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มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิต ……53.….. คน อาจารย์ประจ า……5…….. คน 
คณาจารย์มีต าแหน่ง ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน…0…… คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน…2……. คน  

งบประมาณในปี 2560 รวมทั้งสิ้น  810,765.85 บาท ซึ่ งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
340,920.42 บาท และเงินรายได้ 469,845.43 บาท  
 

 ผลการประเมินทั้ง…10…..ตัวบ่งช้ี พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ........3........ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ระดับ  4 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)  ระดับ  3 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)  ระดับ  4 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)  ระดับ  4 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ระดับ  3 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  ระดับ  3 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  ไม่ขอรับการ
ประเมิน 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)  ระดับ  3 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  ระดับ  3 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  ระดับ  3 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  ระดับ  3 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

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

จุดที่ควรพัฒนา   
1. ............................................................................................................................. .......... 
2.............................................................................................................................. ............. 

  3. ............................................................................................................................. ............. 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

 

ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 

Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง
รากฐานเพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออก
ของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้
อย่างมั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้าน
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย 
และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  



 

 

 
  

 
 
 

  
 

ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile)   
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ส่วนที่  1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

 
-ปรัชญา- 

   ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม  
 

 
-ความส าคัญ- 

  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและสามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับนานาชาติ ซึ่งความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
องค์การให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสามารถน าองค์กรไปสู่ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเทคโนโลยีที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้ทักษะ ลงมือปฏิบัติจริงจึงจะสามารถ
ประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ 

 
-วัตถุประสงค์- 

        1.   เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
สังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
        2.   เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สนับสนุนการให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ฐานข้อมูล เครือข่าย ความปลอดภัยเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต 

       3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร หรือเป็น
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบและ
นักพัฒนาระบบสื่อผสม 
       4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ รวมทั้งประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กร 

                                                 
1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลกัสูตรอธิบายรายละเอยีดของโครงร่างหลกัสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มีความ

เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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2. ELO 
2.1 มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ การให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล 
เครือข่าย ความปลอดภัยเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต 
2.2 สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการด าเนินงานขององค์กร เป็น
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาระบบสื่อผสม 
2.3 สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กรและ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
2.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพ  

 
3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 134  หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต และภาษาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
  1.2 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพาไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 7   
หน่วยกิต 

  1.4 กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
  1.5 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ        98 หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน      12  หน่วยกิต 
2.2 วิชาเอก      86 หน่วยกิต 
    2.2.1  วิชาเอกบังคับ     56  หน่วยกิต 

                          - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  12 หน่วยกิต 
                          - กลุ่มประเด็นเพื่อประยุกต์       19       หน่วยกิต 
 -  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์     12       หน่วยกิต 
 -  กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ     6      หนว่ยกิต 

    2.2.2 วิชาเอกเลือก     30 หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หน่วยกิต 

 



 

 

 

 
 
 
 

 ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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หน้า 3 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………………………. 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 5 คน อาจารย์ทั้ง 5 คน ไม่
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน  1 
หลักสูตร และทุกคนเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษานี้ 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 2 คน  ระดับ
ปริญญาโท 3 คน  โดยมีคุณวุฒิตรง
สาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวน 5 คน 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 2 คน  ระดับ
ปริญญาโท 3 คน  โดยมีคุณวุฒิตรง
สาขาวิชาที่เปิดสอนจ านวน 5 คน  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ า มี
คุณวุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก 
ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กับสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  
(ถ้ามี) 

ไม่มีอาจารย์พิเศษ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่มีประเมิน 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่มีประเมิน 
8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีประเมิน 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีประเมิน 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่มีประเมิน 
11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ไม่มีประเมิน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร

หรือทุกรอบ 5 ปี 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบรอบปรับปรุง และท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2554 ในปี พ.ศ. 2558 
และเริ่มจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12สรุปผล 
การด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25480191109116 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิต าแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1. นางสาวสิรสิุดา  
   บัวทองเกื้อ 

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

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

2. นายวรวิทย์  
   พูลสวัสดิ ์

วท.ม.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

3. นายไพฑูรย์  
    ศรีนิล 

วศ.ม.  
(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร)์ 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

4. นายธนพล  
    พุกเส็ง 

ปร.ด.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 

5. นางอรวรรณ  
   จิตตะกาญจน ์

วท.ม.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน  
ชื่ออาจารย์

ประจ าหลักสูตร  
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
วุฒิ

การศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1. นางสาวสิรสิุดา  
   บัวทองเกื้อ 

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

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

2. นายวรวิทย์  
   พูลสวัสดิ ์

วท.ม.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

3. นายไพฑูรย์  
    ศรีนิล 

วศ.ม.  
(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร)์ 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

4. นายธนพล  
    พุกเส็ง 

ปร.ด.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

5. นางอรวรรณ  
   จิตตะกาญจน ์

วท.ม.  
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ ์

 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 
           เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 
             เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
1. นางสาวสิริสุดา บัวทองเก้ือ 
ผลงานทางวิชาการ 
ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ลัญจกร สัตย์สงวน สิริสุดา บัวทองเก้ือ และรัฐดากร บ ารุงศาสตร์. (2560). การ  
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พัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานระดับอุดมศึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเรือ. ใน
การประชุมวิชาการทางการศึกษา  The 6th PSU Education Conference “Higher  
Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0” (หน้า 356-364). สงขลา:  

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
2. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ ์
ผลงานทางวิชาการ 
รพีพรรณ เกตุสมพงษ์ และ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

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

นิรวิทธ์ วิชนะโภชน์ และ วรวทิย์ พูลสวัสดิ์. (2015).ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดการโพงพาง 
ชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี. in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in  
Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao,  
Thailand  

สวรรยา ศรีจรูญ และวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2015). กรณีศึกษาระบบการจัดการท าประกันภัยรถยนต์ บริษัท 
อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด สาขาจังหวัดอุบลราชธานี. in The 3rd  ASEAN Undergraduate  
Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University,  
Chachoengsao, Thailand 

อิทธิกร ลิมปิสวัสดิ์ และวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบผู้เอาประกัน  
บริษัท เอไอเอ กรณีศึกษา สานักงาน เอไอเอ อ าเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม.่ in The 3rd   
ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat  
Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand  

ธนพล ยังสุข และวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการขายปลีก-ขายส่งนิตยสาร กรณีศึกษา"
ร้านอารีแบบเรียน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี". in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in 
Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, 
Thailand  

ชาญกฤษณ์ ทาสีภู และวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการเพาะพันธุ์และ 
จ าหน่ายปลากัด กรณีศึกษาร้านทาสีภู. in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in 
Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, 
Thailand 

วรพงษ์ คงประเสริฐ และวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขายดอกไม้ 
ประดิษฐ์. in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015), 
Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand  

วิลาวัลย์ พันแสนซา และวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบการจัดการงานซักฟอก โรงพยาบาลล าปลายมาศ. 
in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015),  
Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand  

ยุทธนา บุญธรรม และวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการรับซื้อและขายกุ้ง  
กรณีศึกษา ร้านแพกุ้งเจ้มล. in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in  
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Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao,  
Thailand 

กมลนัทธ์ อ่อนน้อม และวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบจัดการรร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านกทลโชติ.  
in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015),  
Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand 

นวโกฏิ์ ชื่นเปรมปรีดิ์ และวรวทิย์ พูลสวัสดิ์ (2015). การโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบจัดการ 
บริหารงานสหกรณ์ กรณีศึกษา บริษัทดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย). in The 3rd  ASEAN  
Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra  
University, Chachoengsao, Thailand  

นภวัฒน์ กรดเครือ และวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านขายมะพร้าวแปรรูป 
กรณีศึกษาร้านมะพร้าวแม่จินต์. in The 3rd  ASEAN Undergraduate Conference in  

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

บวรศักดิ์ สายเขียว และวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2015). ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานผู้ป่วยไอซียูอายุร 
กรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา. in The 3rd  ASEAN  
Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2015), Rajabhat Rajanagarindra  
University, Chachoengsao, Thailand  

ชุติกาญจน์ ทันใจชน และ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ (2016).  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการขายและออก 
ร้านเครื่องเบญจรงค์ กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. in The 4th ASEAN Undergraduate  
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  จังหวัดราชบุรี  in The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC  
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พัชรพล ฤทธาภรณ์ และ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. (2016). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนมะพร้ามอ่อน  
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ณัฐพงษ์ อินทรนุกูลกิจ และ วรวิทย์ พูลสวัสดิ์. (2017).  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านขายยาแผน
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สมบัติ ฝอยทอง ธารารัตน์ พวงสุวรรณ วรวิทย์ พูลสวัสดิ ์และไพฑูรย์ ศรีนิล. (2560). การเลือกลักษณะ 
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         effect on Holstein-Friesian daily milk yields using multiple linear regression. In 
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สมบัติ ฝอยทอง ธารารัตน์ พวงสุวรรณ วรวิทย์ พูลสวัสดิ ์และไพฑูรย์ ศรีนิล. (2560). การเลือกลักษณะ 
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ตราด. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, พฤศจิกายน 2557,  
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วิจัย” ครั้งที่ 8 (หน้า 215-221). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

ธนพล พุกเส็ง และสุนันฑา สดสี. (2558). การค านวณค่าความไว้วางใจในเครือข่ายสังคมส าหรับระบบ 
แนะน า. ใน การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 7 (หน้า 363- 
368). เชียงใหม่: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง. 

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

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

ธนพล พุกเส็ง และ สุนันฑา สดสี, การประยุกต์แนวคิดผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการแนะน าสินค้า วารสาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2560 หน้า 361-375 

ธนพล พุกเส็ง และ สุนันฑา สดสี, ระบบผู้แนะน าจากความไว้วางใจ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560 หน้า 683-701. 
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Similarity and Social Trust for Recommendation Systems, in The 12th International 
Conference on Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE 2017), China.  

ณัฐพล ศุภวัฒน์สุขกุล และ ธนพล พุกเส็ง. (2561). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการนาข้าวญี่ปุ่น กรณีศึกษา 
แปลงนา คุณถาวร ทะริกาวิ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย. ใน งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (หน้า 2090-2093). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.  

ภัทราภรณ์ ทะริกาวิ และ ธนพล พุกเส็ง. (2561). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวนแก้วมังกร 
กรณีศึกษา สวนคุณณรงค์ ติ๊บแปง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย. ใน งานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (หน้า 2094-2097). กรุงเทพฯ: คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

ณัฐนนท์ แก้วโมรา และ ธนพล พุกเส็ง. (2561). ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์บนกลุ่ม
เมฆ. ใน งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 (หน้า 
2145- 2147). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง. 

5. นางอรวรรณ จิตตะกาญจน์ 
ผลงานทางวิชาการ 
อรวรรณ จิตตะกาญจน์ และคณะ. (2557). 99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ชญาวัต สุเมธาพันธุ์, และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์ (2014). แอพพลิเคชั่นแยกความสัมพันธ์ที่ไม่เข้าพวก 
          ส าหรับเด็กประถมวัยบนอุปกรณ์แอนดรอยด์. in The 2nd ASEAN Undergraduate  

Conference in Computing (AUCC 2014), Sripatum University Chonburi  
Campus,Thailand 

สุขจิตร ทองกวาว, สมเจตน์ อยู่ศรี และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์ (2014). เกมส์โลกค าศัพท์มหาสนุกส าหรับ
เด็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมต้นบนอุปกรณ์แอนดรอยด์. in The 2nd ASEAN  
Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2014), Sripatum University  
Chonburi Campus,Thailand 

ธนิต โพธิเขต, ศรัณยู ประเสริฐ และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์ (2014). เกมส์จิ๊กซอว์ส าหรับเด็กบนอุปกรณ์ 
แอนดรอยด์. in The 2nd ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2014), 
Sripatum University Chonburi Campus,Thailand.  

ศุภชีพ บุญทา และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์. (2017).  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคเบาหวานโดยใช้
โครงข่ายประสาทเทียมแบบวิธีการเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับ และ วิธีการเรียนรู้โดยอาศัยขนาด
เวกเตอร์ in The 5th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017), 
Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. P 30-33.  

ชานนท์ ตั้งสุทธิวงษ์ และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์. (2017).  โปรแกรมการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ออกเป็น 
ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคตามโครงสร้างของเว็บไซต์. in The 5th ASEAN  
Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2017), Naresuan University,  
Phitsanulok, Thailand. P 401-404.  
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Eang Ork และ อรวรรณ จิตตะกาญจน์. (2017).  การใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปและดักจับต าแหน่งของผู้ใช้
ผ่านกูเกิลแมพเอพีไอเพ่ือส่งข้อมูลไปกับอีเมล์. in The 5th ASEAN Undergraduate  
Conference in Computing (AUCC 2017), Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. 
P 111-114. 

 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 

    เป็นไปตามเกณฑ์   
ข้อสังเกต  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5)  

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

 นางอรวรรณ จติตะกาญจน ์ วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้า

คุณทหาร
ลาดกระบัง 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง /  

นายวรวิทย์ พูลสวสัดิ ์ วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ),

สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้า

คุณทหาร
ลาดกระบัง 

 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง /  

นายไพฑูรย์ ศรีนลิ วศ.ม. 
(วิศวกรรม

คอมพิวเตอร)์ 
สถาบัน

เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้า

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง 
  

/  
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รายช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

คุณทหาร
ลาดกระบัง 

นายสมบตัิ ฝอยทอง วศ.ด.(วิศวกรรม
ไฟฟ้า) สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้า

คุณทหาร
ลาดกระบัง 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง /  

นางสาวสิรสิุดา บัวทองเกื้อ Ph.D. 
(Computer 
Science) 

Heriot-Watt 
University 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง /  

นางสาวธารารตัน์ พวงสุวรรณ วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ

นครเหนือ 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง /  

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

เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ

นครเหนือ 

อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรง /  

นายศรชัย อุดมธนาพงศ ์ วศ.ม. 
(วิศวกรรม

คอมพิวเตอร)์, 
สถาบัน

เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า เจ้า

คุณทหาร
ลาดกระบัง 

อาจารย ์ ปริญญาโท ตรง /  
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รายช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นางอารยา สุนทรวภิาต D.B.A. 
(Business 

Administratio
n), 

University of 
South 

Australia 

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์ /  

นางสาวรัฐดากร บ ารุงศาสตร ์ บธ.ม. (การ
จัดการทั่วไป), 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์ /  

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

Kingdom 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์ /  

นางสาวปัทมา ศรีน้ าเงิน ปร.ด. 
(เทคโนโลย ี

ชีวภาพเกษตร), 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

อาจารย ์ ปริญญาเอก -สัมพันธ์ /  

นางสาวมณรีัตน์ คูหาพิทักษ์
ธรรม 

ปร.ด. 
(เทคโนโลย ี

ชีวภาพเกษตร), 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

ผศ. ปริญญาเอก สัมพันธ์ /  

นายสุมติร คณุเจตน ์ ปร.ด. (เกษตร
เขตร้อน-
โปรแกรม

นานาชาติ), 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

อาจารย ์ ปริญญาเอก สัมพันธ์ /  

นางสาวกฤตยา ระวิวรรณ  เศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัเชีย
งใหม ่

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์  / 
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รายช่ืออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

นายณฤพลวัทน์  โชติทุม ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร), 
มหาวิทยาลยั

บูรพา 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์  / 

นางสาวอิสริยา ทองห่อ วท.ม. 
(วิทยาศาสตร์
การออกก าลัง
กายและการ

กีฬา), 
มหาวิทยาลยั

บูรพา 

อาจารย ์ ปริญญาโท สัมพันธ์  / 

เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.............................................................. .................................... 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 ไม่มีอาจาย์พิเศษ 
    เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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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 
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 
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Rating Description 
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 และควรสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

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 และทักษะเฉพาะ
ทางของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด 
ทักษะการแก้ปัญหา 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 4 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
ผลการด าเนินงาน   

 ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 1.1 1.2 และ1.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ 
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 2    
  1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and 
aligned with the vision and mission of the university (1,2)  การก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จากวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” ได้ถ่ายทอด
มาเป็นวิสัยทัศน์ของคณะ “บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้
อุดมคุณธรรมและจริยธรรม”  
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
  1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทาง
วิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 

                                                 
2 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวคือ 
1. จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้

ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดง
บทบาทน าในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา  
พันธกิจของคณะ  และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (มคอ.1)  มาประกอบการจัดท าหลักสูตร
และก าหนดเป็น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1.1 ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับพันธกิจ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร 
พันธกิจ 
ข้อที่ 1 

พันธกิจ 
ข้อที่ 2 

พันธกิจ 
ข้อที่ 3 

1 มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การให้บริการระบบ
สารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย 
ความปลอดภัยเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต 

/   

2 สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการ
ด าเนินงานขององค์กร เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาระบบสื่อผสม 

/   

3 สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศภายในองค์กรและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

 /  

4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพ 

  / 

 
นอกจากนั้นแล้วในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ร่วมกันก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และมีการถ่ายทอดไปสู่ระดับหลักสูตร  ดังนี้ 
  - อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ “บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์”  
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- อัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตร “พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี มีมนุษยสัมพันธ์” 
            ซึ่งทางหลักสูตรได้ให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองต่ออัตลักษณ์ เช่น  ในการเรียนการสอนจัดให้มีรายวิชาเฉพาะด้านและวิชาเลือกเพ่ือให้นิสิตมี
ทักษะในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้วยเครื่องมือและซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่มีการใช้งานกัน
อยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งท าให้นิสิตได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่หลากหลาย    นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาที่เน้นให้นิสิตได้
ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลายวิขาด้วยกัน ได้แก่  

1.วิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นให้นิสิตค้นคว้างานวิจัยและข่าวสารทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาน าเสนอและอภิปรายร่วมกัน   

2.วิชาหัวข้อเลือกสรร  ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหารายละเอียดวิชาไปตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่น่าสนใจ 

3.วิชาโครงงาน  เป็นวิชาที่ให้นิสิตรู้จักการบูรณาการความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในหลาย ๆ วิชา 
รวมถึงใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยในการพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศข้ึนมาใช้งาน 

