดียิ่งขึ้น   
 
สรุประดับคะแนน  3   
หลักฐาน 

1.ผลส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตรหัสปีการศึกษา 2557 - 2559 
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement (2) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลก ากับ และ
เทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
 ในการที่จะส าเร็จการศึกษาสาขาระบบสารสนเทศนั้น   นิสิตจะต้องท าโครงงานในรายวิชาหรือ โครงงาน
ประกอบสหกิจศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2560   สามารถจ าแนกลักษณะของงานได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 11.9 รายชื่อโครงงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลนิสิต อาจารย์ท่ีปรึกษา 
1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการยืมคืน

โครงงาน 
ณัฐพล ศุภวัฒน์สุขกุล 

อ.ธนพล พุกเส็ง 

2 ระบบสารสนเทศเพ่่ือการจัดการยืมคืน
อุปกรณ์กิจการนิสิต 

นางสาว ภัทราภรณ์ ทะ
ริกาวิ 

อ.ธนพล พุกเส็ง 

3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขาย
วุ้นมะพร้าว 

วสันต์อังคาร สุขเงิน 
อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 

4 ระบบสาระสนเทศเพ่ือการจัดการการ
เลี้ยงปลาในกระชัง กรณีศึกษาวินัยฟาร์ม 

จิตรกร ทาประจิตร 
อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 

5 เว็บบริการประมูลสินค้าไอทีออนไลน์ นายณัฐพัฒน์ เหล็กพิมาย อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน

มะม่วงน้ าดอกไม้ กรณีศึกษา สวนป้า
เฉลียว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

ศรัญญา แก้วล้อมกาย 
อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 

7 ระบบสารสนเทศการจัดการร้านขายส่ง
เครื่องดื่ม กรณีศึกษาร้านคุณยายใจ 

แพววรรณ วรรณโคตร 
อ.วรวิทย์ พูลสวัสดิ ์

8 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนผัก พีรพล ทวีเขตรกิจ อ.วรวิทย์ พูลสวัสดิ ์
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กรณีศึกษา สวนทองเอม 
9 เกมส์ปริศนาอักษรไขว้บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
นายอมรเมธ นิตราธร 

อ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน์ 

10 เกมส์ปริศนาอักษรไขว้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

นายชัยณรงค์ บุญเรือน 
อ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน์ 

11 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การขาย
รองเท้ากีฬาฟุตซอลออนไลน์ 

นายฤทธิชัย ฉิมพลี 
อ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน์ 

 
 นิสิตทุกคนพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศ  ซึ่งสามารถแสดงถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร และในปีการศึกษา 2561  หลักสูตรยังคงด าเนินการเช่นเดิมในการก ากับติดตามการท าโครงงาน
ของนิสิต ไม่ว่าจะเป็นโครงงานเพ่ือจบการศึกษา หรือโครงงานของสหกิจศึกษาก็ตาม และจะมีการวางแผน
ปรับปรุงเนื้อหาในการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตสหกิจศึกษาโดยพิจารณาจากความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ 
สรุประดับคะแนน 3 
 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement (3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
  มหาวิทยาลัยได้มีการสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559  แสดงได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 11.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่
แสดงออก 

ระบบสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 

2557 

ระบบสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 

2558 

ระบบสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 

2559 
1.ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

3.67 4.08          4.67 

2.ด้านความรู้ 3.61 3.88 4.25    
3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.25 3.50 4.25 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

3.84 3.93 4.63 
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5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.50 3.83 4.00 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3.58 3.87 4.43 
ที่มา : กองแผน มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 จากข้อมูลดังแสดงในตาราง   จะเห็นได้ว่าผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มความพึงพอใจที่สูงขึ้น ซึ่งทางหลักสูตร
จะได้น าผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต มาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งในปีการศึกษา 
2561 จะได้เพ่ิมเติมการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ได้แก่  ผู้ประกอบการที่รับ
บัณฑิตเข้าฝึกสหกิจศึกษา   ซึ่งทางคณะและหลักสูตรจะต้องเป็นผู้เก็บข้อมูลเอง นอกเหนือจากการใช้ข้อมูล
ของกองแผนงานมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ตารางท่ี 11.11 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 255 9 ของสาขาระบบสารสนเทศ 
จันทบุรี กับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บางแสน  

ข้อมูลการสอบถาม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.บูรพา บางแสน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเฉลี่ย
ทั้ง 5 ด้าน 

4.43 4.00 

 
 จากข้อมูลผลการจะเห็นได้ว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในปีการศึกษา 2559 ของสาขา
ระบบสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี สูงกว่าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตบางแสน ซึ่งจากการที่อาจารย์
ในสาขาไปนิเทศสหกิจนั้นรวมถึงได้พูดคุยกับศิษย์เก่านั้น ท าให้ทราบว่า ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่จะให้ค าชมเชย
บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องของความอดทนในการท างานและเปิดใจที่
จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
 
