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ii 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 

วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี

อัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สป.อว.) องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่าย

มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria) น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาแต่งต้ัง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ

มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่

สาธารณชน  

สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทน า ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมิน

ตนเอง และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หวังว่า รายงาน

การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญท่ีแสดงถึง

การมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจในมาตรฐาน

และคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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1  ส่วนน า 
 

1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี

อัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส าหรับวิทยาเขตบางแสน ด าเนินการโดยคณะวิทยาการ

สารสนเทศ มีจ านวนนิสิต 34 คน อาจารย์ประจ า 5 คน โดยคณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน และ

คณาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 4 คน และวิทยาเขตจันทบุรี ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์

และศิลปศาสตร์ มีจ านวนนิสิต 10 คน อาจารย์ประจ า 7 คน โดยคณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน และ

คณาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 4 คน 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน คือ เป็นไปตามเกณฑ์ 

ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Criteria ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ 5 ซึ่งมีรายละเอียด คือ 

AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดับ ....5...... 

AUN-QA 2 Programme Specification ระดับ ....5...... 

AUN-QA 3 Programme Structure and Content ระดับ ....5...... 

AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach ระดับ ....4...... 

AUN-QA 5 Student Assessment ระดับ ....4...... 

AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดับ ....4...... 

AUN-QA 7 Support Staff Quality ระดับ ....3...... 

AUN-QA 8 Student Quality and Support ระดับ ....4...... 

AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure ระดับ ....5...... 

AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดับ ....5...... 

AUN-QA 11 Output ระดับ ....5...... 
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1.2 การด าเนินการประเมินตนเอง 

การด าเนินการประเมินตนเองของหลักสูตร วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เป็นดังนี้ 

ล าดับ หัวข้อด าเนินการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผู้รับผิดชอบ ก าหนด 

แล้วเสร็จ 

1. คณบดีแจ้งประธานสาขาและผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร เ พ่ือเ ข้า ร่วมประชุมผู้ ต รวจ

ป ร ะ เ มิ น  AUN-QA ป ร ะ จ า ปี ต า ม ที่

มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

ประธานสาขาและผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรรับทราบเกณฑ์การ

ประเมิน พร้อมแนวปฏิบัติที่

เก่ียวข้อง 

ป ร ะ ธ า น ส า ข า 

และผู้ รับผิ ดชอบ

หลักสูตร 

30 มี.ค. 2564 

2. คณบดีแจ้ง สนง. การศึกษา เตรียมข้อมูล 

common data ส าหรับการเขียนรายงาน 

AUN-QA 

หลักสูตรฯ ได้ข้อมูล common 

data จากคณะฯ เ พ่ือเ ขียน

รายงาน 

นักวิชาการศึกษา 23 เม.ย. 2564 

3 ประธานสาขานัดประชุมหารือเพ่ือแจ้งแนว

ทางการเขียนรายงาน Common data, 

แหล่งข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการเขียน

รายงาน รายช่ือของ Stakeholder และ

ก าหนดการที่ส าคัญ พร้อมมอบหมายตัว

บ่ง ช้ี ต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบ

ตัวบ่งช้ีต่าง ๆ พร้อมแนวทาง

ในการเ ขียนรายงาน  และ

วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ

จ า ก  Stakeholder เ พ่ื อ

ปรับปรุงกระบวนการ 

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

10 พ.ค. 2564 

4 ประชุมสรุปรายงาน SAR เล่มรายงาน SAR พ.ศ. 2563 

ฉบับสมบูรณ์ 

ป ร ะ ธ า น ส า ข า 

และผู้ รับผิ ดชอบ

หลักสูตร 

11 พ.ค. 2564 

5 น าเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อ

คณะกรรมการประเมิน 

รายงานจุดแ ข็ ง  และจุดที่

สามารถพัฒนาได้ (OFI) จาก

คณะกรรมการ 

ป ร ะ ธ า น ส า ข า 

และผู้ รับผิ ดชอบ

หลักสูตร 

14 มิ.ย. 2564 

6 รายงานผลการตรวจรับการประเมินจาก

คณะกรรมการถึงคณบดี 

หลักสูตรส่งรายงานจุดแ ข็ง 

และจุดที่สามารถพัฒนาได้  

(OFI) พร้อมแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการ 

ประธานสาขา 28 มิ.ย. 2564 

7 หารือผลการตรวจรับการประเมินต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะฯ และคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ 

ค ณ ะ ฯ  แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร ไ ด้

แ น ว ท า ง ร่ ว ม กั น ใ น ก า ร

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใน

ปีการศึกษา 2564 

ประธานสาขา ก.ค. 2564 
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1.3 บทน าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

“มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก - W.E. BURAPHA (Wisdom of the East)” 

ค าขยายความ: การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ท่ีเป็นท่ีพึ่งเพื่อการพัฒนา

ประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นกลไกหลักในการ

ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

อย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และ

การใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ

ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลง และการพัฒนา ทางด้านการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง

ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมท้ังแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปรัชญา 

หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตนักปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน มีคุณธรรม 

เป็นผู้น าในการขับเคล่ือนการเปล่ียนรูปหน่วยงานให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างส่ิงประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของยุทธศาสตร์ประเทศ 

ความส าคัญ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อ

ตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ รองรับการเปล่ียนรูปองค์การไปสู่

องค์กรอัจฉริยะท่ีขับเคล่ือนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพื้นฐานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ตลอด

ถึงการพัฒนาก าลังคนส าหรับธุรกิจดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  เกษตร

อัจฉริยะ (Smart Agriculture)  ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)  เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  การบริการ

อัจฉริยะ (Smart Services)  การท่องเท่ียวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) และ โลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart 

Logistics)  สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
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วัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

เป็นพลเมืองต่ืนรู้ต่อการเปล่ียนแปลง มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริตและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 

มีองค์ความรู้พื้นฐานและความรู้ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อเปล่ียนแปลงองค์กรให้มีการขับเคล่ือนด้วยระบบดิจิทัล (Digital Transformation) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกแบบ และประยุกต์ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบโดยใช้ศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมท้ังสามารถสร้างนวัตกรรม การบริการหรือพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์หรือ

ส่ิงประดิษฐ์ เพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ  

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

มีทักษะด้านอารมณ์ในการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และ เลือกใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์หรือทางปัญญาประดิษฐ์ท่ี

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูล และ สามารถส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ 

มีทักษะพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมดิจิทัล

และเทคโนโลยีอัจฉริยะ สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ และ มีทักษะเป็นผู้ประกอบการ 

7. มีอัตลักษณ์ของบัณฑิต 

เป็นนักปฏิบัติด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Practitioner) ท่ีมีประสบการณ์ท างานใน

อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
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2  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

2.0 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

2.0.1 ข้อมูลตามระบบ CHEQA Online 

(1.1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ปรากฎในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) 

ตารางท่ี 2.0-1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม มคอ.2 

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

ผศ.ดร. ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

Mr. John Gatewood. Ham M.Sc (Computer Science) 

อ. สุภาวดี  ศรีค าดี วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ. ศรชัย อุดมธนาพงศ์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

อ.ดร. สมบัติ ฝอยทอง วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

อ. ไพฑูรย์  ศรีนิล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

อ.ดร. สุคนทิพย์  เถาว์โมลา วท.ด. (เคมี) 

ผศ.ดร. ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

อ.ดร. ธนพล พุกเส็ง ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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(1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษา 2563 

(1.2.1) ระดับปริญญาตรี 

ตารางท่ี 2.0-2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ ส้ินสุดปีการศึกษา 2563 

ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการท า

การสอน 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) พ.ค. 52 – ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล Ph.D. (Electrical and Computer 

Engineering) 

ม.ค. 54 – ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ธ.ค. 40 – ปัจจุบัน 

Mr. John Gatewood. Ham M.Sc (Computer Science) ต.ค. 46 – ปัจจุบัน 

อ.ดร. สุภาวดี  ศรีค าดี วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ต.ค. 55 – ปัจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ. ศรชัย อุดมธนาพงศ์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ธ.ค. 60 – ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. สมบัติ ฝอยทอง วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มิ.ย. 55 – ปัจจุบัน 

ผศ. ไพฑูรย์  ศรีนิล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มิ.ย. 46 – ปัจจุบัน 

ผศ.ดร. สุคนทิพย์  เถาว์โมลา วท.ด. (เคมี) ต.ค. 55 – ปัจจุบัน 

รศ.ดร. ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ปร.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) มิ.ย. 41 – ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มิ.ย. 42 – ปัจจุบัน 

อ.ดร. ธนพล พุกเส็ง ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มิ.ย. 48 – ปัจจุบัน 
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(1.2.2) ประวัติการศึกษา 

ตารางท่ี 2.0-3 ประวัติการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ ส้ินสุดปีการศึกษา 

2563 

ชื่ออาจารย ์
ระดับการศึกษา

ที่จบ 

ปีที่จบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 

ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 

ที่จบ 

สาขาวิชาที ่

จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ ปริญญาเอก 2552 วศ.ด. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2548 วท.ม. 

(วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 2546 วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ปริญญาเอก 2553 Ph.D. 

(Electrical and 

Computer 

Engineering) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

Electrical and 

Computer 

Engineering 

Carnegie Mellon 

University, USA 

ปริญญาโท 2546 M.Eng. 