4.วิชาสหกิจศึกษา  เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตรู้จักการท างานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งท า
ให้นิสิตได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา รวมถึงได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากสถานประกอบการที่นิสิตเข้าไปฝึกสหกิจ 
เพ่ือร่วมพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ และน ามาใช้เป็นโครงงานในการจบ
การศึกษาด้วย 
 และนอกจากรายวิชาดังกล่าวแล้ว  ทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและระบสารสนเทศยังมี
การจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้นิสิตทั้งสองสาขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้แก่ โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ี  
และโครงการค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ที่นิสิตระบบสารสนเทศและนิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันเป็น
ทีมงานและพ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแลน้อง ๆ ที่มาเข้าค่ายยังมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้  ในการจัดท าหลักสูตร ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการจัดท าหลักสูตรขึ้นซึ่งประกอบ
ไปด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการ  โดยรายวิชาในหลักสูตรมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  และในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนที่ส่วนร่วมในการจัดท าแต่ละรายวิชาในหลักสูตร จะมีการ
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาซึ่งจะก าหนดไว้ใน มคอ.2 เพ่ือเป็นแนวทางท่ีผู้สอนจะ
สามารถออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชานั้น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะ
ท าการก าหนดแผนการสอนไว้ใน มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน  
 จากปัญหาในปี 2559  ในเรื่องของการขาดการรับรู้และความเข้าใจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรจากนิสิตและอาจารย์ผู้สอน   ในปี 2560  นี้ ทางหลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อท าความเข้าใจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรรวมถึงอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตร  และเน้นย้ าให้อาจารย์ที่สอนนิสิตในหลักสูตรมีการชี้แจงอัตลักษณ์ของ
หลักสูตรให้นิสิตในชั้นเรียนได้รับรู้ในทุกรายวิขา    นอกจากนี้ ยังมีการเรียกประชุมนิสิตในหลักสูตร
ทั้งหมด เพ่ือท าความเข้าใจในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและอัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตร  
ท าให้นิสิตในหลักสูตรได้รับรู้และท าความเข้าใจในหลักสูตรมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  และยังคงต้องมีการ
เน้นย้ าและชี้แจงให้นิสิตในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป     
 1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and 
generic (i.e. transferable) learning outcomes (3)  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมท้ังผล
การเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 
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 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดขึ้นครอบคลุมทั้งความรู้ทักษะทั่วไป และความรู้ทักษะเฉพาะ
ทาง ซึ่งถ่ายทอดสู่ผู้เรียนผ่านรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดศึกษาทั่วไป 
(ศึกษาท่ัวไปบังคับ และศึกษา ทั่วไปเลือก) จ านวน 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้านแบ่งเป็นกลุ่มวิชา
แกน  วิชาเฉพาะด้าน (ด้านองค์การและระบบสารสนเทศ ประยุกต์ เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
และ สร้างพ้ืนฐานของระบบ) และวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 98 หน่วยกิต และ หมวดวิชาเลือกเสรี 
จ านวน 6 หน่วยกิต   ในรายวชิาทั้งหมดของหลักสูตรสามารถส่งเสริมทักษะในหลาย ๆ ด้าน  เช่น 
ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับรายวิชาในหลักสูตรที่
ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทาง แสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ในเล่ม มคอ. 2 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 จากรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร  จะเห็นได้ว่า  รายวิชาทั้งหมดสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังที่ก าหนดขึ้นซึ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และธุรกิจเข้าด้วยกัน เพ่ือให้นิสิต
สามารถน าความรู้ทางคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงและจัดการธุรกิจให้เป็นระบบในรูปแบบของระบบ
สารสนเทศได้  อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้
หลักสูตรมีการปรับปรุงบางรายวิชาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือที่นิสิตจะได้น าไป
ประยุกต์ใช้กับระบบสารสนเทศทางได้อย่างเหมาะสม  ส าหรับการด าเนินการปรับปรุงรายวิชาให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนั้น  หลักสูตรได้มีการก าหนดรายวิชาหัวข้อเลือกสรร (Selected 
topic)  ให้นิสิตได้เรียน  เพ่ือที่จะเลือกเนื้อหาวิชาที่สอดรับกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนไปให้นิสิต
ได้เรียนอย่างหลากหลาย ซึ่งก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของวิชาในแต่ละภาคการศึกษา และมีรายวิชาสัมมนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเน้นให้นิสิตรู้จักค้นคว้างานวิจัยและอัพเดทความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศจากข่าวสาร และงานวิจัยที่ให้นิสิตค้นคว้ามาน าเสนอ รวมถึงมีการเชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้และแนะน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางไอทีให้กับนิสิตด้วย 
 จากการวิเคราะห์การจัดรายวิชาของหลักสูตรให้กับนิสิตนั้น พบว่า นิสิตยังขาดทักษะในเรื่อง
ของภาษาอังกฤษ  ทักษะทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะทางการค านวณอยู่ ในปีการศึกษา 
2560 ทางหลักสูตรและทางคณะมีการจัดโครงการเพ่ิมเติมให้กับนิสิตเพ่ือให้นิสิตได้เสริมสร้างทักษะ
อ่ืนๆ เพิ่มเติม  เช่น โครงการเตรียมพร้อมนิสิตก่อนฝึกสหกิจศึกษา  โครงการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
โครงการอบรมและการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ให้กับนิสิต และโครงการสอบ exit 
exam ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือวัดระดับความรู้ความสามารถของนิสิตในหลักสูตรก่อนจบการศึกษา  
ซึ่งมีนิสิตจ านวนหนึ่งที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และนิสิตส่วนใหญ่เริ่มมีความตระหนักถึงการ
ที่จะปรับปรุงทักษะความรู้ความสามารถของตนเองมากขึ้น 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการ
เรียนรู้ทั่วไปดังแสดงด้วยตาราง  ดังนี้ 
    ตารางที่ 1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อลักษณะของความรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะด้าน 
1.  บัณฑิตมีคุณธรรมสามารถน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสังคม
และประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

/ / 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะด้าน 
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ เพ่ือสนับสนุนและ
ให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย ความปลอดภัย
เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต 

 / 

3. บัณฑิตสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การหรือเป็นที่
ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบและ
นักพัฒนาระบบสื่อผสม 

 / 

4. บัณฑิตมีความสามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
รวมทั้งประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ภายในองค์การ 

/ / 

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

การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตรฯ ที่มาร่วมพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ยังได้น าผลการประเมินความพึง
พอใจต่อหลักสูตรของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา อีกทั้งผลจากการสัมภาณ์ผู้ใช้บัณฑิต
จากการไปนิเทศสหกิจ มาประกอบการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตลอดจนน ามาใช้ปรับปรุง/
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุผลการเรียนรู้ที่ประสิทธิภาพ  

  ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2559 พบว่ามีข้อควรปรับปรุงคือ แบบประเมินที่ใช้ความพึง
พอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตร จัดท าโดยส่วนกลาง ไม่ได้ออกแบบให้เฉพาะกับหลักสูตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นค าถามที่ต้องเชื่อมโยงกับ ELO ของหลักสูตร นอกจากนีย้ังขาดความต้องการ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรในบางกลุ่ม ได้แก่  ศิษย์เก่า และชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งมีส่วนท าให้ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรจึงมีการสอบถามความต้องการอย่างไม่เป็นทางการจากศิษย์เก่าโดยผ่านการติดต่อจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังศิษย์เก่าบางท่านผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย   และสอบถามความต้องการ
จากชุมชนท้องถิ่นผ่านการจัดโครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ได้แก่  ค่ายทักษะ
คอมพิวเตอร์  เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองกลุ่มนี้เพ่ิมเติม แต่ยังขาด
เอกสารแบบสอบถามที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 

ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จึงมีการจัดประชุมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
หลายครั้ง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เพ่ือ
ให้ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรที่พัฒนาใหม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
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ในปี 2561 นี้ ทางหลักสูตรกับคณะ มีการประชุมหารือในเรื่องนี้ เพ่ือเน้นย้ าและวางแผนให้อาจารย์ที่ไป
นิเทศสหกิจศึกษา จัดท าแบบสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่รับนิสิตในหลักสูตรเข้าฝึกสหกิจศึกษา ซึ่งน่าจะท าให้ได้ข้อมูลความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นประโยชน์เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงเครื่องมือในบางรายวิชาของหลักสูตร 
หรือเปิดสอนในรายวิชาเลือกสรร   นอกจากนี้จะมีการจัดท าแบบสอบถามปรับปรุงประเด็นค าถามให้
เหมาะสมกับผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า รวมทั้งสัมภาษณ์ หรือสอบถามความเห็นของอาจารย์ผู้สอนและนิสิต
ชั้นเพิ่มเติม 
 
ตารางที่ 1.3 ผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1.คุณธรรม จริยธรรม 4.23 

2.ความรู้ 4.23 

3.ทักษะทางปัญญา 3.93 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.23 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 3.81 

คะแนนเฉลี่ย 4.08 

 
 จากผลการส ารวจข้างต้น พบว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับดี   ส าหรับส่วนที่ต้องปรับปรุงส าหรับบัณฑิตในปี
ถัดไป ผู้ใช้บัณฑิตให้ความเห็นว่า ควรเสริมในเรื่องของทักษะการเขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลให้ดีขึ้น  
ซึ่งในปี 2560 นี้ทางหลักสูตรมีการจัดโครงการเสริมทักษะความรู้เฉพาะทางให้กับนิสิต เพ่ือเสริมให้นิสิต
มีความรู้ในด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์  เช่น  
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา พัฒนาโปรแกรมบนมือถือ และ IoT เป็นต้น  และในปี 2561  หลักสูตร
จะยังคงด าเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องและเพ่ิมหัวข้อในการให้ความรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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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 อย่าง
ละเอียด 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 ที่
ส่ งเสริมผลสัมฤทธิ์  วิธีการประเมิน ที่แสดงให้ เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ  และ
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองคป์ระกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
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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) 

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 4 

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 
 

 
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 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรและใช้ในปี พ.ศ. 2559 โดยมี
ปรับปรุงหลักสูตรตามแผนพัฒนาหลักสูตร และมีการประเมินพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ทั้งนี้ 
หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ และเปิดรับนิสิตเมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 ซึ่ง มคอ.2 หลักสูตรครบถ้วนทุกด้าน โดยผ่านข้อเสนอแนะจากทรงคุณวุฒิทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ทางคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรยังได้ พิจารณาถึง
เทคโนโลยี วิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์ ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย  ในการจัดท าข้อก าหนดของ
หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
วิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ซึ่ งแสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ 
ข้อก าหนดของหลักสูตรถูกจัดท าเป็นเอกสารชัดเจนนอกจากนี้  ครอบคลุม และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
         นอกจากนั้นการด าเนินการเพ่ือให้หลักสูตรยังคงมีความทันสมัย โดยได้เลือกหัวข้อความรู้ที่
น่าสนใจและทันสมัยให้กับผู้เรียนโดยผ่านรายวิชาหัวข้อเลือกสรร และสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รวมถึงการส่งเสริมนิสิตได้รับความรู้จากการถ่ายทอดและเห็นการท างานจริง จากการเชิญวิทยากรจาก
                                                 
3 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ภายนอกมาแนะน าเทคนิค และการศึกษาดูงานต่าง ๆ รวมถึงที่คณาจารย์ในสาขาได้จัดโครงการต่าง ๆ 
เสริมนอกเหนือจากวิชาเรียกปกติ เช่น  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา   การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)  เป็นต้น โดยโครงการเหล่านี้สาขาวิชาจะได้ผลักดันให้มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-
to-date (1,2) รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
 ในหลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่ง
แสดงไว้ในเล่ม มคอ. 2 โดยในแต่ละรายวิชามีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน และมีการก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังรวมถึงกลยุทธ์ในการสอนที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งถูกแสดงไว้ใน มคอ. 3  
นอกจากนี้  ในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรยังมีการเปิดและปรับเนื้อหาในรายวิชาหัวข้อเลือกสรรให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันด้วย เช่น มีการเพ่ิมรายวิชาการเขียนโปรแกรมบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ รายวิชา Big Data การค านวณแบบคลาว์ดและเสมือนจริง เป็นต้น หลักสูตร
ปรับปรุง 2559 ในแต่ละรายวิชาจะเน้นทักษะทางปฎิบัติมากขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือ
จดัท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 มคอ.4 ตามรูปแบบที่ สกอ. ก าหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
จะเป็นผู้จัดท า มคอ. 3 ด้วยตนเองมีการจัดประชุมผู้สอน เพ่ือร่วมกันประเมินการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาคราวที่ผ่านมา เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง มคอ.3 ให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชายังต้องบันทึกข้อมูล มคอ3/มคอ.4 ลงในระบบฐานข้อมูล 
TQF Online (http://tqf.buu.ac.th/) โดยให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 วัน ใน
ส่วนของค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ได้มีการ
เผยแพร่ให้แก่ผู้เรียนในห้องเรียน และแจกเป็นเอกสารให้กับนิสิตในคาบแรกของการเรียน  
 ในปีการศึกษา 2559 แม้ว่าข้อมูลที่บันทึกลงในแบบ มคอ3/มคอ.4 จะครบถ้วนทุกหัวข้อ ตาม
รูปแบบของ สกอ. แต่ความเข้าใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่อการแปร ELO ของหลักสูตรจาก 
Curriculum Mapping ลงสู่ LO ของรายวิชายังไม่เกิด เนื่องจากการไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
และความไม่เข้าใจ ELO ในมคอ.2 ดังได้กล่าวใน AUN Criteria ที่ 1 ดังนั้น ในปี 2560 เมื่อมีการอบรม
การประกันคุณภาพ ซึ่งจะท าให้อาจารย์เข้าใจมากข้ึน ท าให้การเขียน มคอ.3/มคอ.4 ของอาจารย์พัฒนา
กว่าเดิมมาก มีหลายรายวิชาที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเริ่มจัดประชุมร่วมผู้สอน เพ่ือก าหนด LO 
ของรายวิชาให้สอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตรใน Curriculum Mapping และเขียนแผนการสอนที่
ระบุกลยุทธ์การสอนและวิธีการประเมินผลที่ชัดเจนและสอดคล้องกันมากยิ่งข้ึน  
 ตัวอย่างรายวิชาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผู้สอนแต่ละรายวิชาที่จะเพ่ิมหรือปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสม 

29014059 หลักการโปรแกรม 1 
 29014159 หลักการโปรแกรม 2 

29013059 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 
29023059 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
29036059 การให้บริการและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต 
29036159 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
29036359 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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29036259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
29049059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29049159 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 
29049559 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
29049659 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
29049759 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
29049859 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 

 
 2.3 The programme and course specifications are communicated and 
made available to the stakeholders (1,2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้
รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 
      ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตร และ
ข้อก าหนดรายวิชา ดังต่อไปนี้ 1) นิสิต 2) อาจารย์ 3) นักเรียนและผู้ปกครอง และ 4) ผู้ใช้บัณฑิต ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา ดังนี้ 

1) นิสิต ข้อมูลที่นิสิตจ าเป็นต้องรับรู้และเข้าใจ  ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร โครงสร้าง
หลักสูตร ข้อก าหนดรายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล ที่ท าให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน เอกสารหลักสูตรฉบับย่อ (เอกสารหลักสูตรฉบับย่อ) การ
ปฐมนิเทศ คู่มือนิสิต (คู่มือนิสิต) ประมวลรายวิชา (ประมวลรายวิชา) และสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
(http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/) 
  2) อาจารย์ ข้อมูลที่อาจารย์จ าเป็นต้องรับรู้และเข้าใจ  ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร ข้อก าหนดรายวิชา กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผล ที่ท าให้
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน มคอ . 2 (มคอ2.) ระบบการจัดการหลักสูตรตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ  ( http://tqf.buu.ac.th)  แ ล ะ สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
(http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/) ท าให้อาจารย์เข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร  
  3) นักเรียนและผู้ปกครอง ข้อมูลที่นักเรียนและผู้ปกครองจ าเป็นต้องรู้ ได้แก่ข้อมูลส าคัญ ของ
หลักสูตร เช่น โครงสร้างหลักสูตร อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา และค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/) แผ่นพับ (แผ่นพับ) และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่ 

4) ผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูลที่ผู้ใช้บัณฑิตจ าเป็นต้องรู้เช่น โครงสร้างหลักสูตร อาชีพหลังส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า ใ น ห ลั ก สู ต ร ผ่ า น สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
(http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/) และแผ่นพับ (แผ่นพับ)  

การด าเนินการของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ได้ด าเนินการสอบถามถึงช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรโดยมุ่งเป้าไปที่ นักเรียนและ
ผู้ปกครองเป็นหลัก ซึ่งผลลัพธ์แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/
http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/
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ตารางท่ี 2.1 ร้อยละของการรับรู้ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร 
ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร ร้อยละการรับรู้ 

เว็บไซต์ 78.57 
Social Media 42.86 
หนังสือ/วารสาร 3.57 
เพ่ือนที่โรงเรียน 21.43 
รุ่นพี่ที่โรงเรียน 10.71 
ครูที่โรงเรียน 10.71 
การไปแนะน าหลักสูตรของคณะ/มหาวิทยาลัย 0.00 

 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์และ Social Media เป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารหลักสูตรมากที่สุด 

ซึ่งในอนาคต หลักสูตรและคณะ จะได้ปรับปรุงและเพ่ิมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คือ การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงยังมีบาง
โรงเรียนไม่รู้จักหลักสูตร  

ดังนั้นแนวทางแก้ไขในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรร่วมกับคณะ มีแผนในการปรับปรุงสื่อประชา
สัมพันธ์หลักสูตรให้ดีขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดีโอ  แผ่นพับ  เป็นต้น รวมถึงจะท าการประเมินผลการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย เช่น สถานประกอบการ  ศิษย์เก่า  
นิสิต เป็นต้น  เพ่ือน ากลับมาปรับปรุงแนวทางในการประชาสัมพันธ์ต่อไป  และในการส่งนิสิตไปฝึกสหกิจ
ศึกษายังสถานประกอบการจะมีการจัดท าเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรแบบย่อ
แนบไปพร้อมแบบประเมินผลการรับรู้หลักสูตรไปให้ยังผู้ประกอบการด้วยนอกจากนี้ทางหลักสูตรจะ
ออกไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมถึงสร้างกิจกรรมความสัมพันธ์
กับโรงเรียนให้มากขึ้น 
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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 มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู่ 
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 โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการ
บรรลุผล 
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. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่าง
ชัดเจน 

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. 
หลักสูตรมีโครงสร้างทีย่ืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ 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 4 

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

 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 4 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
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 

 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุง พ.ศ. 2559 ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน ความรู้
ทางด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านธุรกิจ พร้อมทั้งโครงสร้างพ้ืนพ้ืนฐานของระบบและวิธีการ
ทางด้านซอฟต์แวร์  เพ่ือสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการด าเนินงานของ
องค์กร โดยมีรากฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังที่กล่าวมา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งสัดส่วนความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะทางดังนี้ 
 

                                                 
4 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ตารางท่ี 3.1 การแบ่งสัดส่วนหมวดวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดวิชา 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554 

สัดส่วน
วิชาเรียน 

% 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเชิง
ทักษะและความสามารถ 

(Competency) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 23.44 % หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้างเข้าใจ และเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาต ิ ใส่ใจต่อ
ความเปลีย่นแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวติอย่างมี
คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย ์ และเป็นพลเมืองที่มีคณุค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 98 หน่วยกิต 71.88 %  
   1.1 กลุ่มวิชาแกน                 12 หน่วยกิต 9.38 % มีความรู้และทักษะทางด้านฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ ข้อมูล คณิตศาสตร์และสถิต ิ
   1.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ                 56 หน่วยกิต 41.41 %  
   1.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก                 30 หน่วยกิต 21.09 %  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 4.69 % หมวดวิชาเลือกเสรเีพื่อให้นิสิตไดม้ีโอกาสที่

จะเพิ่มพูนความรู้ในวิชาที่ตนสนใจ มีโอกาส
ที่จะไดม้ีความรู้ที่กว้างขวางมากยิ่งข้ึน หรือ 
เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพปัจจุบัน
และอนาคต 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต 100.0%  
 
 โดยในแต่ละรายวิชามีส่วนสนับสนุนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้ 
 
 ตารางที่ 3.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

1.  บัณฑิตมีคุณธรรมสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสังคม
และประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เพ่ือสนับสนุนและ
ให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย ความปลอดภัย
เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต 
3. บัณฑิตสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การหรือเป็นที่
ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบและ
นักพัฒนาระบบสื่อผสม 
4. บัณฑิตมีความสามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ รวมทั้งประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์การ 
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 ตารางที่ 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 

29010059 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 / /   

29011059 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 /   / 

29011159 สถิติส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 /   / 

29021059 โครงสร้างดิสครีตเบื้องต้น 3  /  / 

29012059 แนวคิดธุรกิจในเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 / / / / 

29013059 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 3 / /   

29014059 หลักการโปรแกรม 1 3 / /   

29014159 หลักการโปรแกรม 2 3 / /   

29023059 เทคโนโลยีทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 / /   

29024059 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี 3 /   / 

29025059 ระบบฐานข้อมูล 3 / /   

29025159 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

3 / / / / 

29027059 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์ 

3 /   / 

29032059 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการด้านบริหารธุรกิจ 

3 /  / / 

29032159 การจัดการความมั่นคง
สารสนเทศ 

3 / /   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วย
กิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 

29034059 การวิเคราะห์และออกแบบเชิง
วัตถ ุ

3  /  / 

29035059 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3 / /   

29035159 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 /   / 

29036059 การให้บริการและเทคโนโลยี
ทางอินเทอร์เน็ต 

3 / / /  

29042059 มิติทางสังคมและจริยธรรม
ส าหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 /  /  

29049059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 / /  / 

29049159 การเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาชีพ 1 

3 / / /  

29049259 สหกิจศึกษา 6 / / / / 

29049359 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 

1 / / / / 

29049459 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 

3 / / / / 

29049959 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 / / / / 

 
ผลการด าเนินการในหลักสูตรในปีที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรมีความสอดคล้องและน าไปสู่ผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้ แต่เนื่องจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ถูกก าหนดขึ้นหลังจากการก าหนด
รายวิชาและรายละเอียดในหลักสูตรแล้ว จึงอาจมีผลท าให้รายละเอียดของรายวิชาไม่ได้ถูกก าหนดขึ้นจาก
การน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเป็นที่ตั้ง  ทางคณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่า ควรเน้นย้ าผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนทราบและท าความเข้าใจเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผู้เรียนในรายวิชาสอนให้สอดคล้องและบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้  

   ส าหรับปีการศึกษา 2561 ทางหลักสูตรได้วางแผนออกแบบการเขียน มคอ.3 โดยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาน า Curriculum Mapping ของรายวิชาที่รับผิดชอบมาเป็นตัวตั้ง ก่อนที่จะก าหนด
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วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือเป็นการทบทวนว่าผลการเรียนรู้ของรายวิชาเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่ 
 3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear (2) แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อย่างชัดเจน 
 หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมอย่างชัดเจนในหลักสูตร
ในการท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีการแสดงไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตาม มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
   จากการวิเคราะห์ มคอ. 3 และ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หรือ มคอ.5 ของแต่ละ
รายวิชา พบว่า แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร  แต่อาจจะมีบางรายวิชาอาจจะสะท้อนผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังยังไม่ชัดเจน  ดังนั้น ในปี
การศึกษา 2561 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ จะร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรโดยการเชื่อมโยงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา กับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน จัดท า
แผนการพัฒนาให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในทุกระดับรายวิชาและหลักสูตร 
    ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างรายวิชาที่ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร รายวิชา (ตัวอย่าง) 
1.  บัณฑิตมีคุณธรรมสามารถน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
สังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์
ปัญหา 
29012059 แนวคิดธุรกิจในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
29042059 มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ เพ่ือสนับสนุนและ
ให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย ความปลอดภัย
เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต 