สรุประดับคะแนน 3 
หลักฐาน 

1. ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559



 
 

 

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งช้ี(Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN.1ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3  
1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3  

1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3  

1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3  

AUN. 2รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3  
2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตรและ
ข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3  

AUN. 3โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร(Programme Structure  
and Content) 

3  

3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3  
3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างชัดเจน 

3  

3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม 
บูรณาการและทันสมัย 

3  

AUN. 4วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 3  
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3  
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

3  

4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4  
AUN. 5การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3  
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

3  

5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการ 3  
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ตัวบ่งช้ี(Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
ประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3  

5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3  

5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3  
AUN. 6คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3  
6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายวิชาการ(เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยน
อัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็มความจ าเป็นด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  

6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับ
ติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3  

6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และ
เสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3  

6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3  
6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3  

6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3  

6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และ
ปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

2  

AUN. 7คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สายสนับสนุนหรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากร
ด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 
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ตัวบ่งช้ี(Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร  
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

AUN. 8คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and  
Support) 

3  

8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผล
วิธีการและเกณฑ์ 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ 
ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3  

8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวด
แข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

3  

8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อ
การเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ(Facilities and 
 Infrastructure) 

4  

9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการ
โครงการ ฯลฯ) 

4  

9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย 

4  

9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการวิจัย 

4  
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ตัวบ่งช้ี(Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน  
การสอน และการวิจัย 

4  

9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

4  

AUN. 10การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา(Quality Enhancement) 3  
10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และ
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและ
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3  
10.5มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการบริการผู้เรียน) 

3  

10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผล
การป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2  

AUN. 11ผลผลิต (Output) 3  
11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบ
ผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า 
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและ
ปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม 3  
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รายงานจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

 

เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีการบูรณาการ
ระหว่างความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์กับธุรกิจ 

1.สื่อสารและท าความ
เข้าใจผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังไปยังกลุ่มผู้สอน
ให้ชัดเจน 

1.เน้นการบูรณาการ
ระหว่างความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์กับธุรกิจ 

1.ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังยังขาดในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม 

2. 2. 2. โครงงานของนิสิตจะ
เน้นไปที่การพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

2.  

3. 3. 3. 3. 
AUN. 2รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2รายละเอียดของหลักสูตร 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.ภาพรวมของรายวิชา
ในหลักสูตรยังคงมีความ
ร่วมสมัย 

1.สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่ม
ผู้ประกอบการให้ชัดเจน
เพ่ือประโยชน์ในการ
ฝึกสหกิจและหางานท า
ของบัณฑิต 

1.ภาพรวมของรายวิชา
ในหลักสูตรยังคงมีความ
ร่วมสมัย 

1. การสื่อสาร
รายละเอียดของหลักสูตร
ไปยังผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้ประกอบการยังไม่มี
ความชัดเจน 

2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 3โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สามารถปรับเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเรียนการสอน
ในรายวิชาให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย 

1. 1.มีการจัดการเรียนการ
สอนตามล าดับรายวิชา
ในโครงสร้างหลักสูตร 

1. 

2. มีวิชาหัวข้อเลือกสรร
ในหลักสูตรที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มี

2. 2.มีการปรับเครื่องมือ
หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนใน

2. 
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เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
ความทันสมัยและ
น่าสนใจได้ 

รายวิชาให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย 

3. 3. 3.มีวิชาหัวข้อเลือกสรร
ในหลักสูตรที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มี
ความทันสมัยและ
น่าสนใจได้ 

3. 

AUN. 4วิธีการเรียนการสอน AUN. 4วิธีการเรียนการสอน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.มีวิชาโครงงานที่มี
การบูรณาการความรู้เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
มาตอบสนองความ
ต้องการในทางธุรกิจ 

1.ควรมีการน างานวิจัย
ของอาจารย์มาปรับใช้ใน
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

1.มีวิชาโครงงานหรือสห
กิจศึกษาและสัมมนาท่ีมี
การบูรณาการความรู้
และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1.ยังมีการน างานวิจัย
ของอาจารย์มาปรับใช้ใน
การเรียนการสอนน้อย 

2.มีการใช้กรณีศึกษาให้
นิสิตได้วิเคราะห์และลง
มือปฏิบัติติจริง 

2.ควรผลักดันและ
ส่งเสริมให้นิสิตไป
เผยแพร่ผลงานในงาน
ประชุมวิชาการมากข้ึน 

2.มีรายวิชาที่เป็น
ปฏิบัติการให้นิสิตได้ลง
มือปฏิบัติจริง 

2.นิสิตที่ไปเผยแพร่
ผลงานในงานประชุม
วิชาการยังมีจ านวนน้อย
โดยเฉพาะที่เป็นแบบ 
oral 