(Electrical and 

Computer 

Engineering) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

Electrical and 

Computer 

Engineering 

Cornell University, 

USA 

ปริญญาตรี 2542 วศ.บ. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร ปริญญาเอก 2547 วท.ด. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท 2540 วท.ม. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 2536 วท.บ. (สถิติ) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

สถิติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ มหาสารคาม 

Mr.John Gatewood. Ham ปริญญาโท 2536 M.Sc 

(Computer 

Science) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

Computer 

Science 

University of Missouri-

Rolla, USA 

 ปริญญาตรี 2529 B.S. 

(Mathematics) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

Mathematics University of the 

South, USA 

อ.ดร.สุภาวดี  ศรีค าดี ปริญญาเอก 2563 วศ.ด. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ชื่ออาจารย ์
ระดับการศึกษา

ที่จบ 

ปีที่จบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 

ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 

ที่จบ 

สาขาวิชาที ่

จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาโท 2555 วท.ม. 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปริญญาตรี 2553 วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุร ี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ ปริญญาโท 2554 วศ.ม. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 2548 วศ.บ. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง ปริญญาเอก 2555 วศ.ด. 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ปริญญาโท 2547 วศ.ม. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 2540 วท.บ. 

(คณิตศาสตร์-

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

คณิตศาสตร์-

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ผศ.ไพฑูรย์  ศรีนิล ปริญญาโท 2546 วศ.ม. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 2541 วศ.บ. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ผศ.ดร.สุคนทิพย์  เถาว์โมลา

  

ปริญญาเอก 2555 วท.ด. (เคมี) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

ปริญญาโท 2550 วท.ม. (เคมี) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี 2546 วท.บ. (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ปริญญาเอก 2555 ปร.ด. 

(เทคโนโลยี

การศึกษา) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปริญญาโท 2535 วท.ม. (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี 2528 กศ.บ. (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ บางแสน 



9 

ชื่ออาจารย ์
ระดับการศึกษา

ที่จบ 

ปีที่จบ

การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร 

ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา 

ที่จบ 

สาขาวิชาที ่

จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ ปริญญาโท 2546 วท.ม. 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

ปริญญาตรี 2541 วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

อ.ดร.ธนพล พุกเส็ง ปริญญาเอก 2560 ปร.ด. 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 

ปริญญาโท 2548 วท.ม. 

(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 2546 วท.บ. (ระบบ

สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

1.3 อาจารย์ผู้สอน 

ตารางท่ี 2.0-4 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา 

วันเดือนปีที ่

เข้าท างาน 

วันเดือนปีที่

ลาออก 

ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 28 พ.ค. 52 - 

ผศ.ดร. ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 10 ม.ค. 54 - 

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 1 ธ.ค. 40 - 

อ. John Gatewood. Ham M.Sc (Computer Science) 1 ต.ค. 46 - 

อ.ดร. สุภาวดี  ศรีค าดี วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 16 ต.ค. 55 - 

อ.ดร. ขยัน จันทรสถาพร ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 พ.ค. 63 15 พ.ย. 63 

อ. ศรชัย อุดมธนาพงศ์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 18 ธ.ค. 60 - 

ผศ.ดร. สมบัติ ฝอยทอง วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 5 มิ.ย. 55 - 

อ.ดร. อุไรวรรณ บัวตูม ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 31 ต.ค. 54 - 

อ.ดร. สิริสุดา บัวทองเก้ือ Ph.D. (Computer Science) 18 ก.ค. 45 - 
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2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตารางท่ี 2.0-5 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  

เกณฑก์ารประเมิน 
คุณลักษณะหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 5 คน 

 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

 ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

2. คุณสมบัติอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 

5 ปีย้อนหลัง 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขา

ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 

ปีย้อนหลัง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 ต้องมี

ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่

ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน • อาจารย์ประจ า 

    คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

    หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์น้ีประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 

• อาจารย์พิเศษ 

    คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 

    มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 

    อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

น้ัน ทั้งน้ี หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีช่ัวโมงสอนมากกว่าร้อยละ 

50 ของรายวิชา ก็สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ

พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ัน ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัย 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 

หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 

 

รวม เกณฑ์ 5 ขอ้ เกณฑ์ 5 ขอ้ 

หมายเหตุ หากหลักสูตรใดที่ยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ในการก ากับมาตรฐาน

หลักสูตร ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2548 

 

สรุปคะแนนการประเมินตนเอง 

 ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อตามท่ีก าหนด) 

 ไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณีมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งตามท่ีก าหนด) 

 ข้อ …………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1 Expected Learning Outcomes 

2. 1. 1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 

with the vision and mission of the university. 

คณะกรรมการ (ยกร่างหลักสูตร) ได้ศึกษาแนวทางในการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELO) ของ

หลักสูตร วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) ท้ังในแนวกว้างและแนวลึก โดยก าหนด

เป้าหมายของการยกร่างหลักสูตร “บัณฑิตพร้อมท างานทันที และ พร้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” 

มีการใช้ Business Model Canvas ดังภาพ 2.1-1 ส าหรับการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ความสัมพันธ์กลุ่มของพันธมิตรในการสนับสนุนพันธกิจให้บรรลุเป้าประสงค์  

 
ภาพท่ี 2.1-1 Business Model Canvas 

 

โดยในแนวกว้างจะศึกษาจากความต้องการพัฒนาก าลังคนของยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0, EEC-HDC 

(Demand-driven platform) และวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ด้านการศึกษาแนวลึกศึกษาจาก

วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์

ปัจจัยรอบด้านท าให้สามารถก าหนด ELO ท่ีมีความสอดคล้องและตอบสนองตอบต่อ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยฯ และท้ังสองส่วนงาน ดังภาพ 2.1-2   

 
ภาพท่ี 2.1-2 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
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โดยข้อสรุปมีการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะปฏิบัติ ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ท่ี สกอ. (สป.อว.) ประกาศก าหนด โดยความเช่ือมโยงของการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังกับวิสัยทัศน์และ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยแสดงดังตารางท่ี 2.1-1 

 

ตารางท่ี 2.1-1 ความเช่ือมโยงของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง BUU Vision BUU Mission Informatics 

Vision 

SA Vision 

ELO (พ.ศ. 2563) PLO (พ.ศ. 2564) 

ELO 1 PLO 1.1, 1.2, 1.3 ขุมปัญญา

ตะวันออก 

เ พ่ืออนาคตของ

แผ่นดิน 

- ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

สร้างอารยะ

บัณฑิตด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล

และระบบ

อัจฉริยะ 

บูรณาการ

วิทยาการต่าง

ศาสตร์ เพ่ือพัฒนา

สังคมทันสมัย 

สร้างคนรุ่นใหม่ให้

อุดมคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ELO 2 PLO 2.1, 2.2 - ขุมปัญญา

ตะวันออก 

เ พ่ืออนาคตของ

แผ่นดิน 

- เป็นแหล่ งขอ ง

ความรู้ 

ด าเนินการจัดการ

ศึกษาอย่างเสมอ

ภาคเท่าเทียม 

ควบคู่กับการ

เสริมสร้างเสรีภาพ 

ทางวิชาการและ

การใฝ่เรียนรู้

ตลอดชีวิต 

คณะหน่ึงในห้า

ของประเทศที่มุ่ง

สร้างบัณฑิตด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล

และระบบ

อัจฉริยะเพ่ือ

ขับเคลื่อน EEC 

และภาค

ตะวันออก ELO 3 PLO 3.1, 3.2, 3.3 - ขุมปัญญา

ตะวันออก 

เ พ่ืออนาคตของ

แผ่นดิน 

- ประยุกต์ใช้

ความรู้ในการ

แก้ปัญหาของ 

ภาคตะวันออก

และประเทศชาติ 

- พัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยเพ่ือสร้าง

และพัฒนาองค์

ความรู้ในศาสตร์

แขนงต่าง ๆ  

- ให้บริการทาง

วิชาการและ

ถ่ายทอดองค์

ความรู้แก่สังคม

และชุมชน 

ELO 4 PLO 4.1, 4.2, 4.3 

ELO 5 PLO 5.1, 5.2, 5.3 

PLO 6.1, 6.2, 6.3 
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 จากตาราง 2.1-1 พบว่า ELO ทุกด้านของหลักสูตรมีการกระจายครอบคลุมกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในทุกมิติ นอกจากนี้  ELO 

ด้านท่ี 6 ทักษะปฏิบัติท่ีก าหนดเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากหลักสูตรอื่นนั้น จะเป็นการเติมเต็มและเสริมสร้าง

สมรรถนะการเป็นนักปฏิบัติด้านปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดขึ้นในตัวบัณฑิต ดังท่ีก าหนดไว้ใน หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หน้า 51 ของ มคอ. 2  ท้ังนี้ ในการจัดการศึกษาของปี 2563 มหาวิทยาลัยได้

มีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก” และมีการปรับเปล่ียน

รายวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับปีการศึกษา 2564 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสอดคล้องกับการบริหารหลักสูตรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ศึกษาข้อมูล

ป้อนกลับในหลากหลายมิติและมีมติเอกฉันท์ในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2564 

(โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2564) พร้อมกับมีการปรับปรุง ELO ให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนไป ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้าใหม่ (วิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัย) 

พบว่า ELO ทุกด้านของหลักสูตรยังคงมีการกระจายครอบคลุมกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของทุกภาคส่วนเช่นเดิม 

 

2.1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic ( i.e. 

transferable) learning outcomes. 