29032059 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ด้านบริหารธุรกิจ 
29025059 ระบบฐานข้อมูล 
29032159 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 
 

3. บัณฑิตสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การหรือเป็นที่
ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบ
และนักพัฒนาระบบสื่อผสม 

29025159 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
29034059การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
29023059 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
29035159 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

4. บัณฑิตมีความสามารถน าความรู้ไปวิเคราะห์
และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ รวมทั้งประสานงานระหว่างผู้ใช้
ระบบสารสนเทศภายในองค์การ 

29049259 สหกิจศึกษา 
29049359 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ1 
29049459 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ2 
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  ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
                      และวิธีประเมินกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวอย่าง) 

ผลการประเมิน 
(ตัวอย่าง) 

1.  บัณฑิตมีคุณธรรม
สามารถน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาสังคมและ
ประเทศให้เข้มแข็งได้
อย่างยั่งยืน 

ข้อตกลงเรื่องการเข้า
เรียนสาย /การให้นิสิต
ระบุแหล่งอ้างอิงของ
งานที่ได้รับมอบหมาย/
การแต่งกายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

/ การวางรองเท้าให้
เป็นระเบียบ /ข้อตกลง
ในการงดใช้เครื่องมือ
สื่อสารในห้องเรียน 

การสังเกต/การ
ประเมินตนเอง 

- นิสิตเข้าเรียนสาย
น้อยลง 
- งานที่ได้รับมอบหมาย
ระบุแหล่งอ้างอิงมากข้ึน 
- แต่งกายถูกระเบียบ 
- การวางรองเท้าหน้า
ห้องเรียนเป็นระเบียบ 
-การงดใช้เครื่องมือ
สื่อสารในห้องเรียน 

2. บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ เพื่อ
สนับสนุนและ
ให้บริการระบบ
สารสนเทศ ทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ฐานข้อมูล เครือข่าย 
ความปลอดภัย
เครือข่าย และ
อินเทอร์เน็ต 

- การบรรยาย 
- ซักถามในห้องเรียน 
- กรณีศึกษา 
- การศึกษางานวิจัย
และการอภิปราย 
- ฝึกปฏิบัติ 

- การสอบข้อเขียน 
- ค าตอบจากการ
ซักถามหรือจากการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
-  การอภิปรายที่
สอดคล้องกับหัวข้อ 
- การสอบภาคปฏิบัติ 

- ร้อยละนิสิตที่ผ่าน 

3. บัณฑิตสามารถ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์การ
หรือเป็นที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้บริหารระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย นักวิเคราะห์

- การบรรยาย 
- การน าเสนอต้นแบบ
ระบบ 
- การน าเสนอโครงงาน
วิชาสหกิจ  
- การน าเสนอวิชา
โครงงาน 
 

- การสอบการน าเสนอ
ต้นแบบระบบ 
- การสอบการน าเสนอ
โครงงานวิชาสหกิจ  
- การสอบการน าเสนอ
วิชาโครงงาน 
 

- นิสิตที่สอบผ่าน
วิชาสหกิจ 
- นิสิตที่สอบผ่านวิชา
โครงงาน 
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ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวอย่าง) 

ผลการประเมิน 
(ตัวอย่าง) 

ระบบและนักพัฒนา
ระบบสื่อผสม 
4. บัณฑิตมี
ความสามารถน า
ความรู้ไปวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ รวมทั้ง
ประสานงานระหว่าง
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
ภายในองค์การ 

- การน าเสนอโครงงาน
วิชาสหกิจ  
- การน าเสนอวิชา
โครงงาน 
 

- การสอบการน าเสนอ
โครงงานวิชาสหกิจ  
- การสอบการน าเสนอ
วิชาโครงงาน 
 

- ความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของ
โครงงานวิชาสหกิจที่
น าเสนอ 
- ความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของ
ระบบโครงงานที่
น าเสนอ 

 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-

date (3,4,5,6) หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการ
และทันสมัย 
  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนการศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 โดยล าดับความง่ายไป
หายากของเนื้อหารายวิชา และจากความรู้พ้ืนฐานไปสู่ความรู้ขั้นสูงของหลักสูตร โดยเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่  4 
ภาคการศึกษาต้น จะเริ่มมีรายวิชาสหกิจศึกษาและโครงงาน ซึ่งนิสิตต้องบูรณาการความรู้จากรายวิชา
ต่างๆ ที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 เข้ามาช่วยเพ่ือให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน และการพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพัฒนาและวิพากษ์
หลักสูตร โดยหลักสูตรมีความทันสมัย อาทิ รายวิชา การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, 
การจัดการข้อมูล เป็นต้น อีกทั้งยังมีรายวิชาที่สามารถน าเอาหัวข้อใหม่มาสอนผู้เรียนได้ เช่น รายวิชา 
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยี 
 ผลการด าเนินหลักสูตรที่ผ่านมาพบว่า นิสิตสามารถน าความรู้พ้ืนฐานมาต่อยอดในการท าโครงงาน
และไปสหกิจได้ดี และหลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่เป็นการบูรณาการความรู้ เช่น รายวิชาสัมนา รายวิชา
โครงงาน เป็นต้น 

ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้องปรับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรฯ ให้
มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น การน าความรู้ทางด้าน IoT มาสอนในวิชาหัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่ง
ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและการประกอบการ ท าให้รายวิชาที่เ กี่ยวกับวิจัยควรเน้นผลงานที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
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แผนภาพแสดงระดับการสอนที่ก าหนดในหลักสูตร (แจกแจงตามชั้นปี) 

 
ภาพที่ 3.1 การกระจายรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร 
 
ตารางที่ 3.6 ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2 และ 3 ทีบู่รณาการกับรายวิชาชั้นปีที่ 4  
รายวิชาของช้ันปีท่ี 2 และ 3 รายวิชาของช้ันปีท่ี 4 ที่บูรณาการเนื้อหา

ระหว่างรายวิชาของชั้นปีที่ 2 และ 3 
คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม 
สถิติส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร ์
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบจัดการฐานข้อมลู 
การให้บริการและเทคโนโลยีทางอนิเทอร์เน็ต 
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการด้านบริหารธรุกิจ  

  การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร ์
  การโปรแกรมเชิงวัตถุ  
  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
 
 

 
 
 
 
 
เทคโนโลยีการจดัการความรู ้
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 
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รายวิชาของช้ันปีท่ี 2 และ 3 รายวิชาของช้ันปีท่ี 4 ที่บูรณาการเนื้อหา
ระหว่างรายวิชาของชั้นปีที่ 2 และ 3 

 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร ์
 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
ระบบฐานข้อมลู 
ระบบจัดการฐานข้อมลู 
การให้บริการและเทคโนโลยีทางอนิเทอร์เน็ต 
วิศวกรรมซอฟต์แวร ์
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการด้านบริหารธรุกิจ 
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 
เทคโนโลยีการจดัการความรู ้
การบริหารโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 
สหกิจศึกษา 
 
 

  
ตารางที่ 3.7 รายวิชามีการบูรณาการทั้งหมดโดยแบ่งเป็น บูรพวิชา และวิชาต่อเนื่อง 

บูรพวิชา วิชาต่อเนื่อง 

 29014059 หลักการโปรแกรม 1 29014159 หลักการโปรแกรม 2 
29024059 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม                                                     

29025059 ระบบฐานข้อมูล 29035059 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
29049359 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 29049459 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
29014159 หลักการโปรแกรม 2 29036259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
29023059 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 29046059 การค านวณแบบคลาว์ดและเสมือนจริง 

 
ตารางที่ 3.8 วิชาหัวข้อเลือกสรร และวิชาสัมมนาเพ่ือรองรับศาสตร์ที่ทันสมัย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

29049559 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                      
29049659 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
29049759 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
29049859 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
29049059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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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. 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา 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. 
คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ 
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
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมี
ศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 

5. In promoting 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 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 
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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) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

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 4 

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

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 

 
ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 5   
 4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to 
all stakeholders (1) ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มี
การก าหนดปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตร คือ “ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
สังคม และประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม”  (AUN-4-02, 
มคอ.2, หน้า 8) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. ผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

                                                 
5 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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2.1. มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ การให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย ความ
ปลอดภัยเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต 

2.2. สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการด าเนินงานขององค์กร เป็น
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาระบบสื่อผสม 

2.3. สามารถน าความรู้มาพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4. สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กร

และผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
2.5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประกอบ

อาชีพ 

การก าหนดปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตรได้ก าหนดให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ปรัชญาของคณะฯ และปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

การก าหนดปรัชญาทางการศึกษาของหลักสูตรได้มาจากการประชุมจัดท าหลักสูตรมีการ
วิพากษ์หลักสูตร จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับรายงานผลการสารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต บัณฑิตที่เพ่ิงสาเร็จการศึกษา และศิษย์เก่า รายงานผลการปฏิบัติงานรายวิชาสหกิจศึกษา 
รวมถึงแบบประเมินผลการฝึกงานของนิสิต เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรซึ่ง

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 

ปรัชญาของคณะฯ 

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น าสังคม 

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 

ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏบิัต ิสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร สังคม และประเทศชาติ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รวมทั้งการจัดทารายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้ทันกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม นอกจากนี้คณะยังเชิญ บุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ตรงในแต่ละ
หัวข้อหรือรายวิชาในหลักสูตรมาเป็นอาจารย์พิเศษ และ/หรือวิทยากรด้วย ทั้งนี้วิธีการสอน จุดประสงค์
การศึกษา บทบาทผู้สอนและผู้เรียน เนื้อหาการสอน และวิธีการสอนมีความสอดคล้องกับปรัชญาทาง
การศึกษาของหลักสูตร (AUN-04-02) และระบบการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ท าตามเกณฑ์ของ สกอ. ก าหนด และมีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง (AUN-04-01)     

หลักสูตรมีการก าหนดปรัชญาไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัย มีการน าข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นักวิชาการ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือน ามาก าหนดเป็นปรัชญาทาง
การศึกษา  และมีช่องทางการสื่อสารไปยัง ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง  นิสิต ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณทิต และผู้ประกอบการที่รับนิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษา  โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  แผ่นพับ  การ
ไปนิเทศของอาจารย์ยังสถานประกอบการ  ทางเว็บไซต์ของคณะ การเน้นย้ าในการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชา  เป็นต้น  และในปีการศึกษา 2561 นี้จะยังคงให้ความส าคัญกับการสื่อสารปรัชญาหลักสูตรไป
ยังกล่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มหลักเช่นเดิม   โดยจะสื่อสารในช่องทางต่าง ๆ ที่ท าได้ เช่น ผ่าน
อาจารย์ผู้สอนไปยังนิสิตในชั้นเรียน   ผ่านอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาไปยังผู้ประกอบการ เป็นต้น 

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการมีการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย คือ คุณภาพการเรียนรู้ โดยมีการจัดการเรียนการสอน นอกเหนือจากการบรรยาย
จากผู้สอน  เพื่อให้ผู้เรียน สามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง         

ปีการศึกษา 2560  ไดม้ีการจัดการการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรทุกรายวิชา  การประเมินที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนและ  เหมาะสม
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  โดยผู้สอนก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในเอกสาร มคอ. 3 (AUN-04-03)  
และรายงานผลการเรียนการสอนใน มคอ. 5 (AUN-04-04)  ดังรายเอียดในเอกสารสรุปความสอดคล้อง
ของการจัดการเรียนการสอนและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความเหมาะสมของวิธีการ ประเมิน
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
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ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมของนิสิต การประเมินผู้เรียน 
มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับสูง สามารถปฏิบัติงานได้
จริง  

จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานจริง โดยเริ่ม
เรียนมวิชาปฎิบัติการตั้งแต่ช้ันปี่ท่ี 1 จนถึงช้ันปีท่ี 4 มีให้นิสิตไปฝึก
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ในช้ันปีท่ี 3 มีการท าโครงงานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไปสหกจิศึกษาในช้ันปีท่ี 4 นอกจากน้ียัง
มีห้องโครงงาน และอุปกรณ์ทางดา้น IT และ IoT ให้นิสิตได้ปฏิบตัิ
จริง 

ผลคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
คะแนนการฝึกงาน หรือการไปสหกิจศึกษาของนิสิต 
เปอร์เซนต์การได้งานท าของบัณฑติ 
ผลการเรยีนของนิสิต 
ผล ITPE  
ผลการน าเสนอผลงานทางวิชากรในงาน AUCC 2561 

มีทักษะการเรียนรูด้้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้มีการค้นคว้าศึกษาเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง เช่น ให้นิสิตค้นคว้าข้อมลูผ่านทางอินเตอร์เนต ห้องสมดุ 
นิสิตค้นหาหัวข้อท่ีสนใจมาน าเสนอในช้ันเรียน ตลอดจนใช้ระบบ
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคญั 

ผลการเรยีนของนิสิต 
ผลการน าเสนอผลงานทางวิชากรในงาน AUCC 2561 

มีความสามารถพิเศษในการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค ์

จัดการเรียนการสอนให้มีกรณีศึกษาประกอบในหลาย ๆ รายวิชา ผลการเรยีน และการท าโครงงานสารสนเทศ 

ด้านภาวะผู้น า ความรับผดิชอบ 
และความมีวินัย  

- ก าหนดให้บางรายวิชา นิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม มีหัวหน้าทีมใน
การท างาน ตลอดจนการน าเสนองาน เพื่อเป็นการฝึกให้นสิิตได้
สร้างภาวะผู้น า และการเป็นสมาชกิท่ีดีของกลุ่ม  
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยให้กับนิสติ เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การ
เข้าเรียนอยา่งสม่ าเสมอ การมสี่วนร่วมในช้ันเรียน การส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมายตรงเวลา และเข้าสอบตามเวลาที่ก าหนด  

ผลการเรยีน ของนิสิต 
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การการรับ
ความรู้จากผู้สอน ได้แก่  

-  การค้นคว้าด้วยตัวเอง / การท ารายงาน 
- การฝึกปฏิบัติจริงให้ห้องเรียน 
- การท าโครงงานในชั้นเรียน 
- การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
- การทดสอบความสามารถทางด้าน IT 
นอกจากนี้ หลักสูตรมีการปรับปรุงการเรียนการสอน ที่พบว่าศักยภาพของผู้เรียน ไม่สอดคล้องกับ 

การเรียนการสอน ได้แก่ 
- ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเอกสารการสอนให้กระชับและเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมเพ่ิม

แบบฝึกหัดให้มีความหลากหลาย เพ่ือให้นิสิตได้รู้จักท าความเข้าใจเนื้อหาและมีความ
เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการน าไปใช้มากยิ่งข้ีน 

- ได้มีการท าโครงการอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก าลังเป็นที่สนใจ เช่น IoT 
- การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรได้มีจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย   เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้และร่วมมือ เช่น การจัดจ านวนนิสิตให้เหมาะสมกับรายวิชา  ขนาดของห้องเรียนที่
เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน  เครื่องปรับอากาศและแสงสว่างที่เพียงพอ  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอน  การจัดชั้นเรียนจัดตามความเหมาะสมตามลักษณะของรายวิชาเช่น วิชาบรรยาย วิชา
ปฏิบัติการ วิชาด้านภาษา  ห้องเรียนและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ทันสมัยและเพียงพอ โดยคะแนน
ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างพึงพอใจ (คะแนน 4.36) (AUN-04-05) 

ในด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้  ผู้สอนได้
ท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การให้คะแนนการมีส่วนร่วม ค าชมเชย  
ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับนิสิตที่มีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมมือและมีส่วนร่วมเพ่ิม
มากขึ้น 

ในส่วนของวิธีการประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนจะมีกลยุทธ์ในการประเมินการสอนโดย
การสังเกตจากพฤติกรรมของนิสิต การท าแบบฝึกหัดของของนิสิต การตอบค าถามในชั้นเรียน งานที่ได้รับ
มอบหมาย การน าเสนองานในชั้นเรียน การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค นอกจากนี้ยังมี
การปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม เช่นมีการแบ่งกลุ่มเรียนนิสิตให้มีจ านวน
น้อยลง ถ้าพบว่าการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ท าให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนลดน้อยลง 

ในส่วนของการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต ปีการศึกษา 2560 ผลประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์จากสาขาอ่ืนๆมีผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจคือมีผล
คะแนนในทุกรายวิชาสูงกว่า 3.50 จาก 5.00 (AUN-04-06)  
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (6) กิจกรรมการเรียนการ
สอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  หลักสูตรได้ให้นิยามความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) หมายถึง กิจกรรม
การเรียนรู้ทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการใช้ชีวิต เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในตัวบุคคล 
ผ่านชุมชน สังคมและการท างาน และหลักสูตรมีการตกลงร่วมกันในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ในทักษะดังต่อไปนี้ 1) ด้านภาษา การสื่อสาร และการประสานงาน 2) ด้านการ
คิด วิเคราะห์ การค้นคว้าด้วยตนเอง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 3) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพ 
  การเรียนการสอน มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากมีการเน้นให้นิสิตมีทักษะในการ
ค้นคว้า  วิเคราะห์  และรู้จักประยุกต์ใช้งาน โดยมีการก าหนดให้นิสิตได้จัดท าโครงงานประจ ารายวิชา 
รวมถึงโครงงานเพ่ือจบการศึกษา ซึ่งนิสิตจะต้องบูรณาการความรู้จากหลายรายวิชา รวมถึงการศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือจัดท าเป็นโครงงานเพ่ือจบการศึกษา   นอกจากนี้  นิสิตบางส่วนจะมีการส่งไปฝึกสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการจริง เพ่ือให้ได้เรียนรู้การท างานจริง และมีผลการประเมินจากสถาน
ประกอบการซึ่งหลักสูตรสามารถน ามาปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาในหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตได้ 
 โดยกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นได้ สอดแทรกการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้
สอดแทรกตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.2  นอกจากนี้หลักสูตรได้ออกแบบให้
วิชาที่ท าการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอและสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา โดยได้เตรียมรายวิชาที่ ชื่อว่า หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Selected Topic in 
Information Technology) ไว้จ านวน 4 วิชา ซึ่งมีทั้งวิชาที่เป็นบรรยายและวิชาปฏิบัติส าหรับเรื่องราว
ใหม่ๆเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางท่ี 4.2 ตัวอย่างรายวิชาและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 

ด้านภาษา การสื่อสาร และการ
ประสานงาน 

จัดกิจกรรมให้นิสิตได้ฝึกพัฒนา
บุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งการแต่ง
กายการพูดจา และการใช้ท่าทาง
ในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
การสอนแบบบรรยาย 
การฝึกปฏิบัติจากการสาธิตแล้ว
ปฏิบัติตาม 
การจ าลองสถานการณ์ 
การศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ 
การอ่านบทความ
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 

ชั้นปีที่1 - 3  
กลุ่มวิชาภาษา 
ชั้นปีที่ 2 
271251 การเขียนบทความ
วิชาการและงานวิจัย 
ชั้นปีที่ 3 
29044159 การบริหารโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชั้นปีที่ 4 
29049059 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
29049359 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 
29049459 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
29049259 สหกิจศึกษา 

ด้านการคิด วิเคราะห์ การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสอนแบบบรรยาย 
การจ าลองสถานการณ์ 
การศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ 
การสืบค้นวารสารหรือความรู้
ทางวิชาการท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 
การใช้สถิติและโปรแกรมเพ่ือการ
วิจัย 
 

ชั้นปีที่ 1 
29014059 หลักการโปรแกรม 1 
42310359 การคิดเชิงระบบกับ
การวิเคราะห์ปัญหา 
29014159 หลักการโปรแกรม 2 
29021059 โครงสร้างดิสครีต
เบื้องต้น 
ชั้นปีที่ 2 
273222 สถิติธุรกิจ 
291210 การเขียนโปรแกรมแบบ
วิชวล 
ชั้นปีที่ 3 
29011159 สถิติส าหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
29025159 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
29032059 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการจัดการด้าน
บริหารธุรกิจ 
29034059 การวิเคราะห์และ
ออกแบบเชิงวัตถุ 
29035059 ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล 
29035159 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ชั้นปีที่ 4 
29049059 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
29049359 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 
29049459 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 
29049259 สหกิจศึกษา 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกต่อการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพ 

การสอนแบบบรรยาย 
การจ าลองสถานการณ์ 
การศึกษาจากกรณีศึกษาต่างๆ 
 

ชั้นปีที่ 1 
24110159 จิตวิทยาในการ
ด าเนินชีวิตและการปรับตัว 
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
29042059 มิติทางสังคมและ
จริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ชั้นปีที่ 2 
40240359 หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาสังคม 
271251 การเขียนบทความ
วิชาการและงานวิจัย 
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AUN - QAcriterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
Sub Criterion 5 

