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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

1. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีดังนี้
ส่วนที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

5 เป็นไปตามเกณฑ์
� ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ..........................(ระบุข้อ)

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA
ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ 4

ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดับ ..4....
AUN-QA 2 Programme Specification ระดับ ..4....
AUN-QA 3 Programme Structure and Content ระดับ ..3....
AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach ระดับ ..4....
AUN-QA 5 Student Assessment ระดับ ..4....
AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดับ ..3....
AUN-QA 7 Support Staff Quality ระดับ ..4....
AUN-QA 8 Student Quality and Support ระดับ ..4....
AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure ระดับ ..4....
AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดับ ..4....
AUN-QA 11 Output ระดับ ..4....

จุดแข็ง
1) หลักสูตรท่ีมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้-เสีย และมีการบูรณาการ

ความรู้สู่การปฏิบัติ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง
2) การกํากับติดตามการประเมินผลการเรียนของนิสิตตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELOs) อย่าง

เป็นระบบตั้งแต่แรกเข้าจนถึงก่อนจบการศึกษา และมีเป้าหมายให้นิสิตผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
3) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาด้านวิชาชีพด้วยการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การปฏิบัติสหกิจศึกษาท้ังในและต่างประเทศ การร่วมเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการ และ การร่วมเวทีการประกวดต่างๆ
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4) คณาจารย์ในหลักสูตรมีความทุ่มเท และเอาใจใส่ในการติดตามผลการเรียนและกิจกรรมต่างๆ

ของนิสิตเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1) หลักสูตรควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนานิสิตเพื่อเข้าสู่

ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น โครงการส่งเสริมการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที และ
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง

2) การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ในหลักสูตรและเพิ่มเติมการนํา
ผลงานวิจัยมาประกอบในการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต

3) หลักสูตรควรเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรอย่างชัดเจน
และดึงดูดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน

4) การรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
5) การเพ่ิมทักษะที่สําคัญในการทํางานด้านไอทีในรายวิชาที่เก่ียวข้อง เช่น การดีบักโปรแกรม

การใช้เฟรมเวริ์ก และ การนําโปรแกรมไปใช้ เป็นต้น
6) การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตที่เสถียร และจุดกระจายสัญญานท่ีทั่วถึงเพื่อรองรับการเรียนการ

สอนของหลักสูตรท่ีเน้นการใช้อินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนและปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับการปฏิบัติการของ IoT

2. ผลการตรวจประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินการ

เป็นไปตามเกณฑ์
9

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
8

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 9

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 9

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 9

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 9

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 9

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน
5 เป็นไปตามเกณฑ์
� ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
(ระบุสาเหตุ)

.......................................................................................................................………………………………………………..

..............................................................................................................................................................................
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1
.…..……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA
เกณฑ์ ผลการประเมิน

AUN. 1 Expected Learning Outcomes
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and

aligned with the vision and mission of the university [1,2]
4

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

4

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of
the stakeholders [4]

4

Overall Opinion 4
AUN. 2 Programme Specification

2.1 The information in the programme specification is comprehensive
and up-to-date [1, 2]

4

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

3

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

4

Overall Opinion 4
AUN. 3 Programme Structure and Content

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with
the expected learning outcomes [1]

3

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

3

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

4

Overall Opinion 3
AUN. 4 Teaching and Learning Approach

4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated
to all stakeholders [1]

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

4

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 3
Overall Opinion 4

AUN. 5 Student Assessment
5.1 The student assessment is constructively aligned to the

achievement of the expected learning outcomes [1, 2]
4

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

4

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are
used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6, 7]

4

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve
learning [3]

4

5.5 Students have ready access to appeal procedure [8] 4
Overall Opinion 4

AUN. 6 Academic Staff Quality
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]

3

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to
improve the quality of education, research and service [2]

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]

3

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 3
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified

and activities are implemented to fulfil them [8]
3

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

3

6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are
established, monitored and benchmarked for improvement [10]

3

Overall Opinion 3
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AUN. 7 Support Staff Quality
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]

4

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and
promotion are determined and communicated [2]

4

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 4
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified

and activities are implemented to fulfil them [4]
3

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

4

Overall Opinion 4
AUN. 8 Student Quality and Support

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined,
communicated, published, and up-todate [1]

3

8.2 The methods and criteria for the selection of students are
determined and evaluated [2]

3

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress,
academic performance, and workload [3]

4

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

4

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

4

Overall Opinion 4
AUN. 9 Facilities and Infrastructure

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]

4

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

4

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to
support education and research [1, 2]

4
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9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and
updated to support education and research [1, 5, 6]

4

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for
people with special needs are defined and implemented [7]

3

Overall Opinion 4
AUN. 10 Quality Enhancement

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum
design and development [1]