ในการยกร่างหลักสูตร พ.ศ. 2563 ทางหลักสูตรได้มีการจัดโครงสร้างออกเป็น 6 โมดูลและมีการจัดกลุ่ม

ของ ELO ออกเป็น 6 ด้าน จากการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา แผนการศึกษาในแต่ละโมดูล และการวัดผลของ

รายวิชา และการวัดผลโครงงานของโมดูล คณะกรรมการฯ จึงได้สรุปการกระจายของ  ELO ท้ังในแบบท่ัวไป 

(Generic ELO) และ แบบเฉพาะ (Specific ELO) โดยคณะกรรมการยกร่างก าหนดสัดส่วนของ Specific ELO 

ควรมีมากกว่าร้อยละ 50 และเมื่อพิจารณาโครงสร้างของหลักสูตรใหม่ 2563 ได้ข้อสรุปภาพรวมดังตารางท่ี 2.1-2 

 

ตารางท่ี 2.1-2 ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้เฉพาะทาง และผลการ

เรียนรู้ท่ัวไป ส าหรับหลักสูตร 2563 
 

หลักสูตร 2563 Generic ELO Specific ELO 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1.1, 1.3 ข้อ 1.2 

2 ด้านความรู้ ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 

3 ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 3.1, 3.3 ข้อ 3.2 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 4.1, 4.2, 4.3  

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 5.2, 5.3 ข้อ 5.1 

6 ด้านทักษะปฏิบัติ  ข้อ 6.1, 6.2, 6.3 

รวม 10 (58.82%) 7 (41.18%) 
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จากตาราง 2.1-2 พบว่า หลักสูตร 2563  มี Generic ELO จ านวน 10 ข้อ และ Specific ELO จ านวน 7 

ข้อ (ร้อยละของ Specific ELO = 41.18% ) ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนดในตอนต้น และในการปรับปรุงหลักสูตร 

พ.ศ. 2564 ทางหลักสูตรมีการปรับแก้กลุ่มของ ELO ใหม่อีกครั้งตามหลักการของ SMART Goals เพื่อให้มีความ

ชัดเจนมากขึ้นในตัวเอง (Specific) สามารถวัดได้ (Measurable) สามารถด าเนินการได้ (Actionable) และมีความ

เป็นจริง (Realistic) ผลจากการปรับปรุง ELO ของหลักสูตร พบว่า Specific ELO เพิ่มขึ้นเป็น 9 ข้อ หรือคิดเป็น

ร้อยละ 52.95% ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ พร้อมกันนี้ท าให้ ELO ของหลักสูตรมีความชัดเจนในตัวเอง

มากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความลุ่มลึกในเนื้อหามากขึ้น แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังในภาพกว้าง 

(Generic ELO) ดังตาราง 2.1-3 

 

ตารางท่ี 2.1-3 ความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้เฉพาะทาง และผลการ

เรียนรู้ท่ัวไป ส าหรับหลักสูตร 2564 

หลักสูตร 2564 Generic ELO Specific ELO 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 1.1, 1.3 ข้อ 1.2 

2 ด้านความรู้ ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 

3 ด้านทักษะทางปัญญา  ข้อ 3.1, 3.2, 3.3 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้อ 4.1, 4.2, 4.3  

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 5.2, 5.3 ข้อ 5.1 

6 ด้านทักษะปฏิบัติ  ข้อ 6.1, 6.2, 6.3 

รวม 8 (47.05%) 9 (53.95%) 

 

2. 1. 3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders. 

ในการ (ยกร่างหลักสูตร) คณะกรรมการฯ ยึดหลักการยกร่างเพื่อสร้าง “บัณฑิตพร้อมท างานทันที และ 

พร้อมส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” โดยก าหนดเป้าหมายของการกระจายของ ELO อย่างน้อยร้อยละ 

60 ของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน มีการใช้ Design Thinking ส าหรับการวิเคราะห์กลุ่มของนิสิตและ

ผู้รับบริการ ดังนั้น จึงได้ท าการศึกษาและแบ่งกลุ่มของผู้ใช้บัณฑิตออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีก าลังต้องการปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการ

เปล่ียนรูปองค์กร จาก 3.0 เป็น 4.0 

2) องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจโฆษณา ธนาคาร หรือสถาบันการเงินท่ัวไป  

3) กลุ่มเจ้าของกิจการหรือผู้ร่วมทุน  

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาถึงความต้องการของก าลังคนของ  EEC-HDC ส าหรับ

รองรับอุตสาหกรรมท้ัง 10+2 s-Curve (2 s-Curve ใหม่ คือ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรม

การศึกษา) ซึ่งสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะจะเป็นไปตามความต้องการของก าลังคน

ในอุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ตามยุทธศาสตร์
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ประเทศไทย 4.0 รวมไปถึงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการบริหารจัดการหลักสูตรของเกณฑ์มาตรฐานด้าน

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา และ สป.อว. โดยคณะกรรมการฯ ได้สรุปความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Need และ Basic Requirements ได้ภาพรวมความสอดคล้อง ดังตาราง 2.1-4 

 

ตารางท่ี 2.1-4  ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักสูตร 2563 Need Basic 

Requirements 

S1 S2 S3 S4 S5 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ1.1, 1.2, 1.3 ข้อ 1.1, 1.2, 

1.3 

ข้อ 1.1, 1.2, 

1.3 

ข้อ 1.1, 1.2, 

1.3 

ข้อ 1.1, 1.2, 1.3 

2. ด้านความรู้ ข้อ 2.1, 2.2 ข้อ 2.1, 2.2 ข้อ 2.1, 2.2 ข้อ 2.1, 2.2 ข้อ 2.1, 2.2 

3. ด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 3.1, 3.2 ข้อ 3.1, 3.2 ข้อ 3.1, 3.2, 

3.3 

ข้อ 3.3 ข้อ 3.3 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
ข้อ 4.1, 4.2, 4.3 ข้อ 4.1, 4.2, 

4.3 

ข้อ 4.1, 4.2, 

4.3 

ข้อ 4.1, 4.2, 

4.3 

ข้อ 4.1, 4.2, 4.3 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 5.1, 5.2, 5.3 ข้อ 5.1, 5.2, 

5.3 

ข้อ 5.1, 5.2, 

5.3 

ข้อ 5.2 ข้อ 5.2, 5.3 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ ข้อ 6.1, 6.2 ข้อ 6.1, 6.2 ข้อ 6.3 ข้อ 6.1, 6.2 ข้อ 6.3 

รวม 15  

(88.23%) 

15 

(88.23%) 

15 

(88.23%) 

12 

(70.59%) 

12  

(70.59%) 

หมายเหตุ:  

- S1 หมายถึง ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

- S2 หมายถึง องค์กรของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจโฆษณา, ธนาคาร หรือสถาบันการเงินทั่วไป 

- S3 หมายถึง เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ร่วมทุน 

- S4 หมายถึง EEC-HDC ผลิตคนป้อน 10+2 อุตสาหกรรม (12 s-curve) 

- S5 หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา และ สป.อว. (สกอ. เดิม) 

 

 จากตาราง 2.1-4 ซึ่งแสดงการกระจาย ELO ของหลักสูตร 2563 กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 3 กลุ่ม  

EEC-HDC และเกณฑ์มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาฯ ของประเทศ พบว่า ทุก ELO จะมีการกระจายไปยังความ

ต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Need) และยังสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของประเทศ (Basic 

Requirements) โดยกลุ่มภาคอุตสาหกรรมการผลิตท่ีก าลังต้องการปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์ กลุ่มองค์กรของรัฐ  

และ กลุ่มเจ้าของกิจการหรือผู้ร่วมทุน มีการกระจายของ ELO ไปมากกว่าร้อยละ 88.23 ส าหรับ EEC-HDC และ 

เกณฑ์มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามีการกระจายของ ELO ไปมากกว่าร้อยละ 70.59 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว้คือร้อยละ 60 
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รายการหลักฐาน 

1.1 เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่   

พ.ศ. 2563 

1.2 เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสอง

ภาษา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1.3 รายงานการวิพากษ์ การยกร่างหลักสูตร วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

1.4 รายงานการวิพากษ์ การปรับปรุงหลักสูตร วันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

1.5 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เทียบกับผลการเรียนรู้ 

     ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ตารางท่ี 2.1-5 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังของหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 และหลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 

ELO หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 PLO หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ELO 1. มีทักษะด้านอารมณ์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้าน

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

PLO 1.1 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมือง ต่ืน รู้ ต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วม

แก้ปัญหาสังคม 

PLO 1.2 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 

PLO 1.3 แสดงออกถึงความมีวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ 

รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

ELO 2. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ และติดตาม

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโล ยีปัญญาประ ดิษฐ์ ใน

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ 

PLO 2.1 สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหา

ด้านปัญญาประดิษฐ์ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการสร้างมโนภาพข้อมูล (Data Visualization) 

PLO 2.2 สามารถเปรียบเทียบและสรุปองค์ความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพ่ือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจและ

อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

ELO 3. สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น

นักวิเคราะห์ ข้อมูลมืออา ชีพด้านปัญญาประ ดิษฐ์ และ

เทคโนโลยีอัจฉริยะจากทักษะปฏิบัติ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนรูป

อ งค์ ก ร เ ป็ น อ งค์ ก รที่ ขั บ เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย ดิ จิ ทั ล  ( Digital 

Transformation) 

PLO 3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ สรุป 

ประเด็นปัญหาและ/หรือความต้องการอย่างเป็นระบบ 

PLO 3.2 สามารถสร้างการบริการหรือการประยุกต์แบบใหม่ 

ห รือ พัฒนา ต่อยอดซอฟ ต์แว ร์ห รือสิ่ งป ระ ดิษฐ์  เ พ่ื อ

อุ ต ส า ห ก ร ร ม อั จ ฉ ริ ย ะ บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ

ปัญญาประดิษฐ์ 

PLO 3.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบ

อัตโนมัติ เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการแก้ปัญหา

ในภาคอุตสาหกรรม  
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ELO หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 PLO หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ELO 4. สามารถน าและท า งาน ร่วมกับผู้อื่ น เ พ่ือบรรลุ

เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารอย่าง

เหมาะสม 

 

PLO 4.1 แสดงออกถึงความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ

ท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบใน

การกระท า 

PLO 4.2 รับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบ

งานในกลุ่ม 

PLO 4.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

ELO 5. สามารถเลือกใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ ใน

การท างานจริง ได้อย่างเหมาะสม 

PLO 5.1 สามารถเลือกใช้คณิตศาสตร์ สถิติ ข้ันตอนวิธี หรือ

เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูล 

PLO 5.2 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษได้ 

PLO 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้รูปแบบ

ของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

 PLO 6.1 สามารถเลือกใช้เค ร่ืองมือทางปัญญาประ ดิษฐ์

ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี

อัจฉริยะ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการท างานจริง 

PLO 6.2 สามารถเรียนรู้การใช้เค ร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูล

สมัยใหม่ได้ด้วยตัวเอง 

PLO 6.3 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็น

ผู้ประกอบการด้านระบบอัตโนมัติ 
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2.2 Programme Specification 

2. 2. 1 The information in the programme specification is comprehensive and up- to-

date. 

หลักสูตรมีการน าผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของโมดูลมาสร้างรายละเอียดของ

หลักสูตรและรายวิชาท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้ในภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเพื่อสร้างบัณฑิต “นักปฏิบัติด้าน

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ” ท่ีมีความพร้อมปฏิบัติงาน มีคุณธรรม เป็นผู้น าในการขับเคล่ือนการ

เปล่ียนรูปหน่วยงานให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ หลักสูตรได้แสดงข้อมูลดังกล่าวในเล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (มคอ. 2) อย่างครบถ้วน โดย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรได้ทางส่ือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะวิทยาการ

สารสนเทศ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ แผ่นพับ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ท่ีมีการ

น าเสนอข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น โครงสร้างของหลักสูตร ELO เกณฑ์การรับเข้าและก าหนดการรับสมัคร 

และทุนการศึกษา ท้ังนี้ เพื่อให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในหลักสูตรสามารถส่งไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้อย่าง

ถูกต้อง แม่นย า มีประสิทธิภาพ และตรงตามเวลาท่ีแต่ละฝ่ายต้องการ คณะกรรมการฯ จึงก าหนดนโยบายในการ

ให้ข้อมูล โดยก่อนการให้ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงการเผยแพร่บนส่ือสาธารณะข้อมูลเหล่านั้นต้องแปลง

ให้เป็นสารสนเทศท่ีถูกต้อง และแจ้งหารือในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทราบท่ัวกันก่อน และมอบหมายให้

ประธานสาขาเป็นผู้ส่ือสารข้อมูลในภาพรวมของหลักสูตร โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 

 หลักสูตรได้แสดงข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรไว้อย่างครบถ้วนในเล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (มคอ. 2) โดยข้อมูลส าคัญท่ี

ปรากฏในเล่ม มคอ.2 ประกอบไปด้วย ช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญา ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต

และแผนการเรียน ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินนิสิต ประเมินผลการศึกษา 

การจบการศึกษา และระบุสถานภาพของหลักสูตรและเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน 

 เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับนิสิตปี

การศึกษา 2564 ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีมีความทันสมัยสามารถตอบโจทย์การเรียนรู้และการท างานในโลกอนาคตของ

บัณฑิตได้ ตรงตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้นทางหลักสูตรจึงเห็นร่วมกันในการเสนอขอปรับปรุง

หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้วางแผนในการเก็บข้อมูลจาก (ว่าท่ี) ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียกลุ่มต่าง ๆ  เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว พบว่า ประเด็น

ส าคัญในส่วนของรายละเอียดของหลักสูตรท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้เพิ่มเติม คือ มีความต้องการทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการท างานกับบริษัทข้ามชาติซึ่งเปิดสาขาในประเทศไทย หรือ การเดินทาง

ไปท างานในต่างประเทศ รวมไปถึงการมีโอกาสได้ผู้เรียนกลุ่มอื่นจากท้ังในประเทศ (ผ่านหลักสูตรอบรมท่ีมุ่งเน้นผล

ทางปฏิบัติภายในแต่ละโมดูล) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับรายละเอียดของ

หลักสูตรส าหรับหลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรสองภาษา) พ.ศ. 2564 และเมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นท่ีเรียบร้อย เมื่อวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยให้

ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรสองภาษา ซึ่งผู้เรียนควรมีพื้นฐาน

ทางภาษาอังกฤษมากกว่าผู้เรียนในหลักสูตรปกติ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เพิ่มเติมรายละเอียดของ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ลงในส่ือประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรส าหรับการรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2564 

ด้วย  

 

ตารางท่ี 2.2-1 รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร 

ข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ ผู้เผยแพร่ แหล่งที่เผยแพร่ ช่วงเวลา 

ที่เผยแพร ่

มคอ. 2 ของหลักสูตร 

ใหม่ พ.ศ. 2563 

ประธานสาขา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ฯ 

www.informatics.buu.ac.th 

http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/ 

พฤศจิก ายน 

2562 

เกณฑ์การรับเข้าและ

ก าหนดการรับสมัคร 

พ.ศ. 2563 

ประธานสาขา นักวิชาการ

ศึกษา 

http://regservice.buu.ac.th/index.html TCAS63 รอบ

ที่ 2 

โครงสร้างของ

หลักสูตร (ฉบับย่อ) 

พ.ศ. 2563 

ประธานสาขา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ฯ 

www.informatics.buu.ac.th 

http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/ 

มีนาคม 2563 

มคอ. 2 ของหลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ประธานสาขา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ฯ 

www.informatics.buu.ac.th 

http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/ 

8 เ ม ษ า ย น 

2564 

เกณฑ์การรับเข้าและ

ก าหนดการรับสมัคร 

พ.ศ. 2564 

ประธานสาขา นักวิชาการ

ศึกษา 

http://regservice.buu.ac.th/index.html TCAS64  

โครงสร้างของ

หลักสูตร (ฉบับย่อ) 

พ.ศ. 2564 

ประธานสาขา นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ฯ 

www.informatics.buu.ac.th 

http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/ 

23 เมษายน 

2564 

 

2.2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนเป็นโมดูลท่ีมีการจัดการร่วม

ระหว่าง 2 คณะฯ และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศสู่อุตสาหกรรม 4.0 ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จากท้ังสองวิทยาเขตจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดโมดูล รายละเอียดรายวิชา 

ความคาดหวังของหลักสูตร ความคาดหวังของโมดูล ความคาดหวังของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล

รายวิชา เกณฑ์การผ่านโมดูล พร้อมท้ังวิธีการด าเนินงานต่าง ๆ เนื่องจากหลักสูตรมุ่งเน้นการท างานร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจากท้ังสองวิทยา

เขตและผู้สอนในการด าเนินงานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า มคอ. 2 ท่ีให้รายละเอียดของรายวิชาใน

หลักสูตรอย่างชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมสอดคล้องกับ ELO มีการจัดท า มคอ. 3 เพื่อแสดงรายละเอียดของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  มีการท าเอกสารประกอบการสอนร่วมกัน  มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณา มคอ. 3 โดยร่วมกันพิจารณารายละเอียดของ

รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ตรงตาม มคอ. 2 มีความสอดคล้องกับ LO, ELO และ MLO ก าหนดให้ทุกรายวิชา
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ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 มีการจัดท า CLO ของรายวิชา ท้ังนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้มีการแจก

เอกสาร มคอ. 3 และแจ้งรายละเอียดใน มคอ. 3 ให้แก่นิสิตท่ีลงเรียนในแต่ละรายวิชาได้รับทราบในช่ัวโมงแรกของ

การเรียน เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา หลักสูตรได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับ

รายวิชา และพิจารณาความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELO) กับผลการเรียนรู้ของ

รายวิชาในแต่ละด้าน (CLO) มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและความ

สอดคล้องของ มคอ 3 มคอ 5 และประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของ

รายวิชาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้สอนในการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 5/2563 ครั้งท่ี 

8/2563 และ 10/2563  

จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 มีความสอดคล้องของ CLO ของ

รายวิชากับ ELO, MLO, มคอ. 3, และ มคอ. 5 มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง

ข้อมูลรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรได้จากระบบ TQF และ reg.buu.ac.th ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 จากการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรสองภาษานั้น  