1. Assessment covers:การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความกา้วหน้าอยา่งต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
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. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมนิทีห่ลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวชิา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลทีห่ลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถปุระสงค์ของการประเมินผลวนิิจฉยั 
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมนิผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้  

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 สดัส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึง
มีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชดัเจน และเชื่อมโยงกนัทั้งหลักสูตร  

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันวา่การประเมนิผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความนา่เชือ่ถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เปน็ลายลักษณ์อักษร และ
ประเมินผลวิธีการประเมินอยา่งต่อเนื่อง การพัฒนาวธิีการประเมินแบบใหม่ขึ้น และไดน้ าไปทดลองใช้  

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

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

2 3  

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3  3 
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ผลการด าเนินงาน 
 5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of 
the expected learning outcomes  (1,2) การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. การประเมินเพื่อรับเข้าศึกษาในหลักสูตร (New student admission) 
 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีเกณฑ์การประเมินนิสิตในหลากหลายด้าน เพ่ือประเมินความ
พร้อมในด้านต่างๆ ก่อนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็นนิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะของนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ  
สอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร โดยพิจารณาผู้เข้าเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนด
คุณสมบัติการรับเข้า จ านวนรับผู้เรียนเข้าศึกษา แผนการเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ GAT และ 
PAT ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ซ่ึงเป็นไปตามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2559 ตาม
หลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 
2560 มีระบบการคัดเลือกผ่าน 7 โครงการ คือ 

1. Admission กลาง 
2. ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 
3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 
4. รับตรง 12 จังหวัด 
5. รับตรง 12 จังหวัด รอบ 2 
6. รับตรงทั่วประเทศ 
7. รับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 
8. สอบเข้า 
 
2. การประเมินผลนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตร (Continuous assessment during the 

course of study) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตรในหลายด้าน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 ในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละชั้นปีจะใช้วิธีสอบภาคทฤษฎีกลางภาคและปลายภาค และ
ทดสอบภาคปฏิบัติในรายวิชาที่มีการทดลองและปฏิบัติการ โดยมีการประเมินและรายงานเป็นเกรด 8 
ล าดับขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+และ F ในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาสหกิจ
ศึกษา การสอบจบก็จะให้เกรดในลักษณะเดียวกัน  
 การประเมินผู้เรียนของทุกรายวิชาในหลักสูตร จะมีการก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งจะถูกระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา  โดยการประเมินผล
การเรียนรู้ดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) คุณธรรมและ
จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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และ (5) ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีความหลากหลาย ทั้งนี้ส่วนใหญ่เน้นการประเมินด้านความรู้และวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิธีการประเมินแบบต่างๆ กัน เช่น 

- การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย อัตนัย การจัดท ารายงาน การสอบปากเปล่า 
- การสอบวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสหกิจศึกษา ด้วยการน าเสนอ การออกแบบระบบ 
การออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบการท างานของโปรแกรม  
- การสอบวัดเจตคติด้วยการสังเกต/ แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน การ
อภิปรายกลุ่ม การให้ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 

 
   3. การประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation) 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อก าหนดให้นิสิตต้องสอบวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ วิชาสหกิจศึกษา เพ่ือให้มีการสอบวัดความรู้รวบยอด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ โดยการสอบจะพิจารณา
ในเรื่องของ การน าเสนอและการเขียนเอกสารทางวิชาการ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ การ
ออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบหน้าจอและการออกแบบรายงาน และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การทดสอบการท างานของโปรแกรม โดยผลการสอบนิสิตที่จะสอบผ่านวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือ วิชาสหกิจศึกษา จะมีการประเมินและรายงานเป็นเกรด 8 ล าดับขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+
และ F เช่นเดียวกัน 
 ในปีการศึกษา 2560 มีการทวนสอบ โดยคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยสุ่มรายวิชาจ านวนประมาณ 
25% จากรายวิชาที่มีเปิดสอน  โดยท าการพิจารณาว่าเนื้อหาที่ท าการสอนในรายวิชาเหล่านั้นสอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนที่คาดหวังเพ่ือจะน าผลการประเมินไปใช้ในการปรุงการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษา 2561 ต่อไป 
 
ตารางท่ี 5.1 ความสอดคล้องของวิธีการประเมินผู้เรียนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขั้นตอนเริ่มต้น วิธีการประเมินระหว่าง
การเรียนการสอน 

วิธีการประเมินหลัง
ผ่านการเรียน 

1.  บัณฑิตมีคุณธรรม
สามารถน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
สังคมและประเทศให้
เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

- ก าหนดข้อตกลงใน
ชั้นเรียน เช่น การตรง
ต่อเวลา / การแต่งกาย
ใหเ้รียบร้อยถูกต้อง / 
ข้อตกลงในการงดใช้
เครื่องมือสื่อสารใน
ห้องเรียน  

- สังเกตพฤติกรรมนิสิตใน
การเรียนว่าละเมิด
ข้อก าหนดมากน้อยเพียงใด 

- การให้นิสิตระบุอ้างอิง
ผลงาน หรือแหล่งที่มาของ
องค์ความรู้ ในการท า
รายงานหรือโครงการต่างๆ 

คัดลอกผลงาน  

- การตรวจสอบและ
สังเกตพฤติกรรมนิสิตใน
การสอบ 

2. บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ เพื่อ
สนับสนุนและให้บริการ

- มีการทดสอบความรู้
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง     
 

- การน าเสนอรายงาน /
โครงการท่ีได้รับมอบหมาย  
- การตอบข้อซักถามใน
ห้องเรียน 

- การออกข้อสอบเพื่อ
ทดสอบความรู้และ
ความเข้าใจ  
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขั้นตอนเริ่มต้น วิธีการประเมินระหว่าง
การเรียนการสอน 

วิธีการประเมินหลัง
ผ่านการเรียน 

ระบบสารสนเทศ 
ทางด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล 
เครอืข่าย ความ
ปลอดภัยเครือข่าย และ
อินเทอร์เน็ต 

- การท าแบบฝึกหัด หรือ 
ปฎิบัติการ  

3. บัณฑิตสามารถ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์การ
หรือเป็นที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้บริหารระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย นักวิเคราะห์
ระบบและนักพัฒนา
ระบบสื่อผสม 

- มีการทดสอบความรู้
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง     
 

- มีก าหนดส่งความ 
ก้าวหน้าของโครงการท่ี
ได้รับมอบหมาย ก่อนมีการ
น าเสนอ 
- การน าเสนอโครงการท่ี
ได้รับมอบหมาย  
 
 

- การทดสอบความรู้
และความเข้าใจ  
 
 

4. บัณฑิตมี
ความสามารถน าความรู้
ไปวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
รวมทั้งประสานงาน
ระหว่างผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศภายใน
องค์การ 

 - การน าเสนอโครงการท่ี
ได้รับมอบหมาย  
- การอธิบายถึงแนวทางที่
ใช้ในการแก้ปัญหา 
 
 
 

 

 
  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 พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีความหลากหลาย ทั้งนี้ส่วนใหญ่
เน้นการประเมินด้านความรู้และทักษะเป็นหลัก โดยมีวิธีการประเมินแบบต่างๆกัน เช่น 

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

 ทั้งนี้การแยกย่อยวิธีการประเมิน และช่วงเวลาประเมินเป็นสัดส่วนต่างๆ จะระบุใน มคอ.3 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรทุกรายวิชา การก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง มีการแจ้งให้นิสิตทราบล่วงหน้า โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาจะแจ้งให้ทราบในชั่วโมงแรก
ของการเรียนการสอน และอาจารย์ที่สอนในแต่ละหัวข้อ โดยการประเมินผลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา (ตามที่แจ้งในเกณฑ์ย่อยที่ 1) และในแต่ละหัว เรื่องของการ
สอน ซึ่งอาจจะมีวิธีการประเมินผลที่แตกต่างกันออกไป 
 ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2560 ได้ขอให้อาจารย์ผู้สอนท าการแจ้งผลการสอบกลางภาคให้นิสิต
ทราบ  เพ่ือให้นิสิตได้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจถอนรายวิชา  ที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิต และมีแนวโน้มที่จะไม่ผ่านในรายวิชานั้น ๆ  นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีการออกแบบเกณฑ์
การให้คะแนน วิชาโครงงานสารสนเทศและวิชาสัมมนาทางด้านสารสนเทศ  เพ่ือการให้คะแนนของ
คณะกรรมการที่ท าการประเมินผลการเรียนของนิสิตให้คะแนนไปในทิศทางเดียวกัน 
 อาจารย์ผู้สอนจะมีการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชา ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ช่วงเวลาในการประเมินผลวิธีในการประเมินผล เกณฑ์การประเมิน และสัดส่วนการประเมินผล  ซึ่ง
จะมีการชี้แจงให้ผู้เรียนทราบในห้องเรียน โดยที่อาจารย์หลายท่านมีการใช้ ระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยใน
การจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS )  ส่วนเกรดของรายวิชานั้น จะ
ถูกแสดงไว้ใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา และส่งไปยังฝ่ายวิชาการเพ่ือแจ้งผลการศึกษากับผู้เรียน 
 
  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 
เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

ในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาสหกิจศึกษา ของ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการแจ้งเกณฑ์การประเมิน ให้แก่นิสิตทราบล่วงหน้า มีการระบุขั้นคะแนน
ในแต่ละหัวข้อชัดเจน ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จะมีการสอบวัดความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีในการสอบกลางภาคและปลายภาค และมีการสอบทักษะการปฏิบัติโดยอาจารย์ผู้สอนโดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนแจ้งไว้ให้นิสิตทราบเสมอ ก่อนฝึกปฏิบัติทั้งนี้การให้คะแนนเป็นไปด้วยความเที่ยงตรง
และเป็นธรรม 

ในปีการศึกษา 2560 มีการทวนสอบการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ โดยสุ่มรายวิชาจากหมวด
วิชาเฉพาะและรายวิชาที่มีปัญหาก่อน โดยท าการพิจารณาข้อสอบใน 3 ด้าน คือ 

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

เหมาะสมเพียงใด และในขั้นตอนสุดท้ายพิจารณาการตัดเกรดในแต่ละรายวิชาว่าตรงตามที่ก าหนดไว้ใน
มคอ. 3 หรือไม่ 
 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 
(3) การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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  มีการแจ้งผลการสอบย่อยภาคปฏิบัติและคะแนนสอบกลางภาคในภาคทฤษฎีให้นิสิตทราบโดย
ประกาศในชั้นเรียนและผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการจัดการการเรียนการสอน  (Learning 
Management System : LMS )  รวมถึงมีการให้สะท้อนผล และคุณภาพของการสอบภาคปฏิบัติให้นิสิต
ทราบเป็นรายบุคคล เพ่ือปรับปรุงในส่วนทักษะที่ยังขาดหายไป มีระบบการรายงานผลการเรียนของนิสิต 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และประมวลผลเป็นเกรดตามเกณฑ์การประเมินผลที่แจ้งแก่นิสิตตอนต้น
ภาคการศึกษา และเกรดนิสิตจะผ่านกระบวนการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจากที่ประชุมคณะเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้กับมหาวิทยาลัยเป็นล าดับสุดท้าย จึงจะประกาศให้นิสิตทราบในระบบ
ทะเบียนและประมวลผลต่อไป 

ในกรณีของนิสิตมีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า มีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทาง
หลักสูตรจะเรียกนิสิตมาพูดคุย ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นิสิตวางแผนการเรียนในเทอมต่อๆ ไป และเพ่ือกระตุ้น
ให้นิสิตมีความขยันและตั้งใจเรียนมากข้ึน 

ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัย (https://assess.buu.ac.th) ซึ่งจะเป็นการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน
รายบุคคล จากนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะมีการประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปรับปรุงปัญหา 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมินในระบบออนไลน์  
  ในการประเมินผู้เรียนตามแนวทางของผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่ได้ชี้แจงให้กับผู้เรียนนั้น  ผู้สอนจะ
มีการแจ้งผลคะแนนบางส่วนให้กับผู้เรียนทราบ ในระหว่างมีการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบผล
ป้อนกลับเพ่ือผู้เรียนจะสามารถวางแผนและปรับปรุงการเรียนของผู้เรียนในระยะเวลาของการเรียนที่
เหลืออยู่    หรือแม้กระทั่งผู้สอนเอง อาจจะสามารถมีแนวทางในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เพ่ิมเติมได้ เช่น การเพ่ิมแบบฝึกหัดในชั้นเรียน  การทบทวนบทเรียน  เป็นต้น  นอกจากนี้  ในแต่ละภาค
การศึกษาจะมีการประชุมของคณะเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  เพื่อน าข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่
ประชุม และหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

ทางหลักสูตรได้มีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองของนิสิต โดยการติดตามของทางคณะและ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนิสิต โดยะมีการส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองนิสิตให้ติดต่อกลับมาที่
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้รับทราบปัญหาและหาวิธีแก้ไขร่วมกัน  มีกรณีอาจารย์ผู้สอนใช้ระบบโซเชียลมีเดีย
ช่วยในการตักเตือนเรื่องการเข้าเรียนสายและขาดเรียน  กรณีนี้ได้รับการตอบสนองจากผู้ปกครองอย่างดี  
ท าให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบระหว่างเรียนอย่างมาก   
  5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) ผู้เรียนเข้าถึง
กระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
 สาขาวิชาและคณะ ได้มีช่องทางหลักในการร้องทุกข์ของนิสิต ที่หลากหลายเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่นิสิต ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้ท าการส ารวจการรับรู้ถึงช่องทางการร้องทุกข์ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.2 ร้อยละการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่องทางการร้องทุกข์ ร้อยละการรับรู้ 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 78.57 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธานหลักสูตร สาขาวิชา 25.00 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 14.29 
ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่านหัวข้อ
สายตรงคณบดี 25.00 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสิต 7.14 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 0.00 

 
นอกจากนี้ยังได้ส ารวจถึงการส ารวจถึงการร้องทุกข์ของนิสิต ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ 
 - ร้อยละของผู้ที่เคยร้องทุกข์ 17.86 
 - ช่องทางการร้องทุกข์ท่ีใช้  
  ร้อยละ 60 ร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ร้อยละ 40 ร้องทุกขผ์่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 
 - ความพึงพอใจต่อช่องทางในการร้องทุกข์ 
 ร้อยละ 80 พึงพอใจน้อย 
 ร้อยละ 20 พึงพอใจมาก 
จากผลลัพธ์จะเห็นได้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหน่วยที่มีความส าคัญในการรับรู้ถึงความทุกข์ความสุขของ
นิสิต ซึ่งสาขาวิชาและคณะจะได้ขยายช่องทางและโอกาสในการรับเรื่องร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น    
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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 าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวชิาการ หรือ 
ความต้องการจ าเปน็ทั้งระยะสัน้และระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย 
การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวชิาการมี
ทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน 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 ากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

 develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใชส้ื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

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

 reflect upon their own teaching practices; and 
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. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพืน้ฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
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มีการก าหนดบทบาทและหนา้ทีค่วามรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเปน็ที่
เข้าใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 
aptitude. 
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวชิาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ 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. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรบัผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึงเสรภีาพ
ทางวชิาการและจริยธรรมวิชาชพี 

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 และจดั
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนัน้  

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

  การบริหารผลการปฏบิัติงาน เชน่ การบริหารผลการปฏิบัตงิาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนนุการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวชิาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้าน
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

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 ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน 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 
 implemented to fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการนั้น  

3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
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  

2 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 

3 3 

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] 6   
 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) การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยน
อัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 
 การด าเนินการของหลักสูตรได้มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแนวทางคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริมการท าวิจัย และการพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ ส าหรับในด้านขวัญก าลังใจในการท างาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีประกาศแนว
ทางการให้รางวัลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดกองทุนสวัสดิการเสริมให้แก่
บุคลากรของคณะนอกเหนือจากประกันสังคมและประกันสุขภาพหมู่ นอกจากนั้นแล้วคณะยังมีแผนระยะ
ยาว 5 ปี ที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนความก้าวหน้าทางสายงาน แผนด้านอัตราก าลังทดแทนผู้
เกษียณฯอายุ  เพ่ือให้สามารถด าเนินการในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ส าหรับในการปฏิบัติงานการจัดการในหลักสูตรก็ได้ยึดถือตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งเมื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแล้วพบว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผน แต่ทั้งนี้ในช่วงปีการศึกษา 
2560 มีเริ่มมีอาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลับมาจากการศึกษาต่อ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ

                                                 
6 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลกร ทั้งการจัดสรรรายวิชา กระจายภาระงานใหม่ รวมถึงอาจปรับเพ่ิม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to 
improve the quality of education, research and service (2) มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อ
ผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 
ตารางที่ 6.1 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
4. อาจารย์ 3 2 5 1.8 2 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 3 2 5 1.8 2 
 

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  
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ตารางที่ 6.3 ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์

และนักวิจัย 
สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2558 77.03 1.83 42.13 
2559 53.44 1.36 39.29 
2560 51.06 1.8 28.37 
 
ในด้านภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น จะเห็นได้ว่า มีค่า FTE จากรายวิชาที่

อาจารย์ได้สอนให้ในหลักสูตรนั้นอยู่ที่ 1.8 ซึ่งอยู่ในระดับไม่มาก แต่เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรกับนิสิตของหลักสูตรแล้วอยู่ที่ 28.37 เป็นอัตราส่วนที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา มีผลอยู่ในระดับ
ที่อาจารย์สามารถให้การดูแลนิสิตในสาขาได้  และด้านการติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการนั้นหลักสูตรได้ปฏิบัติตามแนวทางของแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรของหลักสูตรที่มีการก าหนดติดตามผ่านการประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนการหารือ
พูดคุยในระดับคณะในการประชุมของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งจากการติดตามการปฏิบัติงาน
พบว่าในด้านการเรียนการสอนต่อนิสิตในหลักสูตรเป็นไปอย่างปกติ 
 
   - ด้านการวิจัย 
ตารางที่ 6.4 ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
/นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 
ตรี/โท/

เอก (ระบุ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /
นักวิจัยผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2558 ปริญญาตรี ผศ.ดร.อัครา 
ธรรมมาสถิตย์กุล 
และนายจิตสง่า 
เพชรสุวรรณ 

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดข้าวสาร
หอมมะลิ 105 จากภาพถ่ายด้วยวิธี 
Watershed ในงาน AUCC2015 

29-30 เม.ย. 2558 

  ผศ.ดร.อัครา 
ธรรมมาสถิตย์กุล
และนายเกรียง
ศักดิ์ กางกรณ์ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้าน
ท าเบาะ กรณีศึกษา ร้าน ณัฐพงษ์ 
ท าเบาะ  ในงาน AUCC2015 

29-30 เม.ย. 2558 

  ผศ.ดร.อัครา 
ธรรมมาสถิตย์กุล
และนายวรพจน์ 
รัตนาคม 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการน้ า
ยางและแผ่นยางพารา กรณีศึกษา 
สวนสมศักดิ์ ในงาน AUCC2015 

29-30 เม.ย. 2558 

2559 ปริญญาตรี อ.วรวิทย์ พูล
สวัสดิ์ และน.ส.
ชุติกาญจน์ ทันใจ
ชน 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการ
ขายและออกร้านเครื่องเบญจรงค์ 
กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี ในงาน
AUCC2016 

27-29 เม.ย. 2559 
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อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
/นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 
ตรี/โท/

เอก (ระบุ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /
นักวิจัยผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

  อ.วรวิทย์ พูล
สวัสดิ์ และน.ส.
อารีรัตน์ เทพ
สุวรรณกุล 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน
สับปะรด กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ 
ในงาน AUCC2016 

27-29 เม.ย. 2559 

  อ.วรวิทย์ พูล
สวัสดิ์ และน.ส.
สมพร ใจคง 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน
มะนาว กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี ใน
งานAUCC2016 

27-29 เม.ย. 2559 

  อ.วรวิทย์ พูล
สวัสดิ์ และนาย
พัชรพล ฤทธา
ภรณ์ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสวน
มะพร้ามอ่อน กรณีศึกษา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในงาน AUCC2016 

27-29 เม.ย. 2559 

  อ.วรวิทย์ พูล
สวัสดิ์ และน.ส.
จุฑามาศ บุญหล้า 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
กรณีศึกษา โรงเรียนสอนภาษา 
จ๊อยส์ อิงลิช สคูล ท่าใหม่ จันทบุรี 
ในงานAUCC2016 

27-29 เม.ย. 2559 

  อ.วรวิทย์ พูล
สวัสดิ์ และนาย
ปรวิทย์ เทวสถิต
พงษ์ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทุนการศึกษา กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี 
ในงาน AUCC2016 