3.มีการใช้สื่อทางสังคม
ออนไลน์มาประยุกติ์ใน
การเรียนการสอนและ
การสื่อสารระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน 

3.ควรส่งเสริมกิจกรรมใน
การเรียนการสอนให้เป็น
แบบ active learning 
ให้มากขึ้น 

3.มีการใช้สื่อทางสังคม
ออนไลน์มาประยุกติ์ใน
การเรียนการสอนและ
การสื่อสารระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน 

3.ยังขาดการสร้าง
บรรยากาศในการท า
โครงงานให้กับนิสิต 

AUN. 5การประเมินผู้เรียน AUN. 5การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.มีแผนและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนที่
ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบก่อน 

1.ควรมีผลป้อนกลับไปสู่
ผู้เรียนในการประเมิน
ผู้เรียนแต่ละครั้งในทุก
รายวิชา 

1.มีแผนและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนที่
ชัดเจนและแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบก่อน 

1.ยังขาดการให้ผล
ป้อนกลับไปยังผู้เรียน
อย่างสม่ าเสมอ 

2.มีแผนการส่งเสริมและ  2.มีแผนการประเมินและ  
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ติดตามการท าโครงงาน
ของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

ติดตามความก้าวหน้าใน
การท าโครงงานของนิสิต
อย่างต่อเนื่อง 

3.มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการคอยติดตามผล
การเรียนและให้
ค าแนะน าในการวาง
แผนการเรียนแก่ผู้เรียน 

   

AUN. 6คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. 1.บุคลากรควรพัฒนา
ผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยให้บรรลุผล
ตามสมรรถนะของ
แผนการพัฒนาบุคลากร 

1.มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมบุคลากรในการ
เพ่ิมทักษะความ
เชี่ยวชาญในสาขา 

1.จ านวนงานวิจัยของ
บุคลากรยังมีน้อย 

2. 2.บุคลากรควรไปอบรม
สัมนาเพิ่อเพ่ิมทักษะ
ความเชี่ยวชาญในสาขา
ให้มากขึ้น 

2. 2.จ านวนงานวิจัยที่เอื้อ
ต่อการให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนยังมีน้อย 

3. 3. 3. 3. 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1. 1. 1. 
2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการในการติดตาม
และวางแผนการเรียน
ให้กับนิสิตอย่างใกล้ชิด 

1.ควรจัดให้มีโครงการ
เพ่ือพัฒนา สนับสนุน
นักศึกษาให้มีทักษะทาง
วิชาชีพและทักษะ

1.มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการในการติดตาม
และวางแผนการเรียน
ให้กับนิสิตอย่างใกล้ชิด 

1.โครงการเพื่อพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพและ
ทักษะด้านอื่น ๆ ยังมี
น้อย 
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ทางด้านอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
มากขึ้น 

2.มีแผนการส่งเสริมและ
ติดตามการท าโครงงาน
ของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

2.ส่งเสริมให้นิสิตเกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2.กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นิสิตมีปฏิสัมพันธ์กันเอง
หรือกับบุคคลภายนอก
ยังมีน้อย 

3. 3. 3. 3. 
AUN. 9สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ 

1.ควรจัดสถานที่ให้นิสิต
ได้เข้ามาพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการ 

1.มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ 

1.ขาดสถานที่ท่ีให้นิสิตได้
เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการหรือท า
โครงงานร่วมกัน 

2. มีห้องสมุดปริญญา
นิพนธ์ให้นิสิตได้ค้นคว้า
เพ่ือใช้ในวิชาโครงงงาน
คอมพิวเตอร์ 

2. 2.มีห้องสมุดปริญญา
นิพนธ์ให้นิสิตได้ค้นคว้า
เพ่ือใช้ในวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

2.ยังขาดบรรยากาศใน
การดึงดูดให้นิสิตเข้าใช้
งานห้องสมุด 

3. 3. 3. 3. 
AUN. 10การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการจัดโครงการสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษ
ให้กับนิสิต 

1.ควรส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ร่วมสอบวัดระดับ
มาตรฐานความรู้
ความสามารถในสาขา
อาชีพ 

1.มีโครงการเพ่ือส่งเสริม
ให้นิสิตได้เข้าร่วมทดสอบ
วัดระดับมาตรฐานความรู้
ความสามารถในสาขา
อาชีพ 

1.ยังขาดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม
และการสื่อสาร 

2.มีระบบประเมินการ
เรียนการสอนเพ่ือ
น ามาใช้ปรับปรุงการ
เรียนการสอนในภาค
เรียนถัดไป 

2. 2.มีระบบประเมินการ
เรียนการสอนออนไลน์
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