นอกจากทางหลักสูตรจะต้องการผู้เรียนท่ีมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษมากกว่าผู้เรียนในหลักสูตรปกติแล้ว ทาง

หลักสูตรยังต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสอนเป็นภาษาอังกฤษส าหรับผู้สอนในหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรได้ประชุมหารือและช้ีแจงกับผู้สอนแล้ว 

 

2. 2. 3 The programme and course specifications are communicated and made 

available to the stakeholders. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตรใหม่ท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จึงต้องมีการจัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียได้ทราบโดยท่ัวกัน โดยรูปแบบการให้ข้อมูลของหลักสูตรฯ เป็นไปตามตาราง 2.2-2 นอกจากนี้ ในปี

การศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับสโมสรนิสิตเพื่อจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังโรงเรียน

ต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตราด และ สระแก้ว แต่เนื่องจากติดปัญหาด้านการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ ท้ังนี้ ในปี 2564 หลักสูตรวางแผนในการด าเนินการ

ประเมินผลการรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดของรายวิชาจากนิสิตช้ันปี 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
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ตารางท่ี 2.2-2 รูปแบบการเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ/ 

ความคาดหวัง 

รูปแบบการเผยแพร ่ ช่วงเวลา

เผยแพร ่

ผู้รับผิดชอบ 

นักเรียน และครู - โครงสร้างหลักสูตร  

- ทุนการศึกษา  

- ทุน กยศ. 

- โปสเตอร์/แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

- Powerpoint ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

13-16 สิงหาคม 

2563 

กรรมการฯ 

ผู้ปกครอง - รูปแบบการเรียนการสอน  

- โอกาสการได้งานท า 

- โปสเตอร์/แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

- Powerpoint ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

- ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 

On demand กรรมการฯ 

นิสิต - โครงสร้างหลักสูตร  

- ทุนการศึกษา ทุน กยศ.  

- ข้อก าหนดรายวิชา โมดูล 

พ ร้ อ ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร ส า เ ร็ จ

การศึกษา 

- มคอ. 2 แบบย่อ 

- มคอ. 3 

- Powerpoint ประชาสัมพันธ์

หลักสูตร 

- ประกาศของมหาวิทยาลัย 

และคณะฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

- ปฐมนิเทศ 

- ช่ัวโมงแรกของ

การสอน 

 

ประธานสาขา / 

ผู้สอน 

ผู้ประกอบการ - ข้อก าหนดของหลักสูตร 

- แนวทางการท างานร่วมกัน  

- เกณฑ์การผ่านรายวิชาใน

โมดูล M6: Solving 

Problems in Real World 

เช่น บูรณาการเรียนกับการ

ท างาน และการแลกเปลี่ยน

ความรู้จากการท างานเชิง

บูรณาการ (สหกิจศึกษา) 

- ประชุมพิจารณาข้อตกลง

ความร่วมมือ 

ก่อนสอบปลาย

ภ า ค ข อ ง ภ า ค

เรียนปลาย 

ประธานสาขา 

ผู้สอน - ข้อก าหนดของหลักสูตร 

- แนวทางการสอนและการ

ประเมินผล 

- แนวทางการทวนสอบ 

- ประชุมกรรมการบริหาร

หลักสูตรร่วมกับผู้สอน 

ก่ อ น เ ปิ ด ภ า ค

เรียน และ หลัง

สอบปลายภาค 

ประธานสาขา / 

ผู้สอน 
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รายการหลักฐาน 

2.1 โครงสร้างของโมดูลและความคาดหวังหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ตารางท่ี 2.2-3 โครงสร้างของโมดูลและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของโมดูล 

โมดูล รายวิชาส าหรับโมดูล ความคาดหวังของโมดูล 

M1: Digital Developer 

Foundation: 

• Mathematics for Computing 

• Information Technology for Industry 

• Probability and Statistics for 

Computing  

• Programming Fundamental 

สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทาง

คอมพิวเตอร์บนพ้ืนฐานของคณิตศาสตร์และ

สถิติส าหรับปัญญาประดิษฐ์ พร้อมน าเสนอ

โครงงานในช้ันเรียน 

M2: Fundamental AI 

and Smart Technology 

• Basic Electronics and Logic Design 

• Unix Tools and System Administration 

• Data Analytics Programming 

• Internet of Things 

• Artificial Intelligence 

• Intro to Data Science and Engineering 

สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทาง

ระบบอัจฉริยะที่มีปัญญาประดิษฐ์เป็นฐาน 

พร้อมน าเสนอโครงงานในช้ันเรียน 

M3: Tools for AI and 

Smart Technology 

• Database 

• Business Intelligence and Data 

Visualization 

สามารถเ รียน รู้และ เลื อกใ ช้ เค ร่ืองมื อ

วิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ ในการท างานจริง 

ได้อย่างเหมาะสม 

M4: Applied AI and 

Smart Technology 

Exploration 

• Data Mining 

• Simulation and Optimization for 

Artificial Intelligence 

• Smart Technology for Industry 

 

สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงาน

ส าหรับแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ

ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้ึนของชุมชน และสามารถส่งโครงงานเข้า

ร่ ว ม แ ข่ ง ขั น ใ น ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค  ไ ด้ รั บ

ประกาศนียบัตรด้านแก้ปัญหาในโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจ าวัน 

M5: Business Modelling 

and Creation 

• Business Idea Creation and Business 

Process Modelling 

• Intelligent System Integration and 

Design 

• Big Data Analytics 

เข้าใจหลักการพ้ืนฐานของการเร่ิมต้นเป็น

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

รวมถึงสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และ

วางแผนธุรกิจในการประกอบการธุรกิจ 

สามารถน าเสนอแผนธุรกิจในช้ันเรียนหรือ

เข้าร่วมโครงการเพ่ือหาแหล่งทุน (Pitching) 

เพ่ือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ

ในการเติบโตสูง (StartUP) ในระดับประเทศ 
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โมดูล รายวิชาส าหรับโมดูล ความคาดหวังของโมดูล 

M6: Solving Problems 

in Real World 

• Empirical Learning I and II  

• Work Integrated Learning I, II, III 

• Work Integrated Knowledge Sharing 

• Entrepreneurship 

สามารถแก้ปัญหา น า และท างานร่วมกับ

ผู้อื่นเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารอย่าง

เหมาะสม 

 

2.2 รายงานการวิพากษ์ การยกร่างหลักสูตร วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

2.3 รายงานการวิพากษ์ การปรับปรุงหลักสูตร วันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

2.4 โปสเตอร์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

2.5 Powerpoint ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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2.3 Programme Structure and Content 

2.3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตรท่ีออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระตุ้นให้เกิดสมรรถนะในตัวผู้เรียน พร้อมท้ั ง

สามารถติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

โมดูล ท้ังนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาก าลังคนของประเทศส าหรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรใช้ Backward Curriculum Design ในการออกแบบความคาดหวังของหลักสูตรดังภาพท่ี 2.3-1 กล่าวคือ

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันของ ความต้องการของ Stakeholder => ก าหนด ELO (จาก Stakeholder) => 

โครงสร้างหลักสูตร => โครงสร้าง Module => รายวิชาท่ีจะสนับสน ุน Module => การกระจายตัวของความ

รับผิดชอบหลัก (z) และรอง () น าไปสู่การก าหนดแผนการสอนในแต่ละช้ันปี => ถ่ายทอดความคาดหวังของ 

MLO และ ELO ให้ผู้สอน => และ การทวนสอบผลการเรียนรู้ แล้วน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน ส าหรับปีการศึกษาถัดไป ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกัน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลโมดูล

สามารถด าเนินการให้จบในปีการศึกษาเดียวกัน ท าให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของพัฒนาการของผู้เรียนได้

อย่างต่อเนื่องทุกช้ันปี หากพบว่านิสิตขาดทักษะใดทางหลักสูตรฯ กจ็ะสามารถเติมเต็มได้ทันท่วงที 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3-1 ขั้นตอนการออกแบบหลักสูตรด้วย Backward Curriculum Design 

 

 จากความเข้าใจร่วมกันในการออกแบบ การก าหนดความคาดหวังของหลักสูตรและโมดูล และโครงสร้าง

หลักสูตรและโมดูลดังภาพท่ี 2.3-2 พบว่า แต่ละโมดูลมีการวางล าดับอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยโมดูลท่ี 1 เริ่มต้น

ในการเรียนปีท่ี 1 และด้วยเป็นการเข้าเรียนปีแรก นิสิตต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และ

สามารถลงรายละเอียดในพื้นฐานของการเป็นนักพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้น โมดูลท่ี 1 จึงกระจายการเรียน

ท้ังปี ถัดมาในช้ันปี 2 จะก าหนดให้เรียนในโมดูลท่ี 2 และ 3 จากนั้นในปี 3 จะก าหนดให้เรียนโมดูลท่ี 4 และ 5 

ตามล าดับ ยกเว้นการเรียนในโมดูลท่ี 6 ท่ีเน้นทักษะปฏิบัติซึ่งผู้เรียนควรได้มีการฝึกทักษะนี้ต้ังแต่ต้น ทางหลักสูตร
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จึงก าหนดให้เริ่มเรียนต้ังแต่ภาคฤดูร้อนของช้ันปี 1 และ 2 เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการท างานเชิงบูรณาการร่วมกับ