27-29 เมย. 2559 

2560 ปริญญาตรี ศรัณย์ นิพนธ์ 
และ วรวิทย์ พูล
สวัสดิ ์

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้าน
ขายผลไม้ ในงาน AUCC2017 

20-22 เม.ย. 2560 

  ปณัฐพงษ์ วงศ์
จรัสเกษม และ 
วรวิทย์ พูลสวัสดิ.์ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้าน
ขายดอกไม้ก าและพวงมาลัย ในงาน 
AUCC2017 
 

20-22 เม.ย. 2560 

  ณัฐพงษ์ อินทรนุ
กูลกิจ และ วร
วิทย์ พูลสวัสดิ์ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้าน
ขายยาแผนโบราณ ในงาน 
AUCC2017 

20-22 เม.ย. 2560 

  วรินทร์ โพธิ์ยิ้ม 
และ วรวิทย์ พูล
สวัสดิ ์

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการการ
ผลิตและจ าหน่ายชุด 
เสื้อยืดต ารวจส าหรับเด็ก กรณีศึกษา
ร้านพิชัยการค้า ในงาน AUCC2017 

20-22 เม.ย. 2560 
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อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
/นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 
ตรี/โท/

เอก (ระบุ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /
นักวิจัยผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

  สมบัติ ฝอยทอง 
ธารารัตน์ พวง
สุวรรณ วรวิทย์ 
พูลสวัสดิ์ และ
ไพฑูรย์ ศรีนิล 

การเลือกลักษณะเด่นด้วยราฟเซตบน
พ้ืนฐานข่าวสารที่เล็กที่สุดของบริเวณ
ขอบเขต. วารสารวิจัยรามค าแหง  
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 20(1) 

มิ.ย. 2560 

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

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

Nov. 2017 

  ธนพล พุกเส็ง 
และ สุนันฑา สด
สี 

การประยุกต์แนวคิดผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ 
การแนะน าสินค้า วารสาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25 
ฉบับที่ 2 

มี.ค.-เม.ย. 2560 

  ธนพล พุกเส็ง 
และ สุนันฑา สด
สี 

ระบบผู้แนะน าจากความไว้วางใจ 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 

ก.ค.-ส.ค. 2560 

  Thanaphon 
Phukseng, and 
Sunantha 
Sodsee 

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

24-26 Nov. 2017 

  ศุภชีพ บุญทา 
และ อรวรรณ จิต
ตะกาญจน์ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรค 
เบาหวานโดยใช้โครงข่ายประสาท 
เทียมแบบวิธีการเรียนรู้แบบแพร่ 
ย้อนกลับและวิธีการเรียนรู้โดยอาศัย
ขนาดเวกเตอร์ ในงาน AUCC 2017 

20-22 เม.ย. 2560 

  ชานนท์ ตั้งสุทธิ
วงษ์ และ 
อรวรรณ จิตตะ
กาญจน์ 

โปรแกรมการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ 
ออกเป็นไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ 
โดยใช้เทคนิคตามโครงสร้างของ 
เว็บไซต์ ในงาน AUCC 2017 

20-22 เม.ย. 2560 
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อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
/นักวิจัย 

หลักสูตร
ระดับ 
ตรี/โท/

เอก (ระบุ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /
นักวิจัยผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

  Eang Ork และ 
อรวรรณ จิตตะ
กาญจน์ 

การใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปและดัก
จับต าแหน่งของผู้ใช้ผ่านกูเกิลแมพเอ
พีไอเพ่ือส่งข้อมูลไปกับอีเมล์ 

20-22 เม.ย. 2560 

 
ตารางที่ 6.5 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2558   1  1 1:5 
2559   4  4 4:5 
2560  3 8 1 12 12:5 

 
ตารางท่ี 6.6 ผลงานบริการวิชาการ 

ปี ประเภท บริการวิชาการ / วิทยากร ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

วันที่จัด 

 วิทยากร กรรมการตัดสินข้อเสนอโครงการแข่งพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย (NSC 
2018) 

อ.อรวรรณ จิต
ตะกาญจน์
และอ.วรวิทย์ 
พูลสวัสดิ์ 

19 ต.ค. 2560 

 วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ 21 

อ.วรวิทย์ พูล
สวัสดิ ์

23 ม.ค. 2561 

 วิทยากร กรรมการตัดสินข้อเสนอโครงการ งาน 
NSC2018 

อ.อรวรรณ จิต
ตะกาญจน์
และอ.วรวิทย์ 
พูลสวัสดิ์ 

8 ก.พ. 2561 

 วิทยากร กรรมการตัดสินแผนการสอนด้านโครงการ IOT อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล 1 พ.ค. 2561 
 ในปีที่ผ่านมาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร มีผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เป็นจ านวนมาก เนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะ
และสาขาวิชา ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพด้านการวิจัยและผลลัพธ์ของหลักสูตรที่ดีขึ้น 
 นอกจากนี้ทางสาขาวิชายังสนับสนุนให้มีบริการวิชาการท่ีส่งเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งที่
จัดขึ้น และไปส่งบุคลากรไปร่วมในฐานวิทยากร 
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 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 และ
เสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้
ทราบโดยท่ัวกัน 
  ส าหรับเกณฑ์การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรนั้น หลักสูตรได้ยึดถือตามแนวการด าเนินการตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบตามแนวทางมาตรฐานภาระงานของ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในด้านการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ คณะได้มี Time Line ในการ
ก าหนดและติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ ให้อาจารย์ในคณะ ส่วน
แนวทางจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตรและคณะได้ยึดหลักจรรยาบรรณของอาจารย์
ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศไว้ 
 ในด้านการด าเนินการนั้น ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาสาขามิได้มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่ แต่มี
อาจารย์ที่กลับมาจากการศึกษาต่อ ซึ่งประธานหลักสูตรได้เป็นผู้ดูแลและให้แจ้งข้อมูลในการปฏิบัติงานให้
ทราบ [6.5-6.7] 
 
 6.4  Competences of academic staff are identified and evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดท าเกณฑ์การคิดภาระงานและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของคณะฯ โดยให้อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าเกณฑ์กลาง ซึ่งส าหรับสาย
วิชาการ จะแบ่งเป็นภาระงานสอน  ภาระงานวิจัย ภาระงานบริหาร และภาระงานอ่ืน ๆ โดยบุคลากร
สามารถที่จะก าหนดสัดส่วนให้มีความเหมาะสมต่อลักษณะของงานแต่ละบุคคล และประกาศให้แต่ละคน
ได้ทราบ  และมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจประเมินภาระงาน   
 ซึ่งจากเกณฑ์ที่ได้ใช้มาต่อเนื่องนั้น ยังมีเงื่อนไขในการคิดภาระงานที่ไม่ชัดเจน คณะฯ และ
หลักสูตรจึงได้ ได้มีการปรับเกณฑ์ภาระงานในปีการศึกษา 2560  เช่น ด้านการสอน และการวิจัยให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรมากข้ึน  
 

6.5  Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are  implemented to fulfil them (8) มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 
 หลักสูตรมีการสอบถามความต้องการการอบรมพัฒนาบุคลากร ตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร โดยที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีกองทุนในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา    
   ส าหรับในการด าเนินงานนั้น คณะฯเองมีการจัดการอบรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
การวิจัย และการขอต าแหน่งทางวิชาการ เช่น โครงการเขียนเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น ส าหรับการ
พัฒนาบุคลากร แสดงดังตาราง 
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ตารางที่ 6.7 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่ออาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 ดร.ธนพล พุกเส็ง อบรมการด าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศ 
(wunca) 

ใช้ในการเรียนการสอน
และการท าวิจัย 

2 ดร.ธนพล พุกเส็ง อบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ ใช้ในการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัย 

3 ดร.ธนพล พุกเส็ง อบรม EdPEx ใช้ในการจัดท าประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4 อ.วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 
และอ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน์ 

เข้าร่วมอบรม เรื่อง การเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

ใช้ในการเรียนการสอน 

5 อ.วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ ฟังบรรยาย นวัตกรรมไอทีกับการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 

ใช้ในการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัย 

6 อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล อบรมในหัวข้อการพัฒนา Web GIS ด้วย
ซอฟต์แวร์รหัสเปิดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

ใช้ในการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัย 

7 อ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน์ 

อบรมพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพ่ือก้าวไปสู่ 
Thailand 4.00 

ใช้ในการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัย 

8 อ.อรวรรณ จิตตะ
กาญจน์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA 
implementaiton and GAP analysis 

ใช้ในการจัดท าประกัน
คุณภาพการศึกษา 

9 อ.วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ การสร้างคลังข้อสอบด้วย BUU LMS ใช้ในการเรียนการสอน 
10 อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล ฝึกการใช้อุปกรณ์กล้องถ่ายหลายย่านความถ่ี ใช้ในการส่งเสริมการสร้าง

ผลงานวิจัยและการเรียน
การสอน 

11 อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล สัมมนาเรื่อง ความเป็นไปได้ของเกษตรอัจฉริยะ
ในประเทศไทย 

ใช้ในการส่งเสริมการสร้าง
ผลงานวิจัยและการเรียน
การสอน 

   
 ส าหรับในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศก็ยังคงสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการ
อบรมทุกท่าน เพ่ือพัฒนาความรู้ที่ตรงความต้องการและสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ รวมถึงอาจมีการ
ถ่ายทอดให้คณาจารย์ในหลักสูตร หรือในคณะได้รับความรู้ร่วมกัน  ซึ่งผลของการอบรมนั้น คณาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถรถน ามาใช้เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน หรืองานวิจัยได้ 

นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้จัดท าแนวทางในการพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์แต่ละคน 

 
 6.6 Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate  and support education, research and service (9) การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง ให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการ     
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เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 
ในด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากคณะโดยมีการประกาศ

ผลตอบแทน ให้รางวัล เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานของคณาจารย์ในคณะฯ 
รวมถึงการสนับสนุนทุนการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการสนับสนุนของคณะและการแจ้งข่าวการส่งเสริม
ทุนวิจัยจากภายนอก โดยผ่านทางอีเมล์และเอกสารเวียนทราบ 

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวชื่นชมแสดงความยินดีต่ออาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย
หรือสร้างเกียรติประวัติให้กับคณะ ในการประชุมของคณะ   ซึ่งมีผลท าให้บุคลากรในคณะเกิดแรงจูงใจใน
การท าวิจัยเพิ่มขึ้น ในปี 2560 นี้  หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากคณะให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาการ
ที่จัดโดยคณะ เช่น  โครงการเขียนเอกสารงานวิจัยเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ   โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย   โครงการอบรมการใช้โปรแกรม R ในงานวิจัย  เป็นต้น   แต่ยังพบว่า งานวิจัย
ที่มีส่วนสนับสนุนหรือน าไปใช้ในการเรียนการสอนยังคงมีน้อย ดังนั้น ในปีการศึกษาถัดไป หลักสูตรจะ
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในหลักสูตรให้ความส าคัญกับการผลิตผลงานวิจัยที่มีส่วนสนับสนุนหรือน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนมากขึ้น  
 
 6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement (10) มีการสร้าง ก ากับ และ
การเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ 
 ส าหรับในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจะการมุ่งเน้นในการส่งเสริมการท า
วิจัย ส่งผลให้คณาจารย์ในสาขาวิชาแต่ละท่านสามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการได้มาขึ้นเป็นจ านวนมาก คิด
เป็น 3 เท่าของปีก่อนหน้า โดยที่คณาจารย์ทุกท่านยังสร้างบริการวิชาการให้แก่สังคม 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะมีกลยุทธ์ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการต่างศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศพร้อมตอบรับกลยุทธ์นี้ โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนในการท าวิจัยร่วมกับสาขา
ต่าง ๆ ในคณะ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายนอก 
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ตารางที่ 6.8 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องทีต่รงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

ค าอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ 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 ระบุชือ่
หน่วยงาน 

1 อ.วรวิทย ์พูล
สวัสดิ์ 

/   ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
จัดการร้าน
ขายผลไม้ 

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

     /     /  

2 อ.วรวิทย ์พูล
สวัสดิ์ 

/   ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
จัดการร้าน
ขายดอกไม้
ก าและ
พวงมาลัย 

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

     /     /  

3 อ.วรวิทย ์พูล
สวัสดิ์ 

/   ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
จัดการร้าน
ขายยาแผน
โบราณ 

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

     /     /  

4 อ.วรวิทย ์พูล
สวัสดิ์ 

/   ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

     /     /  
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ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ 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 ระบุชือ่
หน่วยงาน 

จัดการการ
ผลิตและ
จ าหน่ายชุด
เส้ือยืดต ารวจ
ส าหรับเด็ก 
กรณีศึกษา
ร้านพิชัย
การค้า 

5 อ.อรวรรณ จิต
ตะกาญจน ์

/   การวิเคราะห์
ความเส่ียง
ของโรค 
เบาหวานโดย
ใช้โครงข่าย
ประสาท 
เทียมแบบ
วิธีการเรียนรู้
แบบแพร ่
ย้อนกลับ
และวิธกีาร
เรียนรู้โดย
อาศัยขนาด
เวกเตอร์ 

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

       /   /  

6 อ.อรวรรณ จิต
ตะกาญจน ์

/   โปรแกรม
การดึงข้อมูล
จากเว็บไซต ์
ออกเป็นไฟล์ 
Excel แบบ
อัตโนมัติ โดย
ใช้เทคนิค

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

       /   /  
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ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ 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 ระบุชือ่
หน่วยงาน 

ตาม
โครงสร้าง
ของ 
เว็บไซต์ ใน
งาน AUCC 
2017 

7 อ.อรวรรณ จิต
ตะกาญจน ์

/   การใช้
โทรศัพท์มือถื
อถ่ายรูปและ
ดักจับ
ต าแหน่งของ
ผู้ใช้ผ่านกู
เกิลแมพเอ
พีไอเพื่อส่ง
ข้อมูลไปกับ
อีเมล ์

/      / AUCC2017 20-22 
เม.ย. 
2560 

       /   /  

8 อ.วรวิทย ์พูล
สวัสดิ์  
อ.ไพฑูรย์ ศรี
นิล 

/   การเลือก
ลักษณะเด่น
ด้วยราฟเซต
บนพื้นฐาน
ข่าวสารที่เล็ก
ที่สุดของ
บริเวณ
ขอบเขต 

 /    /  วารสารวจิัย
รามค าแหง 
(วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี), 
20(1) 

มิ.ย. 
2560 

       /   /  

9 อ.ไพฑูรย์ ศรี
นิล 

/   Min-
Uncertainty 
& Max-
Certainty 
Criteria of 

 /     / Walailak 
Journal of 
Science 
and 
Technolog

Nov. 
2017 

       /   /  
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ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ 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 ระบุชือ่
หน่วยงาน 

Neighborho
od Rough-
Mutual 
Feature 
Selection 

y (WJST), 
14(4) 

10 อ.ธนพล พกุ
เส็ง 

/   การประยกุต์
แนวคิด
ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อ 
การแนะน า
สินค้า 

 /    /  วารสาร 
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
ปีที่ 25 ฉบับ
ที่ 2 

มี.ค.-เม.ย. 
2560 

       /   /  

11 ธนพล พกุเส็ง /   ระบบผู้
แนะน าจาก
ความ
ไว้วางใจ 

 /    /  ระบบผู้
แนะน าจาก
ความ
ไว้วางใจ 
วารสาร
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
ปีที่ 25 ฉบับ
ที่ 4 

ก.ค.-ส.ค. 
2560 

       /   /  

12 ธนพล พกุเส็ง /   Calculating 
Trust by 
Considering 
User 
Similarity 
and Social 
Trust for 
Recommen

/      / The 12th 
Internation
al 
Conferenc
e on 
Intelligent 
Systems 
and 

24-26 
Nov. 
2017 

       /   /  
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ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ 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 ระบุชือ่
หน่วยงาน 

dation 
Systems 

Knowledg
e 
Engineerin
g (ISKE 
2017) 

                           
                           

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

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

of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure 
that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, 
research and service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือ
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้าน
สารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพ
และปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน 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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
สมรรถนะและการให้บริการ 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
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนนุ หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และดา้น
การจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวชิาการ 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหนา้ทางสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนนุ และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

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

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 พัฒนาตาม
ความต้องการนั้น 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏบิัติงาน เชน่ ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนบัสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (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. 
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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 ภาระการเรียนของ
ผู้เรียน 
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  
และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

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 ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 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 

3 3 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 3 

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

3 4 

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 4 

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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ตารางที่ 8.1 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 
ที่มา : http://reg.buu.ac.th และ ข้อมูลจากการบันทึกของสาขา 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร1 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ2 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา3 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน4 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2558 44 100 27 25  
1/2559 34 80 21 20  
1/2560 36 80 20 18 11 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
1 ข้อมูลจากระบบทะเบียน (รับเข้า) 
2 ข้อมูลจากมคอ2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 ข้อมูลจากระบบทะเบียน (รับเข้า-(ไม่มารายงานตัว+สละสิทธิ์)) 

  4 ข้อมูลจากระบบทะเบียน (รับเข้า-(ไม่มารายงานตัว+สละสิทธิ์)-ไม่ลงทะเบียนภาคแรก) 
 
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 

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

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
ตารางที่ 8.3 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

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

2557 25  7 (12)  4 0 1  
2558 25  (9)  15 1 0  
2559 20  (19)  1 0   
2560 18  (11)  7    

ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ8.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 7   

                                                 
7 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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 8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to-date (1) มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้า
สู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
 สาขาวิชาและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ร่วมกันก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้า
นิสิตอย่างชัดเจน โดยในปีการศึกษา 2560 มีการรับนิสิตผ่านโครงการดังต่อไปนี้ 
 1. Admission กลาง 

2. ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 
3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 
4. รับตรง 12 จังหวัด 
5. รับตรง 12 จังหวัด รอบ 2 
6. รับตรงทั่วประเทศ 
7. รับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 
8. สอบเข้า 

  ส าหรับการประชาสัมพันธ์การรับเข้านิสิตนั้น สาขาวิชาและคณะได้ร่วมกันก าหนดเป็นกลยุทธ์การ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการรับเข้าผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาท่ีเลือกเรียน 
โดยที่ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นั้น ได้ด าเนินการผ่านทาง 
 1. เว็บไซต์กลางในการรับสมัครของมหาวิทยาลัย http://regservice.buu.ac.th/ 
 2. เว็บไซต์ของคณะและวิทยาเขต 
 3. การจัดโครงการบริการวิชาการ (ค่ายทักษะคอมพิวเตอร์) และการแนะแนวการศึกษาตาม
โรงเรียนต่าง ๆ ของคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 
 ซึ่งผลการด าเนินการนั้นจะเห็นได้ว่าจ านวนผู้สมัครยังคงน้อยกว่าจ านวนที่ประกาศรับอยู่
พอสมควร (ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร) ซึ่งในการด าเนินการของสาขาวิชาได้ วิเคราะห์
หาทางปรับปรุงเพ่ือการรับนิสิตในอนาคต โดยจะได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการจัดโครงการบริการวิชาการ 
ค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยออกไปแนะน าหลักสูตรและน าตัวแทนนักเรียนจาก
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใกล้มหาวิทยาลัยได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราดในการเข้ามาท ากิจกรรมสร้างความ
ผูกพันกับสาขาวิชาและคณะ เพ่ือโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในอนาคต 
 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined 
and evaluated (2) มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการ
และเกณฑ์ 
   การคัดเลือกผู้เรียนของสาขาวิชาในปีการศึกษา 2560 อาศัยวิธีการรับสมัครผ่านโครงการต่าง ๆ ที่
คณะและมหาวิทยาลัยประกาศตามหัวข้อ 8.1 โดยมีเกณฑ์ที่ประกอบการคัดเลือกได้แก่ 
 - การพิจารณาผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา มากกว่า 2.50 
 - มีแผนการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
 - มีเกณฑ์คะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ซึ่งจากผลการรับเข้าของสาขาวิชาในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาได้มีการทบทวนเกณฑ์น้ าหนัก GAT PAT 
ทีเ่หมาะสมสอดคล้องกับการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังคงค่าน้ าหนักเดิม ดังแสดงได้ใน
ตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 8.4 ค่าน้ าหนัก GAT PAT ในการรับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รหัส รายละเอียด ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา 2560 
ร้อยละของค่าน้ าหนัก ร้อยละของค่าน้ าหนัก 

GAT (85) ความถนัดทั่วไป 10 10 
PAT (71) ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20 20 
PAT (72) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 20 20 

   ซึ่งจากเกณฑ์การรับเข้าท่ีได้ใช้ในปีการศึกษา 2560 มีนิสิตใหม่ที่ผ่านคัดเลือกและเข้าศึกษาทั้งหมด 
18 คน  โดยไดป้ระเมินผลการก าหนดเกณฑด์ังกล่าว พิจารณาจากจ านวนของนิสิตที่คงเหลืออยู่เมื่อสิ้นภาค
เรียนที่ 2 และยังมีเกรดเฉลี่ย เกิน 2.00  โดยได้แสดงผลเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีการศึกษา 2559 ซึ่งใช้
เกณฑ์เดียวกัน สามารถแสดงผลได้ดังนี้ 
ตารางที่ 8.5 ข้อมูลนิสิตที่เกณฑ์ผลการเรียน 2.00 
รหัสแรก