4

10.2 The curriculum design and development process is established
and subjected to evaluation and enhancement [2]

4

10.3 The teaching and learning processes and student assessment are
continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and
alignment [3]

3

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4] 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]

4

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and
subjected to evaluation and enhancement [6]

3

Overall Opinion 4
AUN. 11 Output

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and
benchmarked for improvement [1]

4

11.2 The average time to graduate is established, monitored and
benchmarked for improvement [1]

4

11.3 Employability of graduates is established, monitored and
benchmarked for improvement [1]

4

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

4

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored
and benchmarked for improvement [3]

3

Overall Opinion 4
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4. จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถพัฒนาได้
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes

จุดแข็ง
1. การพัฒนาหลักสูตรที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการผู้มีส่วนได้-เสีย

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. ทบทวนระบบการติดตามความต้องการของผู้มีส่วนได้-เสียอย่างเป็นปัจจุบันเพื่อพัฒนาการพัฒนา

หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ

AUN-QA 2 Programme Specification
จุดแข็ง
1. การส่ือสารข้อมูลหลักสูตรด้วยสื่อที่หลากหลายตามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้-เสีย

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. ทบทวนการสื่อสารข้อมูลรายวิชาสําหรับผู้เรียน ผ่าน มคอ 3 และ มคอ 4

AUN-QA 3 Programme Structure and Content
จุดแข็ง
1. การวางโครงสร้างหลักสูตรตามลําดับการเรียนรู้และการบูรณาการความรู้

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. ทบทวนการกระจายความรับผิดชอบของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELOs) สู่นิสิตในแต่ละช้ันปี

และสู่รายวิชา เพื่อพัฒนานิสิตได้ตามความคาดหวัง

AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach
จุดแข็ง
1. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการเรียนในหลักสูตรและกิจกรรมเสริม

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. กระบวนการประเมินนิสิตด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการให้มี

ประสิทธิภาพ
2. แบบสอบถามสื่อถึงข้อบ่งชี้ท่ีต้องการประเมินเพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
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AUN-QA 5 Student Assessment

จุดแข็ง
1. การกํากับติดตามการประเมินผลการเรียนของนิสิตตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELOs) อย่างเป็น

ระบบตั้งแต่แรกเข้าจนถึงก่อนจบการศึกษา
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. ทบทวนกระบวนการส่ือสารการประเมินผู้เรียนและการป้อนกลับของผลการประเมินผู้เรียน

AUN-QA 6 Academic Staff Quality
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีพัฒนาการในการผลิตงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. การจัดทําแผนระยะยาวของแผนอัตรากําลัง และแผนบริหาร-พัฒนาบุคลากร รวมถึงการกําหนด

บทบาทหน้าท่ีตามความถนัดของแต่ละบุคคลากร
2. การเทียบเคียงผลงานวิจัยกับคู่เทียบ

AUN-QA 7 Support Staff Quality
จุดแข็ง
1. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนของส่วนกลาง

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. ทบทวนความต้องการของหลักสูตรในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

AUN-QA 8 Student Quality and Support
จุดแข็ง
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีการส่งเสริมให้นิสิตไปนําเสนอผลงานวิชาการและการสอบมาตรฐาน

วิชาชีพ

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. การทบทวนนโยบายและเกณฑ์การรับเข้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
2. ทบทวนกระบวนการพัฒนานิสิตเพื่อการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure
จุดแข็ง
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1. กระบวนการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเรียนการสอนและ

การทําวิจัย

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. การสํารวจความต้องการต่อสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับความต้องการพิเศษ

AUN-QA 10 Quality Enhancement
จุดแข็ง
1. การพัฒนาคุณภาพในด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยคํานึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง

(ELOs) จากความต้องการของผู้มีส่วนได้-เสีย

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. เพิ่มจํานวนการนําผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน และการวัดผล
2. การประเมินผลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้-เสียทําได้ดีในส่วนของผู้ประกอบการสหกิจศึกษา ควร

เพิ่มจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจาก ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และอาจารย์ผู้สอน รวมท้ังประเมินให้
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELOs)

AUN-QA 11 Output
จุดแข็ง
1. การพัฒนานิสิตให้ผลิตผลงานวิจัยและนําเสนอในประชุมวิชาการจนได้รับรางวัลการนําเสนอ

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้
1. .การกํากับติดตามนิสิตให้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด
2. การประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้-เสีย ท่ีหลากหลาย และครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง (ELOs)
3. การพัฒนาแบบสอบถามท่ีสื่อถึงข้อบ่งช้ีที่ต้องการประเมินเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
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ภาคผนวก



11
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)

ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2559
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ประจําปีการศึกษา 2562 (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563)
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คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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รูปภาพการตรวจประเมิน
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