สถานประกอบการ (สหกิจศึกษา) ซึ่งจะใช้เวลา 8 เดือนเต็มเริ่มต้ังแต่ภาคฤดูร้อนของช้ันปี 3  
 

 
 

ภาพท่ี 2.3-2 โครงสร้างหลักสูตรและโมดูล 
 

จากการออกแบบและสร้างข้อก าหนดดังกล่าวท าให้ทางหลักสูตรสามารถสรุปความต่อเนื่องและเช่ือมโยง

ของ MLO, LO และ ELO ได้อย่างชัดเจนดังตารางภาพท่ี 2.3-1 (ข้อมูลการ Mapping ของความรับผิดชอบหลัก

และความรับผิดชอบรองของรายวิชาปรากฏอยู่ใน มคอ. 2 ของเล่มหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หน้า 99) 
 

ตารางท่ี 2.3-1 ความเช่ือมโยงระหว่าง ELO LO และ MLO ของหลักสูตร 

ELO; P.15 LO (Mapping); P.99 MLO; P.16 

มีทักษะด้านอารมณ์และจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม GE / ทุก Module 

มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ 

แ ล ะ  ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม

ความก้ าวห น้าทางด้านเทค โนโลยี

ปั ญ ญ า ป ระ ดิ ษฐ์ ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 

เทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ 

- ด้านความรู้ 

- ด้านทักษะปฏิบัติ 

 

M1: Digital Developer Foundation 

M2: AI and Smart Technology 

Fundamental 

 

สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ไ ป สู่ ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ ด้ า น

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

จากทักษะปฏิบัติ เพ่ือรองรับการเปลี่ยน

รูปองค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย

ดิจิทัล 

- ด้านปัญญา 

- ด้านทักษะปฏิบัติ 

 

M4: Applied AI and Smart 

Technology Exploration 

M5: Business Modelling and 

Creation 
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ELO; P.15 LO (Mapping); P.99 MLO; P.16 

สามารถน าและท างานร่วมกับผู้อื่นเพ่ือ

บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถสื่อสารอย่างเหมาะสม 

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

- ด้านทักษะปฏิบัติ 

 

M5: Business Modelling and 

Creation 

M6: Solving problems in real 

world 

 

สามารถเรียนรู้และเลือกใช้เคร่ืองมือ

วิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ ในการท างาน

จริง ได้อย่างเหมาะสม 

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ด้านทักษะปฏิบัติ 

 

M3: Tools for AI and Smart 

Technology 

M5: Business Modelling and 

Creation 

M6: Solving problems in real 

world 

 

 

2.3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 

outcomes is clear. 

จากท่ีได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.3.1 โดยผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรขึ้นกับการวาง

ล าดับของโมดูลต้ังแต่ช้ันปี 1 ถึงช้ันปี 4 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและบรรลุเป้าประสงค์ของโมดูลอย่างจริงจัง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงออกแบบและก าหนดการวางล าดับของรายวิชาในแต่ละโมดูลเพื่อให้เป็นพื้นฐาน

ซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้สอนในแต่ละวิชาท่ีอยู่ในโมดูลเดียวกันสร้าง assignments รวมถึง tools ส าหรับการพัฒนา

ท่ีสอดคล้องและไปในทางเดียวกันตลอดท้ังโมดูล จากการวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายของ Mapping ความ

รับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรอง พบว่า ทุกรายวิชา (ร้อยละ 100) มีความรับผิดชอบหลักในผลการเรียนรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และด้านปัญญา นอกจากนี้ มากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาท้ังหมดมีความ

รับผิดชอบหลักในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาท่ี 

สป.อว. (สกอ. เดิม) ประกาศก าหนด ท้ังนี้ จากค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรเสนอให้มี การ

เพิ่มทักษะปฏิบัติส าหรับนิสิตในหลักสูตร ซึ่งจากการด าเนินการกระจายความรับผิดชอบหลักของรายวิชา พบว่า มี

มากกว่าร้อยละ 70 ของวิชาท้ังหมดท่ีมีทักษะปฏิบัติ ซึ่งเป็นการด าเนินการท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

 

2.3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตรท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วน ามาก าหนดผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของโมดูล จากนั้นน ามาก าหนดรายละเอียดของ

รายวิชาในโมดูลท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้ในภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเพื่อสร้างบัณฑิต “นักปฏิบัติด้าน

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ” ท่ีมีความพร้อมปฏิบัติงาน มีคุณธรรม เป็นผู้น าในการขับเคล่ือนการ
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เปล่ียนรูปหน่วยงานให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรใช้หลักการของ  Backward 

Curriculum Design ในการยกร่าง และมีการใช้แนวคิดการวัดความรู้และทักษะของ Bloom’s Taxonomy ท้ัง 

Affective Domain, Cognitive Domain และ Psychomotor Domain  

 ในการจัดการเรียนการสอนจะเรียงล าดับจากโมดูลท่ี 1 ซึ่งเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็น จากนั้นจบด้วยสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เพื่อน าไปสู่การสร้าง

โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กอันจะสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนในการสร้างระบบท่ีใหญ่ขึ้นในอนาคต จากนั้น

แต่ละโมดูลท่ีเหลือก็จะถูกน ามาถ่ายทอดให้ผู้เรียนตามล าดับจนครบตามข้อก าหนดของหลักสูตร ส าหรับการ

จัดล าดับของรายวิชาในแต่ละโมดูล คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมหารือวางล าดับไว้อย่างเหมาะสม 

ท าให้ผู้สอนสามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของนิสิตตามความคาดหวังของโมดูลและพฤติกรรมท่ี

แสดงออก (ตัวช้ีวัด) ของโมดูล นอกจากนี้ ในแต่ละโมดูลยังมีการวัดความรู้และและทักษะตามกรอบแนวคิดของ 

Bloom’s Taxonomy จากการวิเคราะห์ข้อมูล โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างโมดูล การก าหนดล าดับรายวิชาของ

โมดูล การบูรณาการ และความทันสมัยของโมดูลในหลักสูตรดังตารางท่ี 2.3-2 พบว่า เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา 

นิสิตสามารถพัฒนาทักษะไปถึงขั้นของการเปรียบเทียบขั้นต้น (5-Evaluation) ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีท่ัวไปท่ีต้องการในระดับคิดวิเคราะห์ (4-Analysis) นอกจากนั้น หลักสูตรมีการทบทวนเนื้อหา

รายวิชาทุกปีการศึกษา มีการสอบถามนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร โครงสร้างโมดูล 

และล าดับการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างและล าดับการเรียนในหลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และยังให้ความส าคัญกับการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีการบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาทางวิชาการและมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมส าหรับอุตสาหกรรม 5.0 ท่ีก าลังจะ

เกิดขึ้นในอนาคต 

ในปีการศึกษา 2563 มีการจัดการสอนในโมดูลท่ี 1 Digital Developer Foundation: คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรก าหนดล าดับในการสอนเริ่มต้นจากรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรม => 

คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ => หลักการโปรแกรม => และ ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

จากการทวนสอบการวางล าดับการเรียนจากผู้สอน (เป็นทางการ) และตัวแทนนิสิต (ไม่เป็นทางการ) พบว่า ผู้เรียน

มีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนในบางมิติของการเรียนการเขียนโปรแกรม ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรจึงปรับล าดับการจัดการเรียนการสอนในโมดูลท่ี 1 เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรม 

=> หลักการโปรแกรม => คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ => และ ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 

ท้ังนี้ ก็เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถตอบสนองต่อความรู้และทักษะท่ีคาดหวังของโมดูลท่ี 1 ได้อย่าง

ชัดเจน และผู้เรียนสามารถน าความรู้และทักษะดังกล่าวไปใช้ในโมดูลของช้ันปี 2 ต่อไป  
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ตาราง 2.3-2 การวางโครงสร้าง ล าดับโมดูล และล าดับรายวิชาในหลักสูตร  

ล าดับของโมดูล ล าดับของรายวิชาในโมดูล ความคาดหวังของโมดูล พฤติกรรมที่

แสดงออก (ตัวชี้วัด) 

Bloom’s 

Taxonomy 

Level 

S1 S2 S3 S4 S5 

M1: Digital Developer 

Foundation: 

1. Information Technology for Industry 

2. Programming Fundamental 

3. Mathematics for Computing 

4. Probability and Statistics for 

Computing 

สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทาง

คอมพิวเตอร์บนพ้ืนฐานของคณิตศาสตร์และ

สถิติส าหรับปัญญาประดิษฐ์ พร้อมน าเสนอ

โครงงานในช้ันเรียน ได้รับประกาศนียบัตร

ด้านการโปรแกรมส าหรับปัญญาประดิษฐ์

ข้ันต้น 
 

ได้รับประกาศนียบัตร

ด้านการโปรแกรม

ส าหรับ

ปัญญาประดิษฐ์

ข้ันต้น 

3-Apply / /    

M2: Fundamental AI 

and Smart Technology 

1. Unix Tools and System 

Administration 

2. Basic Electronics and Logic Design 

3. Internet of Things 

4. Data Analytics Programming 

4. Intro to Data Science and Engineering 

5. Artificial Intelligence 
 

สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานทาง

ระบบอัจฉริยะที่มีปัญญาประดิษฐ์เป็นฐาน 

พร้อมน าเสนอโครงงานในช้ันเรียน  

ได้รับประกาศนียบัตร

ด้านระบบอัจฉริยะ

ข้ันต้น 

4-Analyze / / /   

M3: Tools for AI and 

Smart Technology 

1. Database 

2. Business Intelligence and Data 

Visualization 

สามารถเรียนรู้และเลือกใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์

ข้อมูลสมัยใหม่ ในการท างานจริง ได้อย่าง

เหมาะสม 

ได้รับประกาศนียบัตร

ด้านการ วิ เคราะห์

ข้อมูล 

4-Analyze / / /   
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ล าดับของโมดูล ล าดับของรายวิชาในโมดูล ความคาดหวังของโมดูล พฤติกรรมที่