เข้า 
จ านวนที่ผ่าน 

การคัดเลือกต้น
ปีการศึกษา 

จ านวนนิสิตที่คงอยู่
เมื่อสิ้น ชั้นปีที่ 1 

ภาคเรียนปลายและมี
ผลการเรียนไม่น้อย

กว่า 2.00 

ร้อยละของ
การผ่าน

เกณฑ์ผลการ
เรียน 2.00 

หมายเหตุ 

2559 18 คน 10 คน ร้อยละ 67 - ลาออก 2 คน 
- ขาดคุณสมบัติ 1 คน 
- พ้นสภาพตั้งแต่ภาคเรียนต้นปี
การศึกษา2560 4 คน 

2559 20 คน 19 คน  ร้อยละ 95 - ขาดคุณสมบัติ 1 คน 
 
  จากผลที่แสดงดังตารางจะเห็นได้ว่านิสิตที่รับเข้าด้วยเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกันกับในปี
การศึกษา 2559 แต่มีผลการเรียนที่ต่ ากว่า 2.00 ถึง 5 คน โดยจ าแนกเป็น 4 คน มีผลการเรียนต่ าจนท าให้
พ้นสภาพเมื่อหมดภาคเรียนต้น และ 1 คน มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ประเมิน   ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว
คณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้หารือเพ่ือการปรับปรุงเกณฑ์ในการรับเข้าของปีการศึกษา 
2561 เพ่ือที่จะให้ได้นักเรียนที่มีความเหมาะสมต่อการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลต่อการลดอัตราการตกออกของนิสิตในสาขาวิชาได้ 
 8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, 
academic performance, and workload (3) มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน 
ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

การก ากับติดตามความก้าวหน้าในเรียนนั้น สาขาวิชาและคณะได้มีการวางแผนการด าเนินการผ่าน
ทางอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี และอาจารย์ประธานสาขาวิชา โดยได้ก าหนดให้ในแต่ละชั้นปี มีอาจารย์
ที่ปรึกษา 2 คน เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิต โดยจะมีการพบท่ีปรึกษา
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา โดยอาจจะเป็นการนัดพบแบบการประชุมหรือการติดตามสอบถาม  
Social Network ดังตารางแสดงผลการติดตามสอบถามนิสิต 
 
ตารางที่ 8.6 ข้อมูลการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี 
 ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย 
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ชั้นปีที่ 1 สัปดาห์ละครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง 
ชั้นปีที่ 2 โดยเฉลี่ย 5 ครั้ง โดยเฉลี่ย 5 ครั้ง 
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 าหรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้
ในการควบคุมการลงทะเบียนเรียน ติดตามผลการเรียนของนิสิตได้  โดยที่ในการลงทะเบียนของนิสิตนั้นจะ
มีช่วงการลงทะเบียนโดยปกติที่ ระหว่าง 9 - 21 หน่วยกิต ซึ่งถ้าหากนิสิตมีความจ าเป็นที่ต้องลงทะเบียน
ต่ ากว่าเกณฑ์ หรือมากกว่าเกณฑ์จะต้องติดต่อขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพิเศษ 
     ในด้านของการพิจารณาศักยภาพในการเรียนของนิสิตนั้น สาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนโดย
ค านึงถึงระดับความยากง่ายและการรับรู้ของนิสิตที่เหมาะสม  ดังส ารับวิชาที่จัดให้นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน
ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 8.7 ข้อมูลส ารับรายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา ความมุ่งเน้นวิชา 
ชั้นปีที่ 1 99910159 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

English for Communication 
เน้นวิชาพ้ืนฐาน  
ความรู้เบื้องต้น 

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
Moving Forward in a Digital Society with  
ICT 

24110159 จิตวิทยาในการด าเนินชีวิตและการปรับตัว 
Psychology for Living and Adjustment 

29010059 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology 
Fundamentals 

29012059 แนวคิดทางธุรกิจในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Business Concepts in Information 
Technology 

29014059 หลักการโปรแกรม 1 
Programming Fundamental I 

42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 
Systems Thinking and Problem 
Analysis 

85111059 การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต  
Exercise for Quality of Life 

29013059 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี 
Platform Technologies 

29014159 หลักการโปรแกรม 2 
Programming Fundamental II 
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ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา ความมุ่งเน้นวิชา 
29021059 โครงสร้างดิสครีตเบื้องต้น 

Introduction to Discrete Structures 
29042059 มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Social Issues and Ethics for IT 
professional 

ชั้นปีที่ 2 88510059 
 

การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการ
สร้างนวัตกรรม 
Logical Thinking and Problem Solving 
for Innovation 

ความรู้พื้นฐานทั้งหมด 
เริ่มเข้าวิชาในสาขา
เพ่ิมข้ึน 

29011159 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Statistics for Information Technology 

29023059 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Computer Network Technology 

29025159 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Designs 

29027059 
 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
Human and Computer Interaction 

29032059 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการด้าน
บริหารธุรกิจ 
Information Technology for Business 
Management 

99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Writing for Communication 

29034059 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
Object Oriented Analysis and Designs 

29035059 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
Database Management Systems 

29036059 การให้บริการและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต 
Internet Technology and Services 

ชั้นปี 3 30610659 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 
Biodiversity and Conservation 

เน้นที่วิชาบังคับท้ัง
ทฤษฎี และปฏิบัติใน
สาขาวิชา 29035159 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

Software Engineering 
29049159 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ  

Preparation for Careers 
 วิชาเฉพาะเลือก 
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ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา ความมุ่งเน้นวิชา 
ชั้นปี 4 99930759 การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
English Reading for Science and 
Technology 

เน้นรายวิชาชีพเพ่ือการ
ประกอบอาชีพใน
อนาคต 

29049059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Seminar 

29032159 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 
Information Security Management 

 วิชาเฉพาะเลือก 
 
     ส าหรับในชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาได้ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา ตามแต่
ความสมัครใจและศักยภาพของนิสิตเอง ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีข้อมูลสรุปเทียบกับปีการศึกษา 2559 
ดังนี้ 
ตารางที่ 8.8 จ านวนข้อมูลนิสิตที่ฝึกสหกิจและท าโครงงาน 
ปีการศึกษา นิสิตชั้นปี 4 ท้ังหมด นิสิตที่ฝึกสหกิจ นิสิตที่ท าโครงงาน 

2560 19 7 12 
2559 25 7 18 

 
     จากข้อมูลที่น าเสนอพบว่าสัดส่วนของนิสิตที่ไปสหกิจเมื่อเปรียบเทียบกันกับในปีการศึกษา 2559 
มีมากขึ้น และส าหรับนิสิตที่ไม่ได้ไปสหกิจจะให้มีการท าโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ได้มีการส่งเสริมให้นิสิตได้ไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 
งาน AUCC เป็นต้น 
      จะเห็นได้ว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีกระบวนการในการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า 
และส่งเสริมศักยภาพของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
 

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 
และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 
 
     สาขาวิชาและคณะได้ร่วมกันก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในการให้ค าแนะน าแก่
นิสิตในสาขาในแต่ละชั้นปี โดยให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการชั้นปีละ 2 คน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8.9 อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี 

ชั้นปี รหัสแรกเข้า ชื่อ-สกุลอาจารย์ที่ปรึกษา 
นิสิตชั้นปีที่ 1 2560 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์  และ อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
นิสิตชั้นปีที่ 2 2559 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ และ อาจารย์ ดร.สิริสุดา บัวทอง

เกื้อ 
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นิสิตชั้นปีที่ 3   2558 อาจารย์อรวรรณ จิตตะกาญจน์ และ อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล 
นิสิตชั้นปีที่ 4 2557 อาจารย์ ดร.สิริสุดา บัวทองเก้ือ และ อาจารย์ไพฑูรย์ ศรีนิล 
นิสิตชั้นปีที่ 5ขึ้น
ไป 

 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์  และ อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 

 
     ซึ่งในการให้ค าปรึกษานั้น คณะได้ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านมีช่วงเวลาในการให้ค าแนะน าแก่
นิสิต (Office Hours) อย่างน้อย 3 ชม. ต่อสัปดาห์ ส าหรับในทางปฏิบัตินั้น นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าว
แล้ว ยังได้ใช้ Social Network ในการติดตามและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นการเพ่ิมเติม   
   ส าหรับในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้น ทางสาขาวิชาได้ร่วมกับคณะในการท าแผนยุทธศาสตร์
และก าหนดแผนปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  โดยได้ก าหนดให้มีโครงการพัฒนานิสิตใน
ด้านต่างๆ ซึ่งได้มีการสอบถามความต้องการของนิสิตผ่านทางสโมสรนิสิตของคณะ และผ่านการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดแผนการด าเนินการด้านการพัฒนานิสิตของสาขาวิชา 
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8.10 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ของคณะกับโครงการของสาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ชุดโครงการ โครงการ 
การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

การพัฒนา
ทักษะของนิสิต
ในด้านวิชาการ 
ให้เหมาะสมกับ
มาตรฐานอาชีพ
ของแต่ละ
สาขาวิชา 

ส่งเสริมนิสิตพัฒนา
ทักษะในสาขา
อาชีพที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาทักษะนิสิตด้านวิชาชีพของ
หลักสูตร 
ประกอบด้วย 
- โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
การสอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงาน
วิชาการ 

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

เสริมสร้างพัฒนา
ทักษะทางสังคม 
และทักษะการใช้
ชีวิตที่เหมาะสม 

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

พัฒนาการมี
ส่วนร่วมและ

ส่งเสริม
กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมกิจกรรม
การมีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบต่อ

โครงการ IT พัฒนาภูมิทัศน์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ชุดโครงการ โครงการ 
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

รับผิดชอบต่อ
สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 
      นอกเหนือไปจากนั้นในปีการศึกษา 2560 จากการที่คณาจารย์ในสาขาวิชาได้มีการปรึกษาหารือ
กับนิสิตและคณบดี จึงได้มีการจัดโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากความพัฒนา
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
  - โครงการส่งเสริมความรู้เฉพาะทางให้กับนิสิต  โดยคณาจารย์ด้านสารสนเทศ 
 - โครงการอบรม IoT 
ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอนั้น ได้มีแนวทางในการปรับปรุงเพื่อผลักดันให้เป็นโครงการต่อเนื่องในปี
การศึกษาต่อไป 
     ในด้านของการส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิชาการนั้น สาขาวิชาได้ผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสใน
การน าเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างข้อมูลการน าเสนอผลงานวิชาการต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 8.11 ข้อมูลการน าเสนอผลงานของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานที่น าเสนอ จ านวนผลงานการ
น าเสนอ Poster 

รางวัลที่ได้ จ านวนผลงานการ
น าเสนอ Oral 

รางวัลที่ได้ 

AUCC2018 3 ผลงาน - Good 3 ผลงาน 1 ผลงาน - Very good 1 
ผลงาน 

AUCC2017 7 ผลงาน - Excellence 2 
ผลงาน 
- Very good 1 
ผลงาน 
- Good 1 ผลงาน 

- - 

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า สาขาวิชาได้ผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ในงาน AUCC2018 มีนิสิตทั้งแบบ Poster และ Oral และสามารถได้รับรางวัลทั้งสองประเภท 
และในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชายังผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสน าเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง   
       ส าหรับการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพนั้น สาขาวิชาและ
คณะได้คัดเลือกนิสิตในชั้นปีที่ 3 ที่มีความสนใจและมีความสามารถให้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ ระยะสั้น เป็นเวลา 2 เดือน และก่อนที่น านิสิตจะส าเร็จการศึกษา  สาขาวิชาและคณะได้จัด
ให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น แนวทางการสมัครงาน การวางแผน
การเงินในอนาคต การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครและการท างาน เป็นต้น  
 

8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for 
education and research as well as personal well-being (5) มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 
     ในการจัดการสภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ ต่อนิสิตนั้น สาขาวิชาและคณะได้พิจารณาจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยได้มีการประสานกับวิทยาเขตในการ
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ซ่อมแซมบ ารุงรักษา รวมถึงจัดหาให้กับนิสิตตามก าลังและความสามารถของสาขาวิชาและคณะที่จะอ านวย
ความสะดวกได้ เช่นการปรับเปลี่ยนเก้าอ้ีในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การด าเนินการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของสาขาวิชา หรือการประสานวิทยาเขตในการปรับปรุงความเร็วของการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  ส่วนในด้านสังคม สาขาวิชาร่วมกับคณะในการจัดโครงการเพ่ือทักษะทางสังคม เช่น 
โครงการร้อยรักรวมใจสานสายใจวิทย์-ศิลป์  เพ่ือให้นิสิตได้รู้จักปรับตัวเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัย  และใน
ด้านจิตใจนั้น มีโครงการเช่น วิทย์-ศิลป์สักการะ  กิจกรรมไหว้ครู  โครงการท าบญุเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตมีที่พึงทางจิตใจ 
      นอกจากนั้นแล้ว ผู้บริหารของคณะ และคณาจารย์ในสาขาได้ร่วมมือกันในการเข้าไปถ่ายทอดถึง
แนวคิด การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งจากการด าเนินการทั้งหมดของสาขาวิชาและคณะ ได้ส่งผลให้มีผลการประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 8.12 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา ระดับความพึงพอใจ 
2560 4.36 
2559 3.66 

 
  จะเห็นได้ว่าผลประเมินความพึงพอใจมีระดับสูงขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาและคณะจะ
ได้พยายามด าเนินการให้นิสิตมีสุขภาวะที่เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพ สังคม และจิตใจให้ดีขึ้นต่อไป 
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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 และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

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

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 เพื่อให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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) 

3 3 

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

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 
 are adequate and updated to support education 
 and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
 พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ
 ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

2 3 

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 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 และ9.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 8   
 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) อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยท่ีสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 
 ในช่วงต้นปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้มีการส ารวจความต้องการการสนับสนุนการเรียนรู้ การ
เรียนการสอน และการวิจัยซึ่งจากผลการส ารวจพบว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการมีคุณสมบัติที่
ต่ ากว่าเทคโนโลยีปัจจุบันท าให้ประสบปัญหาในการประมวลผลซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ อีกทั้งระบบเครือข่ายมีปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง ดังนั้นทางหลักสูตรฯได้จัดท า
แผนจัดการสนับสนุนการเรียนรู้ในช่วงต้นปีการศึกษา 2560 เพ่ือเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการดังกล่าว จากการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพบว่า ในด้านของ
เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้นมีจ านวนที่ใช้ได้เพ่ิมมากขึ้นจนเพียงพอต่อการใช้งานของนิสิตใน
หลักสูตร อีกทั้งระบบเครือข่ายก็มีปัญหาขัดข้องน้อยลงมาก ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก ค่าเฉลี่ยของนิสิต
ใน 4 ชั้นปีต่อจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังแสดง
ในตารางที่ 9.1 
 
ตารางท่ี 9.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

จ านวนนิสิตเฉลี่ย 4 ชั้นปี สัดส่วน 

132 15 8:1 
 
และมีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนการสอน และการวิจัยอยู่ในระดับดี 
ดังแสดงตามตารางที่ 9.2 และ 9.3  
 
ตารางท่ี 9.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

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

4.00 4.33 

๒. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 3.80 4.16 
๓. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 4.00 3.83 
๔. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน 4.00 4.33 
๕. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม 

3.00 3.33 

                                                 
8 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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หัวข้อประเมิน ปี 2559 ปี 2560 
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 

3.40 3.83 

๗. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 2.80 2.83 
๘. สถานที ่ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตสะดวกและเหมาะสม  

3.80 3.16 

๙. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย 3.40 3.83 
๑๐. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใช้ได้
สะดวกในการท าวิจัย 

2.20 3.50 

๑๑. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสม 
ในการท าวิจัย 

2.40 3.66 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 3.80 
 

ตารางท่ี 9.3 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หัวข้อประเมิน ปี 2559 ปี 2560 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อ
การเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน 

3.69 4.38 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ สะดวกส าหรับการเรียน 3.73 4.37 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.67 4.40 
4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการเรียน 3.71 4.40 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เพียงพอ และเหมาะสม 

3.64 4.39 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 

3.59 4.36 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 3.46 4.18 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
สะดวกและเหมาะสม 

3.72 4.37 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย เช่น ทุนอุดหนุนการ
ค้นคว้าอิสระ การท าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ค่าวัสดุและ
สารเคมี ค่าเดินทาง เป็นต้น 

3.69 4.38 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้
สะดวกในการท าวิจัย 

3.65 4.33 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท า
วิจัย 

3.68 4.37 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.66 4.36 
 

 
  แต่ทั้งนี้หลักสูตรยังต้องคงประสานกับคณะฯและวิทยาเขตในการปรับปรุงและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอนต่อไป 
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 9.2 The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research (3,4) มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 
 ส าหรับในเรื่องห้องสมุดและทรัพยากรที่ทันสมัยและเพียงพอนั้นจะได้น าเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 
1. ด้านทรัพยากรของห้องสมุดวิทยาเขต 
 
ตารางท่ี 9.4 จ านวนสื่อสารสนเทศท่ีซื้อเข้าห้องสมุด 

 หนังสือ ซีดีรอม วารสาร เล่มปริญญานิพนธ์ 
ปี 2559 777 185 641 901 
ปี 2560 1,056 310 453 358 

(ท่ีมา: ข้อมูลจากฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขต
จันทบุรี) 
 จากการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า หนังสือในห้องสมุดมีความ
ล้าสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้ให้คณาจารย์
ผู้สอนได้ร่วมเป็นผู้คัดเลือกรายการหนังสือและเสนอซื้อเข้าห้องสมุด เพ่ือให้เหมาะสมต่อการพัฒนานิสิตใน
หลักสูตร ข้อมูลการจัดซื้อสื่อเข้าห้องสมุดในปี พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ดังแสดงในตาราง
ที่ 9.4 
 จากข้อมูลจากฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขต
จันทบุรี พบว่าจ านวนผู้เข้าใช้บริการยืม-คืนสื่อในห้องสมุดเพ่ิมมาขึ้นดังแสดงในภาพที่ 9.1 และ ภาพที่ 9.2 

 
 

ภาพที ่9.1 แสดงการใช้งานทรัพยากรสื่อในห้องสมุดในปีงบประมาณ 2559 

ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59 มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59

เทคโนโลยีทางทะเล 574 382 386 611 691 725 435 101 33 299 237 189

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 296 381 112 146 175 179 182 11 97 247 200 113

คณะอัญมณี 102 190 82 76 106 202 43 12 6 62 37 81

คณะศึกษาศาสตร์ 684 450 275 1,440 2,186 1,835 1,348 610 402 481 418 319

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 388 414 181 249 131 187 172 118 88 72 68 33

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 562 356 49 62 154 47 12 2 57 26 22 8
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แผนภูมิแสดงสถิติการคืนทรัพยากรสารสนเทศ
นิสิตวข.จันทบุรี แยกคณะ (จ านวนชิ้นสื่อ)

ประจ าปีงบประมาณ 2559
คณะวิทย์-ศิลปฯ 



 

 

หน้า 91 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 
 
ภาพที ่9.2 แสดงการใช้งานทรัพยากรสื่อในห้องสมุดในปีงบประมาณ 2560 
 
2. ด้านทรัพยากรของส านักหอสมุด วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี 
  ห้องสมุดของวิทยาเขตได้อ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตในการบริการยืมหนังสือจากส านักหอสมุด 
วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้นิสิตสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้  นอกจากนั้นยังมี
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นิสิตและคณาจารย์จะสามารถเข้าใช้งานเพ่ือศึกษา
และท าการวิจัยได้ เช่น IEEE Explore เป็นต้น 
 ส าหรับการด าเนินการของหลักสูตรนั้น จะได้ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพ่ือ
แสวงหาความร่วมมือเพ่ือให้สามารถใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยอ่ืน ๆที่จ าเป็นนอกเหนือจากที่มีอยู่กับ
ส านักหอสมุดวิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี 
 
 9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research (1, 2) มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
 ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลักสูตรมีห้องคอมพิวเตอร์หลัก 2 ห้อง แยกการน าเสนอ
เป็น   
 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 มีจ านวนคอมพิวเตอร์ 62 เครื่อง 
และห้องที่ 2 มีจ านวนคอมพิวเตอร์จ านวน 70 เครื่อง ซึ่งเพียงพอต่อการจัดการเรียนการเรียนรู้  
 2. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับศึกษานอกเวลา ค้นคว้าด้วยตัวเอง ท าวิจัย และท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ห้องดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 ห้องย่อย ได้แก่ ห้องแรกมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับ
ให้บริการแก่นิสิต และอีกห้องส าหรับให้นิสิตน าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้งานเอง โดยจัดเตรียมโต๊ะ
และระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ให้ใช้ทั้งระบบสายและไร้สาย  
 จากการให้ทรัพยากรในห้องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวพบว่ามีปัญหาในเรื่องความล้าสมัยของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และความเร็วของระบบเครือข่าย ดังนั้นทางหลักสูตรจึงได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดย
การจัดอบรมระยะสั้นด้านการติดตั้งซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายให้แก่นิสิตเพ่ือปรับปรุงการท างานของ