2.ยังขาดบรรยากาศและ
กิจกรรมที่มีส่วนส่งเสริม
ให้นิสิตพัฒนาผลงานทาง
วิชาชีพ 

3. 3. 3.มีโครงการอบรมเสริม 3. 
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ความรู้เฉพาะทางให้กับ
นิสิต 

AUN. 11ผลผลิต AUN. 11ผลผลิต 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.บัณฑิตมีภาวะการได้
งานท าสูง 

1. ควรเพิ่มทักษะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
เพ่ิมมากข้ึน 

1.บัณฑิตมีภาวะการได้
งานท าสูง 

1.นิสิตยังขาดทักษะใน
การสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

2.นิสิตในโครงการสหกิจ
ศึกษาได้รับการตอบรับ
หลังจากจบหลักสูตร
มากกว่าร้อยละ 80 

2.ควรมีการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมให้กับนิสิต 

2.นิสิตมีผลงานเผยแพร่
ในงานประชุมวิชาการ 

2.นิสิตยังขาดทักษะ
ความช านาญในสาขา
อาชีพ 

3.นิสิตมีผลงานเผยแพร่
ในงานประชุมวิชาการ 

3.ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะเชิงลึกในสาขา
อาชีพ 

  



 

 
ส่วนที่ 4 

ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

 

[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.  
[2] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2552 
(มคอ.1) 
[3] หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ, เล่มหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบ
สารสนเทศ (มคอ. 2), คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, 2554 
[4] มคอ.3 ของรายวิชาประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 และภาคเรียนที่ 2/2560 
[5] มคอ.5 ของรายวิชาประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 และภาคเรียนที่ 2/2560 
[6] ผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรโดยบัณฑิต 
[7] ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
[8] คู่มือหลักสูตรของนิสิต 
[9] แบบส ารวจช่องทางการรับรู้และเข้าถึงหลักสูตรของนิสิต 
[10] ผลประเมินนิสิตสหกิจจากสถานประกอบการ 
[11] ระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการจัดการการเรียนการสอน (https://lms.buu.ac.th/ และ
https://lmsnew.buu.ac.th/)  
[12] แบบประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์(https://assess.buu.ac.th) 
[13] แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร   
[14] แผนยุทธศาสตร์ 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
[15] เอกสารประกาศเงินรางวัลนักวิจัยและระเบียบด าเนินการสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
[16] เอกสารขอเดินทางไปปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  
[17] เอกสารมาตรฐานภาระงานอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
[18] เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณ 
[19] มคอ.7 
[20] รายงานผลโครงการค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ 
[21] เอกสารประกาศคณะเกี่ยวกับการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
[22] เว็บไซต์การประชุมวิชาการ AUCC2018 http://aucc2018.kmitl.ac.th/ 
[23] แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
[23] แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 
[24] ผลส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตรหัสปีการศึกษา 2557 – 2559 
[25] ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 
 

https://assess.buu.ac.th/
http://aucc2018.kmitl.ac.th/


ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  
2 - ---ระดับปริญญำตรี 1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
4 - ---ระดับปริญญำโท  
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
6 - ---ระดับปริญญำเอก  
7 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง  
8 - ---ระดับปริญญำตรี  
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  

10 - ---ระดับปริญญำโท  
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
12 - ---ระดับปริญญำเอก  
13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ  
14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 36 
15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท  
17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก   
19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 12 

20 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ   

21 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ 6 

22 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ  6 

23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 10 
24 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ  
25 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 6 



26 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 4 
27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  2 
28 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ  
29 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ  
30 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 2 
31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  
32 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ  
33 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ  
34 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ  
35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  
36 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ  
37 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ  
38 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ  
39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 5 
40 - - --ระดับปริญญำตรี  
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  
42 - - --ระดับปริญญำโท 2 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
44 - - --ระดับปริญญำเอก 3 
45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 2 
46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 3 
47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 2 
48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  
49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  
50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 3 

51 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 1 



52 

- - --บทควำมสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ  

53 - - --ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  

54 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 1 

55 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่
ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนันับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

56 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  1 

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร  

58 
- - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว  

59 - - --ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร  
60 - - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน  

61 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว  

62 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

63 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online  

64 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  



65 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
66 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
67 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
68 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   

69 
- - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

70 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด 16 

71 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 14 

72 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ
อำชีพอิสระ) 16 

73 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ  
74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ  
75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว  
76 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ  
77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท  
78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร  

79 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 16,586 

80 
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.43 

81 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่  

82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

83 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ  

84 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ  

85 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  
86 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  



87 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศ
ให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

88 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

89 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร  

90 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online  

91 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  
92 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
93 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   
96 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน)  

97 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

98 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ   

99 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ  

100 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  
101 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  



102 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศ
ให้ทรำบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

103 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

104 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร  

105 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online  

106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  
107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
108 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   
111 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน)  

 