แสดงออก (ตัวชี้วัด) 

Bloom’s 

Taxonomy 

Level 

S1 S2 S3 S4 S5 

M4: Applied AI and 

Smart Technology 

Exploration 

1. Data Mining 

2. Smart Technology for Industry 

3. Simulation and Optimization for 

Artificial Intelligence 

 

สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานส าหรับ

แก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใน

ชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

ของชุมชน และสามารถส่งโครงงานเข้าร่วม

แข่งขันในระดับภูมิภาค  

ได้รับประกาศนียบัตร

ด้ า น แ ก้ ปั ญ ห า ใ น

โรงงานอุตสาหกรรม

หรือในชีวิตประจ าวัน 

4-Analyze / / / /  

M5: Business Modelling 

and Creation 

1. Business Idea Creation and Business 

Process Modelling 

2. Intelligent System Integration and 

Design 

3. Big Data Analytics 

เข้าใจหลักการพ้ืนฐานของการเร่ิมต้นเป็น

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะ รวมถึง

สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผน

ธุรกิจในการประกอบการธุรกิจ สามารถ

น าเสนอแผนธุรกิจในช้ันเรียนหรือเข้าร่วม

โครงการเพ่ือหาแหล่งทุน (Pitching) เพ่ือเป็น

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพในการ

เติบโตสูง (StartUP) ในระดับประเทศ  

ได้รับประกาศนียบัตร

ด้านน าเสนอแผน

ธุรกิจเพ่ือเป็น

ผู้ประกอบการราย

ใหม่ 

4-Analyze / / / /  

M6: Solving Problems in 

Real World 

1. Empirical learning I 

2. Empirical learning II  

3. Work Integrated Learning I 

4. Work Integrated Learning II 

5. Work Integrated Learning III 

6. Work Integrated Knowledge Sharing 

สามารถแก้ปัญหา น า และท างานร่วมกับผู้อื่น

เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถสื่อสารอย่างเหมาะสม 

ผ่านการประเมินใน

ร า ย วิ ช า ขอ ง ก ลุ่ ม

รายวิชาในโมดูลที่ 6 

ซึ่งเป็นวิชาที่นิสิตไป

ฝึกประสบการณ์ใน

สถานประกอบการ

5-Evaluate 

(Pre-

liminary 

step) 

/ / / / / 
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ล าดับของโมดูล ล าดับของรายวิชาในโมดูล ความคาดหวังของโมดูล พฤติกรรมที่

แสดงออก (ตัวชี้วัด) 

Bloom’s 

Taxonomy 

Level 

S1 S2 S3 S4 S5 

6. Entrepreneurship ห รื อ ห น่ ว ย ง า น

ภายนอก 

หมายเหตุ:  

S1: Professional ethics; S2: Scientific inquiry; S3: Problem solving; S4: Communication & Presentation; S5: Decision making 
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2.4 Teaching and Learning Approach 

2. 4. 1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders. 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ “สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ช้ีน าสังคม” สามารถ

ตีความได้ว่า การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมให้นิสิต/บัณฑิตมีปัญญาและความคิด

สร้างสรรค์ ควบคู่กับความรู้ความสามารถ ขยันขันแข็ง ใฝ่หาความรู้ มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และยึดถือความ

ถูกต้องเป็นหลัก และสามารถมีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาสังคม และประเทศชาติ 

ปรัชญาของหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ คือ “มุ่งสร้างบัณฑิตนัก

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน มีคุณธรรม เป็นผู้น าในการขับเคล่ือนการเปล่ียน

รูปหน่วยงานให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างส่ิงประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของยุทธศาสตร์ประเทศ” ดัง

จะเห็นได้ว่าปรัชญาของหลักสูตรฯ นั้นมีความสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ซึ่งหลักสูตรมี

การจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1.  ปรัชญาด้านเสริมสร้างปัญญา ใฝ่หาความรู้ หลักสูตรฯ ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและบ่ม

เพาะให้นิสิตมีความรู้และความสามารถขั้นสูง รวมถึงมีความเช่ียวชาญพิเศษทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยี

อัจฉริยะ และระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศ ผ่านวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

จุดเด่นของหลักสูตรฯ คือการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลเพื่อบูรณาการรายวิชาท่ีมีความเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

และน าไปสู่การสร้างสรรค์โครงงาน ช้ินงาน หรือ นวัตกรรม ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based 

learning ซึ่งผู้สอนอาจเป็นผู้ก าหนดหัวข้อให้นิสิตค้นคว้าเพิ่มเติม หรือให้นิสิตน าเสนอหัวข้อท่ีตนเองมีความสนใจ 

โดยเน้นให้นิสิตเป็นผู้ขับเคล่ือนหลักในการแสวงหาความรู้ในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องตามความถนัดและความสนใจของ

ตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้เติมเต็ม แนะน า อภิปราย เพื่อกระตุ้นให้นิสิตมีความอยากรู้ อยากค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 

นอกจากนี้ คณะฯ และหลักสูตรฯ ยังได้จัดกิจกรรมให้แก่นิสิต ต้ังแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกของนิสิตช้ันปี 1 

โดยจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แผนการเรียนใน

หลักสูตรฯ ในระหว่างภาคเรียน หลักสูตรฯ ได้จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน จัดโครงการติวก่อนสอบ 

โครงการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็น

จากนิสิต 

2.  ปรัชญาด้านคู่คุณธรรม หลักสูตรฯ ได้ก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการมีวินัยในการ

ท างาน เช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การท างานร่วมกับผู้อื่น การเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่น โดยก าหนดเป็นผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรฯ ซึ่งหลักสูตรฯ ได้จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งถึงนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม

ในช้ันเรียน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นถึงความซื่อสัตย์ในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้

นิสิตท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

3.  ปรัชญาด้านช้ีน าสังคม ทางหลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนผ่านรายวิชาต่าง ๆ ท่ีมุ่งเน้นให้นิสิต

สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานส าหรับแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้าง

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของชุมชน เข้าใจหลักการพื้นฐานของการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะท่ี

สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนธุรกิจในการประกอบการธุรกิจ สามารถน าเสนอแผนธุรกิจในช้ันเรียน
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หรือเข้าร่วมโครงการเพื่อหาแหล่งทุน (Pitching) เพื่อเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตสูง 

(StartUP) ในระดับประเทศ ตลอดจนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ

ในสถานประกอบการ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ส่ือสารปรัชญาของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียแต่ละกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีคณะฯ และหลักสูตรฯ จัดท าขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.4-1 รูปแบบการส่ือสารปรัชญาของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการสื่อสาร ความคาดหวัง ช่วงเวลาที่

สื่อสาร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลั กสู ต ร /อ าจ ารย์

ประจ าหลักสูตร 

- ประชุมร่วมกัน 

- สื่อสังคมออนไลน์ 

ได้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ส าหรับ

โครงสร้างโมดูล ก าหนดรายวิชา กิจกรรม 

โครงการ และรายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญา

ของมหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตรฯ 

ตลอดเวลาต้ังแต่

ยกร่างหลักสูตร 

ผู้สอน (อาจารย์

ประจ า) / อาจารย์

พิเศษ 

- ประชุมร่วมกัน 

- สื่อสังคมออนไลน์ 

- หลักสูตรแจ้งถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของหลักสูตร ให้อาจารย์ทุกคนได้ทราบ 

- ผู้สอนสามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดรับเป้าหมายและ

ปรัชญาของหลักสูตร ฯ 

ก่ อ น เ ปิ ด ภ า ค

เรียน 

บุคลากรสายสนับสนุน - ประชุมร่วมกัน 

- สื่อสังคมออนไลน์ 

บุคลากรสายสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลปรัชญา

คณะ ฯ และ หลักสูตร ฯ ตลอดจนนโยบาย และ 

การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ 

ผ่านทางเว็บไซต์คณะ ฯ และเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ต่าง ๆ 