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

เทคโนโลยีทางทะเล 479 595 362 413 466 461 379 126 35 757 34 502

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 199 262 67 660 865 917 733 85 0 563 3 201

คณะอัญมณี 183 205 54 251 210 328 189 92 3 242 0 165

คณะศึกษาศาสตร์ 592 500 222 249 143 67 85 68 55 116 49 5

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 105 52 17 0 0 4 8 0 14 10 29 7

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 0 0 12 55 14 45 0 23 24 0 0 0
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แผนภูมิแสดงสถิติการคืนทรัพยากรสารสนเทศ
นิสิตวข.จันทบุรี แยกคณะ (จ านวนชิ้นสื่อ)

ประจ าปีงบประมาณ 2560 คณะวิทย์-ศิลปฯ 



 

 

หน้า 92 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

คอมพิวเตอร์ในห้องดังกล่าวในเบื้องต้น และหลักสูตรได้วางแผนในการปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์
ส าหรับการศึกษานอกเวลาและท าโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเต็มรูปแบบ เพื่อเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การปรับปรุงห้องดังกล่าวต่อไป 
 จากการด าเนินการปรับปรุงห้องบริการคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่ง
สามารถให้บริการแก่นิสิตได้ ท าให้มีนิสิตไปใช้บริการห้องดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
  
  9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and 
updated to  support education and research (1,5,6) มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 
 โดยพื้นฐานแล้ววิทยาเขตได้ด าเนินการในส่วนของการสนับสนุนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไว้
แล้วทั้งท่ีเป็นแบบมีสายและไร้สาย  นอกเหนือจากนั้นทางวิทยาเขตยังได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชน ใน
การขยายจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยได้อ านวยความสะดวก ในบริเวณท่ีมีการใช้งานร่วมกันได้เป็นจ านวน
มากได้แก่ 
 - ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 - ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 
 - รวมถึงบริเวณหอพักนิสิต 
  
  9.5 The standards for environment,  health and safety; and access for 
people with special needs are defined and implemented (7) มีการระบุและใช้มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ 
 ในด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยนั้น คณะฯ ร่วมกับ วิทยาเขตจันทบุรี ได้
ด าเนินการตรวจสอบ และติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพให้เป็นไปตามหลักสากล 
อย่างต่อเนื่อง เช่น 
 1. ด้านความปลอดภัยต่อสินทรัพย์ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด รวมถึงมีการตรวจตราจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในเวลากลางคืน 
 2. ด้านอัคคีภัย มีการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัคคีภัยใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ร่วมเป็นกรรมการ ซึ่ง
จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์อยู่เสมอ 
 ส าหรับการปฏิบัติการของหลักสูตรนั้น ได้ท าการส ารวจนิสิตที่มีความต้องการจ าเป็น เป็นพิเศษต่อ
สิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งไม่พบว่ามีนิสิตคนใดที่จ าเป็นต้องได้รับการบริการทางกายภาพเพ่ิมเติม 
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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 าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

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 เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่อง 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 3 

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

2 3 

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 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 และการบริการ
ผู้เรียน) 

2 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 และ10.6 โดยใช้ Diagnostic 
Questions และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 9   
 10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to curriculum design 
and development (1) ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันหลักสูตรที่ได้ท าปรับปรุงล่าสุดคือปีการศึกษา 2559 (พัฒนาจากหลักสูตรปี 2554 ) การปรับปรุง
นั้นเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์จากข้อมูลการป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะฯ ได้ก าหนดผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักวิชาการ และคณาจารย์ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีการ
ด าเนินการดังตารางที่ 10.1 

 
ตารางที่ 10.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
ผู้ใช้บัณฑิต -คณะฯ ได้มีการด าเนินการส ารวจความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงานจ าแนกตามผล

การเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน โดยส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ความคาดหวัง) 
หลักฐานจากผู้ใช้บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความคิดเห็นทางแบบสอบถาม 
คะแนนเฉลี่ยความพ่ึงพอใจอยู่ที่ 3.98 
- การประเมินผลการปฎิบัติงานนิสิต คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 8.55 (คะแนนอยู่
ในช่วง 1-10) 

ศิษย์เก่า คณะฯ ได้มีการด าเนินการส ารวจผลสะท้อนของศิษย์เก่า ต่อหลักสูตร ฯ ในด้าน
กระบวนการคัดเลือกนิสิต และการบริหารหลักสูตร การจัดแผนการศึกษาและรายวิชาของ
หลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน และการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากข้อมูลแสดงความคิดเห็นทางแบบสอบถาม และจากการพูดคุย 

อาจารย์ มีการน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 และข้อมูลต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาวิเคราะห์ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอน ให้สอดคล้องกับค าแนะน าของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

นิสิต - แสดงความคิดเห็นโดยการประเมินผลการเรียนการสอน โดยผลการประเมินความพึง
พอใจแต่ละรายวิชามีผลมากกว่า 3.51 ขึ้นไป 
- การประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ที่ 4.36  
- การพบปะพูดคุยสอบถามความต้องการ 

  
 จากผลด าเนินการสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย ทางสาขาพบว่า ศิษย์เก่า
และผู้ใช้บัณฑิต ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

                                                 
9 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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- การน าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมาใช้ในการเรียนการสอนในวิชาโปรแกรมม่ิง ซึ่งได้น ามา
ปรับปรุงการสอนในปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อย  

- ควรให้นิสิตมีความรู้ทางด้าน IoT ทางสาขาได้ด าเนินการจัดอบรมให้นิสิตในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
10.2 The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรได้มีการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในเบื้องต้นในส่วนของรายละเอียดของ
กระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยอ้างอิงจากผลการประเมินการสอนของคณาจารย์โดยนิสิต
หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาซึ่งสาขาจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือสรุปเป็น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาผ่านการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ของแต่ละ
รายวิชาและน าเข้าสู่กระบวนการสรุปเป็นรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อไป 

เมื่อมีการด าเนินการในหลักสูตรครบ 5 ปี ตามก าหนดไว้ในปี 2558 หลักสูตรไดด้ าเนินการประชุม
รวบรวมความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและผู้มีส่วนได้เส่วนเสียทุกฝ่ายและปรับปรุงเป็นหลักสูตรที่พร้อมใช้
งานในปี 2559 โดยมีกระบวนการดังนี้  

 
 
 
  

ส ำรวจควำมตอ้งกำรของบณัฑิตเก่ียวกบัหลกัสูตรเก่ำ 
(หลกัสูตรวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยี

ก ำหนดขอบเขตเน้ือหำในหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตำม
กรอบมำตรฐำนท่ีสำนกังำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2552 ก ำหนด โดยน ำกรอบมำตรฐำน

ก ำหนดขอบเขตเน้ือหำในหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ืองมำตรฐำนคุณวุฒิ

จดัท ำร่ำงหลกัสูตร และน ำเขำ้ท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ 

น ำร่ำงหลกัสูตรเสนอต่อกรรมกำรพฒันำหลกัสูตร
วทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำเทคโนโลยสีำรสนเทศ

เสนอร่ำงหลกัสูตรต่อคณะกรรมกำรวชิำกำรคณะ 
เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ 

เสนอร่ำงหลกัสูตรต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เพื่อ

เสนอร่ำงหลกัสูตรต่อคณะกรรมกำรวชิำกำร
มหำวทิยำลยั พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ
เสนอใหส้ภำมหำวทิยำลยัอนุมติัหลกัสูตร 

ยืน่หลกัสูตรใหส้ำนกังำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ
เพื่อรับทรำบกำรใหค้วำมเห็นชอบ
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นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังมีแผนปรับปรุงหลักสูตรย่อยอีกครั้งในปีการศึกษา 2562 ซึ่งขณะนี้ได้มี
การด าเนินการโดยส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรย่อยต่อไป 
    
 10.3 The teaching and learning processes and student assessment are 
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3)  มี
การทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ.5 เมื่อ
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยจัดท าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยซึ่ง มคอ.5 เป็นเอกสารที่แสดงผลการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ของรายวิชา การพิจารณาข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมินโดยผู้เรียน แผนการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชาในครั้งต่อไป โดยข้อมูลใน มคอ.5 
น าไปสู่การจัดท า มคอ.3 ของรายวิชานั้นในการจัดการเรียนการสอนครั้งถัดไป ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาที่ มี
การใช้ผลการรายงานจาก มคอ 5 มาปรับปรุงใน มคอ 3 ของปีการศึกษาปีถัดไป 

 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning มีการใช้

ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 
ทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีการส่งเสริมอาจารย์เพื่อจัดตั้งโครงการวิจัย โดยก าหนด

รูปแบบการวิจัยผสานกับการเรียนการสอน ซึ่งทางคณะได้มีนโยบายให้อาจารย์ให้อาจารย์ขอทุนเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัย ทั้งในระดับคณะ ทุนงบประมาณแผ่นดิน และทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
หลักสูตรมีการบูรณาการงานวิจัยสู่งานสอนในรายวิชาสัมมนา โดยผู้สอนได้มอบหมายให้นิสิตศึกษา
บทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและมาน าเสนอในห้องเรียน นอกจากนี้ในวิชาโครงงาน
ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตมีการศึกษาและน าทฤษฎีงานวิจัยของคณาจารย์ในสาขามาประยุกต์ใช้
ในการท าโครงงานในด้านการประมวลผลภาพ ด้านโครงข่ายประสาทเทียม ด้านการจัดการเหมืองข้อมูล 
เป็นต้น  

ในปีการศึกษา 2560 ได้มีโครงการวิจัยที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วและได้น าผลการวิจัยและองค์
ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังแสดงในตารางที่ 10.1 

 
ตำรำงท่ี 10.2 แสดงถึงข้อมูลการบูรณาการโครงการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนรายวิชา  วิธีการใช้ 

290493 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1  

น าผลงาน ของ อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล เรื่องPersonal Named 
Entity Linking Based on Simple Partial Tree 
Matching and Context Free Grammar มาสอนเกี่ยวกับ 
Semantic Web และการน าข้อมูลใน knowledge base 
เช่น Wikipedia, DBpedia, YAGO มาใช้งาน 

290492 Information Technology 
Seminar สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นิสิตอ่านบทความทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วมา
น าเสนอในชั้นเรียน 
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290491 Capstone Project โครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นิสิตพัฒนาโครงงานระบบสารสนเทศ 1 เรื่องก่อนจบ
การศึกษา 

จากผลการบูรณาการโครงการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ในวิชาโครงงาน พบว่า นิสิต
สามารถน าโครงงานไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ และได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังตารางที่ 10.3 

 
ตารางที่ 10.3 แสดงการได้รับรางวัลของนิสิต ปีการศึกษา 2560 

ชื่อผลงาน ประเภท รางวัล 
ระบบส่งอีเมลแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษาระบบลอจิสติกส์บริษัทนอสตร้า Oral Very Good 
ระบบการตรวจจับใบหน้าส าหรับการลงเวลาเข้างานของพนักงาน บริษัท อัฟวา
แลนท์ จ ากัด 

Poster Good 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการสหกิจศึกษา Poster Good 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการร้านเฟอร์นิเจอร์บนกลุ่มเมฆ Poster Good 

 จากการได้รับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของนิสิต ถือว่าการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
งานวิจัยในรายวิชาโครงงานและรายวิชาอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นประสบความส าเร็จ แต่จ านวนนิสิตที่ส่งผล
งานแบบ Oral ยังน้อยไป ทางสาขาจึงมีการประชุมและเสนอว่าปีหน้าจะมีการผลักดันนิสิตให้ส่งผลงาน
เพ่ือน าเสนอแบบ oral ให้มากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 

 
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 
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนทั้งห้องเรียนพร้อมด้วยอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ห้องสมุดสารสนเทศเครื่องคอมพิวเตอร์โดยค านึงถึงความเพียงพอเหมาะสมและทันสมัยโดย
แบ่งออกเป็น 

10.5.1 ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียน 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและ

โครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ในภาคบรรยาย จะใช้ห้องเรียน
ตามท่ีวิทยาเขตจัดให้ ซึ่งห้องเรียนภาคบรรยายดังกล่าว มีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบถ้วนและทันสมัย มี
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์เป็นผู้ดูแลและให้บริการระหว่างการเรียนการสอน มีเครื่องมืออุปกรณ์ประจ า
ห้องเรียนทุกห้อง ประกอบด้วย  

 เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) 
 ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง 

ในส่วนของรายวิชาปฏิบัติทางหลักสูตรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตในจ านวนที่พอเพียง
พร้อมทั้งจัดเตรียมโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่นิสิตจ าเป็นต้องใช้ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ส ารวจความต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องเรียนภาคบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนและนิสิต 



 

 

หน้า 99 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

และน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียนให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ   

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียน และน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงพัฒนา
ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอนได้ตามแผนการสอน 

3. จัดบุคลากรดูแลและบ ารุงรักษาห้องเรียนและอุปกรณ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา  
4. เพ่ิมจ านวนของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายให้มากขึ้น 

10.5.2 ห้องสมุด 
ในขณะนี้ทางหลักสูตรได้ใช้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการสืบค้นข้อมูล

และยืมต าราเรียนเพ่ิมเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยยังได้ท าการจัดซื้อ
ต าราและสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาโดยทุกปีคณะจะมีโครงการให้สาขาวิชา
ส ารวจต าราและสื่อการเรียนการสอนและท าการสั่งซื้อให้กับห้องสมุดตามงบประมาณที่จัดสรรให้ในแต่ละปี  

10.5.3 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายพร้อมทั้งจัดสรรพ้ืนที่นั่ง

พร้อมบริการปลั๊กไฟเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยมีห้อง
คอมพิวเตอร์ไว้บริการโปรแกรมถูกลิขสิทธิ์เช่นไมโครซอฟท์ออฟฟิศและไมโครซอฟท์วินโดวส์ส าหรับนิสิต
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยปัญหาที่พบคือ จุดบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายไม่ครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด
ของคณะวิทยาศาสตร์ และพบปัญหาความล่าช้าในการใช้อินเตอร์เน็ต 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. ส ารวจความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ จากอาจารย์ผู้สอนและ

นิสิต และน าผลที่ได้ส่งให้แก่ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆ   

2. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียน และน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุง
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพรองรับการเรียนการสอนได้ตามแผนการ
สอน 

3. ร่วมกับฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 

4. ได้มีการของบประมาณเพ่ือจัดท าห้องโปรเจคให้นิสิตท างาน  
10.5.4 มีการท าแบบส ารวจความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  จากผลแบบส ารวจความพึงพอใจ พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีผลคะแนนความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งของอาจารย์และนิสิตสูงกว่าในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลมาจากการปรับปรุงตาม
แนวทางท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดก็ยังพบปัญหาในด้าน จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ที่
ยังมีผลการประเมินค่อนข้างต่ า สาขาจะน าผลการประเมินในข้อนี้แจ้งในที่ประชุมคณะเพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงต่อไป 
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ตารางที่ 10.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หัวข้อประเมิน ปี 2559 ปี 2560 

๑. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน 

4.00 4.33 

๒. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 3.80 4.16 

๓. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 4.00 3.83 

๔. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน 4.00 4.33 

๕. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม 

3.00 3.33 

๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 

3.40 3.83 

๗. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 2.80 2.83 

๘. สถานที ่ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

แก่นิสิตสะดวกและเหมาะสม  

3.80 3.16 

๙. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย 3.40 3.83 

๑๐. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใช้ได้
สะดวกในการท าวิจัย 

2.20 3.50 

๑๑. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสม 

ในการท าวิจัย 

2.40 3.66 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 3.80 
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ตารางที่ 10.5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

  

หัวข้อประเมิน ปี 2559 ปี 
2560 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียน
ที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน 

3.69 4.38 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ สะดวกส าหรับการเรียน 3.73 4.37 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย 3.67 4.40 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการเรียน 3.71 4.40 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม 

3.64 4.39 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 

3.59 4.36 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 3.46 4.18 

8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวก
และเหมาะสม 

3.72 4.37 

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

3.69 4.38 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกใน
การท าวิจัย 

3.65 4.33 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 3.68 4.37 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.66 4.36 

 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected 

to evaluation and enhancement (6)  มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

10.6.1 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงานอย่างเพียงพอ 
หลักสูตร 
1.มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากตลาดแรงงาน โดยการส ารวจความคิดเห็นของสถาน

ประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ที่นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไปฝึกสหกิจ ประจ าปี 2557-2560



 

 

หน้า 102 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

เพ่ือน าข้อมูลย้อนกลับดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 2. มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบประเมินความพึงพอในของผู้ใช้

บัณฑิต และน าข้อมูลป้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และจะน าไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรในรอบหลักสูตรถัดไป 

3. มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการแรงงานจากตลาดแรงงาน โดยศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
ข้อมูลข่าวสารจากคณะและมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน  
1. ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตมีการประเมินเรื่องความรู้ทางภาษาอังกฤษของนิสิตค่อนข้างต่ า  
2. จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าสถานประกอบการต้องการนิสิตที่มีทักษะในการพัฒนาทางด้าน 

Mobile Application กระบวนการคิดวิเคราะห์และอัลกอริทึม การน าเสนอ การแนะน าตัว 
และการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
1. พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ วางแผนการ

ด าเนินงาน ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบ 
2. น าข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการเพ่ิมรายวิชา 

Mobile Application ลงไปในการเรียนการสอน เพ่ิมเนื้อหาปัญญาประดิษฐ์ การจัดการข้อมูล ลงใน
รายวิชาหัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ผลักดันให้นิสิตสอบ TOEIC มีการอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ 
4. จัดให้นิสิตสอบวัดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักฐาน 
1. สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการและหน่วยงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2560 
2. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
10.6.2 มีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนและศิษย์เก่าอย่างเพียงพอ 
นอกจากการเรียนการสอนแล้วการรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนยังเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้แน่ใจว่า

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการรวบรวมข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้เรียนจะท าเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษาผ่านระบบการประเมินความ
พึงพอใจแบบออนไลน์ที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ 

 1.  มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอน โดยทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตรจะใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต (www.access.buu.ac.th) เพ่ือน าข้อมูล
ป้อนกลับดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน  
 2. มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนด้านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ประเมินออนไลน์ เพื่อ
น าข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพมากขึ้น  

3. มีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่าด้านภาวะการมีงานท า โดยใช้แบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน  

4. มีการจัดท า Facebook ของศิษย์เก่าในสาขาเพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันอาจารย์  
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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 อัตราการสอบ
ผ่าน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการ
เรียนรู้ 
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 



 

 

หน้า 104 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

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 4 

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 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program 
Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่ การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์

หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

  ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

 

1 นายปุณวัตร์ 
ปุญสิริ 
นายทัชสุระ 
นาปัด 
MR.SOKREAK
SMEY SENG 

   อ.อรวรรณ จิต
ตะกาญจน ์

ระบบส่งอีเมลแบบ
อัตโนมัติ กรณีศึกษาระบบ
ลอจิสติกส์บริษัทนอสตร้า 

 /   AUCC2018 27-29 
เมย. 
2559 

     /    

2 นายเสฏฐวุฒิ 
รุจินันทกร 
นายวรฉัตร รัต
ยันตรกร 

   อ.สิริสุดา บัว
ทองเกื้อ 

ระบบการตรวจจับใบหนา้
ส าหรับการลงเวลาเข้างาน
ของพนักงาน บริษัท อัฟวา
แลนท์ จ ากัด 

 /   AUCC2018 27-29 
เมย. 
2559 

  / /      

3 นางสาวชมพู่ 
กางแกว้ 
นายขวัญวัฒน์ 
อาวธุทอง 

   อ.อรวรรณ จิต
ตะกาญจน ์
อ.สิริสุดา บัว
ทองเกื้อ 

ระบบสหกิจศึกษา  /   AUCC2018 27-29 
เมย. 
2559 

  /       

4 ณัฐนนท์ แก้ว
โมรา 

   อ.ธนพล พกุเส็ง ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการร้านเฟอร์นิเจอร ์
กรณีศึกษา ร้านเพิ่มเงิน
เฟอร์นิเจอร์ อ าเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร ่

 /   AUCC2018 27-29 
เมย. 
2559 

   /      

รวม 8                    
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ผลการด าเนินงาน   

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

ระบบงานทะเบียนนิสิตท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาใช้ในการก ากับดูแล 
โดยเปรียบเทียบอัตราการสอบผ่านและการตก ของปีการศึกษา 2558 ถึง ปีการศึกษา 2560 

ตารางที่ 11.1 แสดงอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกปีการศึกษา 2558 
ปีการศึกษาที่เข้า

ศึกษา 
ชั้นปี จ านวน

นักศึกษา 
ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละนักศึกษาที่
สอบผ่านตามแผน
ก าหนดการศึกษา 

2558 1 24 10 41.67 
2557 2 21 21 100.00 
2556 3 38 37 97.37 
2555 4 21 21 100.00 

 
ตารางที่ 11.2 แสดงอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษาที่เข้า
ศึกษา 

ชั้นปี จ านวน
นักศึกษา 

ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละนักศึกษาที่
สอบผ่านตามแผน
ก าหนดการศึกษา 

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

 
ตารางที่ 11.3 แสดงอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออกปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษาที่เข้า
ศึกษา 

ชั้นปี จ านวน
นักศึกษา 

ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละนักศึกษาที่
สอบผ่านตามแผน
ก าหนดการศึกษา 

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

จากข้อมูลของปีการศึกษา 2560 พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ไม่ผ่านตามแผนการศึกษาจ านวนมาก ซึ่งเกิดจาก
นิสิตขาดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาหลักในชั้นปี 1 แต่ในชั้นปีอ่ืนนั้นนิสิตผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนดเกือบทั้งหมด ทางสาขาประชุมกันสรุปปัญหาและมีข้อเสนอแนะให้ติดตามให้ค าปรึกษาแก่นิสิต
ในการเลือกลงเรียนรายวิชาและการงดการลงทะเบียนในรายวิชาที่อาจเกิดมีปัญหา รวมถึงการวาง
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แผนการเรียนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละคนใกล้ชิดมากข้ึน นอกจากนี้ยังจะด าเนินการจัดติวเสริมให้นิสิต
อีกด้วย   

ตารางที่ 11.4 แสดงอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก ปีการศึกษา 2560 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) 

ปีการศึกษาที่เข้า
ศึกษา 

ชั้นปี จ านวน
นักศึกษา 

ในแต่ละชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

ร้อยละนักศึกษาที่
สอบผ่านตามแผน
ก าหนดการศึกษา 

2560 1 81 80 98.77 
2559 2 267 253 94.67 
2558 3 124 124 100.00 
2557 4 121 108 89.26 

 
 จากผลการเปรียบเทียบอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาเขตจันทบุรี กับ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) พบว่า ของจันทบุรี ยัง
มีอัตราการตกออกสูงกว่าทางบางแสน เนื่องจากคุณภาพของนิสิตที่เข้ามาทางวิทยาเขตจันทบุรี ด้อยกว่า
ทางบางแสน ซึ่งทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี มีแผนการปรับปรุงคือ ให้ติดตามให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตในการเลือกลงเรียนรายวิชาและการงดการลงทะเบียนในรายวิชาที่อ าจเกิดมีปัญหา 
รวมถึงการวางแผนการเรียนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละคนใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะด าเนินการจัด
ติวเสริมให้นิสิตอีกด้วย   
 

  11.2 The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
 ระบบงานทะเบียนนิสิตท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาใช้ในการก ากับดูแล 
โดยเปรียบเทียบระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ดังตาราง 

 
ตารางที่ 11.5 แสดงระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแตล่ะชั้นป ี

3 ปี 4 ปี >4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4 

เป็นต้น
ไป 

2555 33 15 5 1 11 1 0 0 
2556 47 12 9 16 7 1 2 0 
2557 25  (21)  4 0 0  
2558 25  (9)  15 1   
2559 20  (19)  1    
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ตารางที่ 11.6 แสดงระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแตล่ะชั้นป ี

3 ปี 4 ปี >4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4 

เป็นต้น
ไป 

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

2559 20  (18)   

1 
(ย้าย

สาขา 1 
คน) 

   

2560 16  (11)  5    

   
จากข้อมูลที่แสดงในตารางจะเห็นได้ว่า จ านวนนิสิตที่ใช้ระยะเวลาศึกษามากกว่า 4 ปี ของ

สาขาในปีการศึกษา 2560 ลดลงกว่าปีการศึกษา 2559 เป็นจ านวนมาก เนื่องจากในปีที่ผ่านมา อาจารย์
ที่ปรึกษา ก ากับ ติดตาม ดูแลนิสิตในที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีการเรียกมาพบทุกสัปดาห์ ให้นิสิตน า
ความก้าวหน้าของโครงงานมาให้ดู ซึ่งสามารถแก้ปัญหานิสิตคงค้างได้เป็นอย่างดี 
 

ตารางที่ 11.7 แสดงระยะเวลาในการศึกษา ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บางแสน 

ปีการศึกษา จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะ เวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแตล่ะชั้นป ี

3 ปี 4 ปี >4 ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 
ปี 4 

เป็นต้น
ไป 

2555                 
2556                 

2557 121   

108 
(67+41) 
(เกรดออก
ครบ 64 / 
41 รอเกรด 
Project )  

13  4 0 1  

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

  
จากข้อมูลระยะเวลาในการจบการศึกษา เปรียบเทียบกับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บางแสน

พบว่า ทางจันทบุรี มีนิสิตที่ยังไม่จบการศึกษาในระยะเวลา 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนทางบางแสน 
คิดเป็นร้อยละ 13.04 ซึ่งจะเห็นได้ว่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จันทบุรี มีอัตราการจบสูงกว่าทางบาง
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แสน เนื่องจากจ านวนนิสิตทางจันทบุรีมีน้อยกว่า ท าให้อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาและดูแลนิสิตอย่าง
ใกล้ชิด 
 

           11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement (1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
    ระบบงานทะเบียนนิสิตท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้อาจารย์ในสาขาใช้ในการก ากับดูแล 
โดยเปรียบเทียบการได้งานท าของบัณฑิตรหัสปีการศึกษา 2557 – 2559 
 
 ตารางที่ 11.8 แสดงร้อยละของการมีงานท า ปีการศึกษา 2557-2559 

ข้อมูลการสอบถาม 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประจ าปีการศึกษา 
2557 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประจ าปีการศึกษา 
2558 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประจ าปีการศึกษา 
2559 

ร้อยละการมีงานท า 91.23 78.13 89.74 
  จะเห็นได้ว่าอัตราการมีงานท าจากการส ารวจจากนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 
จะเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558   ซึ่งในทางปฏิบัติหลักสูตรได้มีการหารือในการประชุมสาขา เพ่ือ
หาทางสนับสนุนการได้งานท าโดย ส าหรับปีการศึกษา 2561 หลักสูตรร่วมกับคณะจะผลักดันให้นิสิตใน
ชั้นปีที่ 4 ได้มีโอกาสในการสอบมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพ่ือเป็นการ
แสดงถึงมาตรฐานของบัณฑิตที่จบการศึกษา อาจสามารถส่งเสริมให้บัณฑิตหางานท าได้ดียิ่งขึ้น  รวมถึง
การผลักดันให้นิสิตได้ไปสหกิจศึกษาซึ่งอาจส่งผลให้ได้ท างานต่อเนื่องกับสถานประกอบการนั้นได้ 
  

ตารางที่ 11.9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละการมีงานท า ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยา
เขตจันทบุรี กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา บางแสน และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง 

ข้อมูลการสอบถาม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.บูรพา วิทยาเขต

จันทบุรี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.บูรพา บางแสน 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
ลาดกระบัง 

ร้อยละการมีงานท า 89.74 79.09 83.85 
   
  จากการเทียบร้อยละการมีงานท าพบว่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขตจันทบุรี 
บัณฑิตที่จบไปมีงานท าสูงกว่าของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และสูงกว่า
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เนื่องจาก นิสิต
มีจ านวนน้อย ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างใกล้ชิด นิสิตสามารถสอบถามปัญหาได้โดยตรง 
อาจารย์ดูแลทั่วถึง นอกจากนี้ โครงงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตท า 1 คน/โครงงาน ท าให้
นิสิตฝึกฝนเขียนโปรแกรมได้จริง และนอกจากนี้จากการสอบถามผู้ประกอบการพบว่านิสิตสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความอดทน ตั้งใจในการท างานสูง  
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  11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement (2) มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 
  ในการศึกษาเพ่ือส าเร็จสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตจะต้องท าโครงงานในรายวิชาหรือ 
โครงงานประกอบสหกิจศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2560  ซึ่งสามารถจ าแนกลักษณะของงานได้ดังต่อไปนี้ 
 
 ตารางที่ 11.10 แสดงรายชื่อโครงงานของนิสิตประเภทโครงงาน 
ล าดับ ช่ือผลงาน ช่ือ-นามสกุลนิสติ อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การขายรองเท้า

กีฬาฟุตซอลออนไลน ์
ฤทธิชัย ฉิมพลี 

อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน ์

2 เกมส์ปริศนาอักษรไขว้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอย ์

นายอมรเมธ นิตราธร 
อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน ์

3 เกมส์ปริศนาอักษรไขว้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอย ์

นายชัยณรงค์ บุญ
เรือน 

อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน ์

4 ระบบสหกิจศึกษา ชมพู่ กางแก้ว อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน ์
5 ระบบควบคมุอุณหภูมิและความชืน้ในโรงเรือน

เพาะเหด็แบบอัติโนมัต ิ
ทศพร ศรีคงรักษ ์

อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล 

6  นายอิทธิชัย ชูผล อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล 
7 ระบบบรหิารจดัการ งานกิจกรรมนิสิต กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุร ี

ธนพงษ์ ไหมทอง อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล 

8 แอพพลิเคชั่นให้บริการจองรถตู้ มหาวิทยาลัยบรูพา 
วิทยาเขตจันทบุร ี

สุทธิดา ต้นกลาง 
อ.สมบัติ ฝอยทอง 

9 แอพพลิเคชั่นบริการจองคิวล้างรถบน
ระบบปฏิบตัิการแอนดรอยด์ กรณศีึกษาร้านจักร
พงษ์คาร์แคร ์ 

นมัชญา วารินทร ์
อ.สมบัติ ฝอยทอง 

10 ระบบสหกิจศึกษา ขวัญวัฒน์ อาวุธทอง อ.สิริสดุา บัวทองเกื้อ 
11 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผา้ไหม กรณีศึกษา 

ร้านมัชชดาไหมไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา 
แว่นแก้ว ก าเนิดเมือง อ.สิริสดุา บัวทองเกื้อ 

12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรา้นเฟอร์นิเจอร์ 
กรณีศึกษา รา้นเพิ่มเงินเฟอร์นเิจอร์ อ าเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร ่

ณัฐนนท์ แก้วโมรา อ.ธนพล พุกเส็ง 

13 ระบบสารสนเทศการจัดการขายอฐิมอญ 
กรณีศึกษาร้านคณุวรรลภ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรุี 

ทศพล กลสรร อ.วรวิทย์ พูลสวัสดิ ์
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ตารางที่ 11.11 แสดงรายชื่อโครงงานของนิสิตประเภทโครงงานสหกิจศึกษา 
ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อ-นามสกุลนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา 
1 ระบบส่งอีเมลแบบอัตโนมตัิ กรณศีึกษาระบบ

ลอจิสติกส์บริษัทนอสตรา้ 
นายปุณวัตร์ ปุญสิร ิ
นายทัชสุระ นาปดั 
MR.SOKREAKSMEY SENG 

อ.อรวรรณ จิตตะกาญจน ์

2 ระบบการตรวจจับใบหน้าส าหรับการลงเวลา
เข้างานของพนักงาน บริษัท อัฟวาแลนท์ จ ากัด 

นายเสฏฐวุฒิ รุจินันทกร 
นายวรฉัตร รัตยันตรกร 

อ.สิริสดุา บัวทองเกื้อ 

3 ระบบสารสนเทศเพื่่อการจัดการบนัทึก
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

นางสาวเลอลักษมี อรณุะกสิกร 
นายอิทธิพล สีสอ 

อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 

  เปรียบเทียบสัดส่วน พบว่านิสิตส่วนใหญ่จะท าโครงงานประเภทการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โดยที่ผลงานที่นิสิตได้ท านั้น จะแสดงถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ส าหรับโครงงาน
สหกิจศึกษา ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจากผลการด าเนินการสามารถ
พิจารณาได้ว่าการท าโครงงานและสหกิจท าให้นิสิตได้ประสบการณ์ในการท างาน นอกจากนั้นในการ
ติดตามไปยังบริษัทที่นิสิตไปสหกิจเพ่ือสอบถามความต้องการของสถานประกอบการเพ่ือให้ทราบถึง
ความต้องการที่จะให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในด้านใดมากยิ่งขึ้น เพ่ือการน ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพนิสิตต่อไป 
    
  11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement (3) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
   มหาวิทยาลัยได้มีการสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพโดยเฉพาะที่ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อบัณฑิตรหัสปีการศึกษา 2556 ถึง 2559 
 
 ตารางที่ 11.12 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตรหัสปีการศึกษา 2556 ถึง 2559 

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่
แสดงออก 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประจ าปี

การศึกษา 2556 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประจ าปี

การศึกษา 2557 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประจ าปี

การศึกษา 2558 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ประจ าปี
การศึกษา 

2559 
1.ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4.14 4.20 4.01 4.23 

2.ด้านความรู ้ 3.75 3.88 3.56 4.23 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 3.60 3.62 3.35 3.93 
4.ด้านทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

3.81 3.98 3.74 4.23 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.53 3.69 3.48 3.81 

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 3.79 3.91 3.73 4.01 
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 จากข้อมูลผลการจะเห็นได้ว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในปีการศึกษา 2559 สูงขึ้น
ในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมาและก่อนหน้ามีการเตรียมความพร้อมเฉพาะด้านให้นิสิต
ได้ออกไปท างานอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน โดยมีโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ซึ่งให้
นิสิตทุกคนเข้าร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางด้านภาษา  

 
ตารางที ่11.13 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตรหัสปีการศึกษา 2559 ของสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี กับ บางแสน  

ข้อมูลการสอบถาม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.บูรพา บางแสน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเฉลี่ย
ทั้ง 5 ด้าน 

4.01 4.00 

  

จากข้อมูลผลการจะเห็นได้ว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตในปีการศึกษา 2559 ของ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี สูงกว่าของบางแสน จากการสอบถามผู้ประกอบการพบว่า
นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความอดทน ตั้งใจในการท างานสูง 

 



 

 

 
 
 
 
 

 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4  
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

4  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

4  

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3  
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure  
           and Content) 

4  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

4  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

4  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 4  
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3  
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

4  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3  
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3  

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3  
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

3  

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

3  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3  
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

 

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

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. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and  3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
           Support) 
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 

3  

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

4  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

4  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3  

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

3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3  

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 3  
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

4  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

4  

ระดับในภาพรวม  3  
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รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 

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

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1.ปรับผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังให้สอดคล้องกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมีความชัดเจน
สะท้อนความต้องการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. 

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

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. รายวิชาในหลักสูตรมี
ความทันสมัยและตรง
ตามความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

1. เพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงหลักสูตร 

1. รายวิชาในหลักสูตรมี
ความทันสมัย 

1. 

2. ได้มีการวิเคราะห์ผล
จากการรับเข้าและการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

2. 2. 2. 

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

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการปรับหลักสูตรให้
มีความทันสมัย โดยใช้
ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต
และสถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา 

1. 1. มีการปรับหลักสูตรให้
มีความทันสมัย โดยใช้
ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต
และสถานประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา 

1. 

2.มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นล าดับตาม
กระบวนการเรียนรู้ 

2. 2.มีการจัดการเรียนการ
สอนเป็นล าดับตาม
กระบวนการเรียนรู้ 

2. 

3. รายวิชาเน้นทฤษฎีคู่
กับการปฏิบัติ 

3. 3. รายวิชาเน้นทฤษฎีคู่
กับการปฏิบัติ 

3. 
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4. รายวิชาสามารถ
ประยุกต์ใช้กับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

   

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

1. วิชาโครงงานมีการน า
ความรู้มาบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในทางธุรกิจและ
งานวิจัย 

1. พัฒนาทักษะให้นิสิต
สามารถประยุกต์ใช้
เครื่องมือในการแก้ปัญหา
ได้ด้วยตัวเอง 

1. มีการใช้สื่อทางสังคม
ออนไลน์มาประยุกติ์ใน
การเรียนการสอนและ
การสื่อสารระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน 

1. 

2.มีการใช้กรณีศึกษาให้
นิสิตได้วิเคราะห์และลง
มือปฏิบัติติจริง  

2. สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

2. 2. 

3. มีการใช้สื่อทางสังคม
ออนไลน์มาประยุกติ์ใน
การเรียนการสอนและ
การสื่อสารระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน 

 3. 3. 

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

1. มีการแจ้งวิธีและ
เกณฑ์การประเมินผลการ
เรียน ผลการสอบ ให้
นิสิตได้ทราบในทุกระยะ
ของการเรียนการสอน 
เพ่ือให้นิสิตได้ทราบและ
ปรับปรุงตนเอง 

1. ปรับกระบวนการ
รับเข้าของนิสิตให้
สอดคล้องกับจ านวนนิสิต
คงอยู่ปัจจุบัน 

1. 1. ปรับกระบวนการ
รับเข้าของนิสิตให้
สอดคล้องกับจ านวนนิสิต
คงอยู่ปัจจุบัน 

2. มีแผนการส่งเสริมและ
ติดตามการท าโครงงาน
ของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 

2. 2. 2. 

3. อาจารย์ให้ค าแนะน า
ในเรื่องการวางแผนการ
เรียน 

3. 3. 3. 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
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1.มีการส่งเสริมให้
อาจารย์ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อ
เป็นการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญให้มากขึ้น หรือ
คณะฯ/หลักสูตรจัด
โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพตามความ
ต้องการของอาจารย์ 

1. พัฒนาผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัยให้
บรรลุผลตามสมรรถนะ
ของการพัฒนาบุคลากร 

1. อาจารย์มีงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

1. 

2.  2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้มี
โอกาสเข้าอบรมทางด้าน
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องใน
สาขาให้มากข้ึน 

2. 2. 

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. อัตราการคงอยู่ของ
นิสิตมากขึ้น 

1. ส่งเสริมให้นิสิตใช้
เครื่องมือที่มีในการ
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

1. 1. อัตราการคงอยู่ของ
นิสิตปี 1 ลดลง 

2. มีแผนการส่งเสริมและ
ติดตามการท าโครงงาน
ของนิสิต 

2. ส่งเสริมให้นิสิตเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. 2. 

3. อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตามการวางแผนการ
เรียนให้กับนิสิตอย่าง
ใกล้ชิด 

3. 3. 3. 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1.มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ 

1. จัดห้องให้นิสิตได้เข้า
มาพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ทาง
วิชาการ 

1. 1. 
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2. 2. 2. 2. 
3. 3. 3. 3. 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.มีโครงการส่งเสริมการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและสอบวัดระดับ
มาตรฐาน 

1.ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
สอบมาตรฐานทาง
วิชาชีพไอที 

1. 1. 

2.มีการวิเคราะห์ข้อมูล
และผลการป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตร 

 2. 2. 

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

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. บัณฑิตได้งานท าตรง
สาขาที่เรียนมา 

1. เพ่ิมทักษะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

1. 1. ส่งเสริมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ 

 



 

 

 
 
 
 
 

 ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

1. มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ฉบับ 
   ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, 
2559.  
2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ , เล่มหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (มคอ. 2), คณะวิทยาศาสตร์
และ 
   ศิลปศาสตร์, 2559.  
3. เอกสารการประเมินตนเอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559   
4. เอกสารแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของหลักสูตร   
5. เอกสารประกาศเงินรางวัลนักวิจัยและระเบียบด าเนินการสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ 
6. แผนแผนยุทธศาสตร์ 2555-2559 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
7. เอกสารค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาให้พนักงานกลับเข้าปฏิบัติงาน 
8. เอกสารประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (แนวทางการปฏิบัติทั่วไป) 
9. เอกสารมาตรฐานภาระงานอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
10. เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณ 
11. เอกสารประกาศเงินรางวัลนักวิจัย 
12. เอกสารประกาศคณะการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
13. สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการและหน่วยงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน 
     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2560 
14. สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

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

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   
2 - ---ระดับปริญญาตรี 1  
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
4 - ---ระดับปริญญาโท   
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
6 - ---ระดับปริญญาเอก   
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   
8 - ---ระดับปริญญาตรี   
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

10 - ---ระดับปริญญาโท   
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
12 - ---ระดับปริญญาเอก   
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี   
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 9  

20 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า    

21 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 4  

22 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  5  

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 8  
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4  
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 4  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   1 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1  
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   
40 - - --ระดับปริญญาตรี   
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   
42 - - --ระดับปริญญาโท 3  
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
44 - - --ระดับปริญญาเอก 2  
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  5 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์   
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 12  

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ   
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52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 8  

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 3  

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  1  

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว   

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

61 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว   

62 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ   

63 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   
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64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

69 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 35  

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 8  

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 8  

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)   

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.01  

81 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่   

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ   

84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   
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85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

87 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

88 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

90 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่   

98 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ    

99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   



 

 

หน้า 129 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

102 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1   

103 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

105 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online   

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   

 
 