ก่ อ น เ ปิ ด ภ า ค

เรียน 

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ - สื่อสังคมออนไลน์ 

- แผ่นพับ 

- วิดีทัศน์ 

ผู้สนใจรับทราบวิสัยทัศน์ กิจกรรมการเรียนการ

สอน ผลงานของนิสิตและอาจารย์ และจุดเด่น

ของหลักสูตรฯ เพ่ือสื่อสารไปยังผู้ปกครองให้

เกิดความเข้าใจในหลักสูตรฯ และสมัครเข้า

ศึกษาต่อในอนาคต 

ก่อนสมัคร เ ข้ า

เรียน 

นิสิตปัจจุบัน - การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

- สื่อสังคมออนไลน์ 

นิสิตรับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงเป้าหมาย

และปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรฯ อยู่เสมอ 

- ก่อนเปิดเรียน 

- ระหว่างเรียน 

สถานประกอบการ

และสถาบันการศึกษา 

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

(MOU) “การพัฒนาก าลังคน

ด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ 

เทคโนโลยีอัฉริยะ

วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรม

แมคคาทรอนิกส์ และระบบ

สถานประกอบการและสถาบันการศึกษา 17 

สถาบัน (องค์กร) ทราบเป้าหมายและปรัชญา

การศึกษาของหลักสูตรฯ สามารถสื่อสารไปยัง

ผู้เรียนและผู้ปกครองให้เกิดความเข้าใจในการ

ด าเนินการของหลักสูตรฯ และสมัครเข้าศึกษา

ต่อในอนาคต 

16 ต.ค. 2562 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบการสื่อสาร ความคาดหวัง ช่วงเวลาที่

สื่อสาร 

อัตโนมัติ เพ่ือรองรับเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)” 

 

ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรได้มีการส่ือสารปรัชญาและเป้าประสงค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

ต่อเนื่องท าให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์น ามาสู่การปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual 

program) ท าให้การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีหลักสูตรทางด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์

หลักสูตรแรกของประเทศท่ีสอนเป็นสองภาษาและมีการสอนเป็นโมดูล หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบย้อนกลับไปยัง

นิสิตเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อวิธีการและช่องทางการรับรู้ปรัชญาการศึกษาท่ีได้ส่ือสารไป รายละเอียดแสดง

ดังตารางท่ี 2.4-2 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจกับการส่ือสารปรัชญาโดยคณาจารย์มากท่ีสุดซึ่งได้ระดับคะแนน

เฉล่ียท่ี 4.22 ในอนาคตหลักสูตรฯ มีแผนในการตรวจสอบย้อนกลับไปยังกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเพื่อ

ประเมินว่าวิธีการและช่องทางการรับรู้ปรัชญาการศึกษาท่ีได้ส่ือสารไป มีความเหมาะสม และส่ือสารได้อย่างเข้าใจ

และตรงประเด็นมากน้อยเพียงใด เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการส่ือสารปรัชญาทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

 

ตารางท่ี 2.4-2 ความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อช่องทางการรับรู้ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรฯ 

การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อช่องทางการรับรู้หลักสูตรฯ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5) 

การรับรู้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ 3.44 

การรับรู้ข้อมูลผ่าน Social Media : Facebook ของสาขาและคณะวิทยาการสารสนเทศ 3.72 

การรับรู้ข้อมูลผ่านประกาศที่ติดในลิฟต์หรืออาคาร 3.56 

การรับรู้ข้อมูลผ่านการแจ้งข่าวสารจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 4.22 

 

2.4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 

of the expected learning outcomes. 

หลักสูตรฯ มีวิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามลักษณะของแต่ละรายวิชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

ความต่ืนตัว อยากเรียนรู้ และตอบโจทย์ท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcome: 

ELO) และปรัชญาของหลักสูตรฯ ดังแสดงในตารางท่ี 2.4-3 
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ตาราง 2.4-3 ความสอดคล้องของปรัชญาการศึกษา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและวิธีการเรียนการสอน 

ปรัชญาหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

มีคุณธรรม 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เป็นพลเมืองต่ืนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิต

สาธารณะ มีความซื่ อสัตย์สุจ ริตและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- การบรรยาย 

- การทดสอบ 

- การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

- การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

มุ่งสร้างบัณฑิตนักปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีทักษะ

พร้อมปฏิบัติงาน มุ่งสร้าง

สิ่งประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของยุทธศาสตร์ประเทศ 

 

2. ด้านความรู้ 

มีองค์ความรู้พ้ืนฐานและความรู้ที่ทันสมัย 

สอดคล้องกับความก้าวหน้าในศาสตร์ด้าน

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีการขับเคลื่อน

ด้ ว ย ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล  ( Digital 

Transformation) 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 

มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ออกแบบ และประยุกต์ เพ่ือ

แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้ศาสตร์

ด้านปัญญาประ ดิษฐ์ และ เทค โนโล ยี

อัจฉริยะ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ

ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม การบริการ

ห รื อ พั ฒ นา ต่ อ ย อ ดซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ห รื อ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัลและ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

กา รสื่ อ ส า รและกา ร ใช้ เ ทค โน โลยี

สารสนเทศ 

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข และ 

เลือกใช้เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์หรือทาง

ปัญญาประ ดิษฐ์ ที่ เ หม าะสมกั บการ

แก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูล  และ 

ส า ม า รถสื่ อ ส า รทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

- การบรรยาย 

- การท าแบบฝึกหัด 

- การฝึกปฏิบัติ 

- การเ รียนการสอนที่ผู้ เ รียนไ ด้ลงมื อ

กระท า (Active learning) 

- การอ่ านบทความทา ง วิ ชา ก า รทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

- การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการ

แก้ปัญหาที่เหมาะสม (Simulation based 

learning) 

- การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based 

learning) 

- การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based 

learning) 

- การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

- การศึกษาโจทย์ปัญหา/โจทย์วิจัย ใน

สาขาปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

และระบบอัตโนมัติ 

- การศึกษาดูงาน 

- การเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ 

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การน าเสนองาน 
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ปรัชญาหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ 

มีทักษะพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ

และพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับแก้ปัญหาใน

อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

สามารถใช้เค ร่ืองมื อ วิ เคราะห์ ข้อมู ล

สมัยใหม่ และ มีทักษะเป็นผู้ประกอบการ 

เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการ

เปลี่ยนรูปหน่วยงานให้เป็นองค์กร

อัจฉริยะ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

มีทักษะด้านอารมณ์ในการท างานเป็นทีม 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะความเป็นผู้น า

และผู้ตาม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 

- การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

- การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

- การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการ

แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

- การศึกษาโจทย์ปัญหา/โจทย์วิจัยในสาขา

ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และ

ระบบอัตโนมัติ 

- การใช้กรณีศึกษา (Case Study) 

- การศึกษาดูงาน 

- การเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ 

- การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ 

- การน าเสนองาน 

 

หลักสูตร (มคอ.2) ได้ถูกออกแบบให้รายวิชาต่าง ๆ มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามลักษณะ

และผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ผู้สอนได้ก าหนดความเช่ือมโยงของกิจกรรมการเรียนการสอนกับผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชาในแต่ละด้าน ไว้ในเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 (มคอ.3 หมวดท่ี 4 การพัฒนาการ

เรียนรู้ของนิสิตและ มคอ.4 หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้) เพื่อแสดงให้เห็นความสอดคล้องอย่างชัดเจน และ

ท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของวิธีการเรียนการสอนในแต่ละวิธี ดังนี้ 

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Passive Learning เช่น การสอนแบบบรรยาย การยกตัวอย่าง การสาธิต

หน้าช้ันเรียน  

- การเรียนการสอนท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระท า (Active Learning) เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้น

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ เช่น การซักถาม 

การตอบค าถาม การอภิปราย การทดสอบ การท าแบบฝึกหัด การฝึกปฏิบัติในห้องเรียน การระดมสมอง การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็น การใช้กรณีศึกษา การสอนเชิงปฏิบัติการ การน าเสนอหน้าช้ันเรียน  

- การมอบหมายงานเด่ียว/กลุ่ม (project-based learning) ให้นิสิตแต่ละคนได้ศึกษาหัวข้อเพิ่มเติมท่ี

น่าสนใจเกี่ยวกับรายวิชาแล้วน าเสนอให้เพื่อน ๆ ในช้ันเรียนได้มีการซักถามเจ้าของผลงาน ส่งผลให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในช้ันเรียน นิสิตต้องไปศึกษาปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ในรายวิชาหรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
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แก้ปัญหาด้วยตัวเอง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอ่านบทความวิชาการท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การน าเสนอผลงานท้ังในรูปแบบการพูด เขียนเอกสารรายงาน 

-    การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning: PBL) โดยให้นิสิตสร้างความรู้ใหม่จาก

การใช้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา ได้

ใช้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ส่งเสริมให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้

ฝึกทักษะการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดแบบมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  

- การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Based Learning) โดยจัดการเรียนการสอนให้

นิสิตเกิดการเรียนรู้ท่ีเลียนแบบความจริง โดยใช้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้าน

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ด าเนินการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์หรือส่ิงแวดล้อมจ าลอง เพื่อให้

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกวิเคราะห์ ฝึกตัดสินใจ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 

- การศึกษาดูงาน และการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นการปฏิบั ติ และ

ส่งเสริมให้นิสิตได้ไปสัมผัสประสบการณ์ท างานในสถานท่ีจริง เช่น automation park มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก และรับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เช่ียวชาญในศาสตร์ทางด้านนั้น ๆ  

นอกจากนี้คณะฯ และหลักสูตรฯ ได้จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท้ังในแง่ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ และ

จัดผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวัง ได้แก่ 

1) มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ส าหรับรวบรวมเอกสารการสอนให้นิสิตสามารถทบทวน

บทเรียนย้อนหลังได้ รวมถึงการส่งงานผ่านระบบการเรียนการสอน (LMS) 

2) มีห้องปฏิบัติท่ีมีคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอส าหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนทุกคน 

3) ในรายวิชาปฏิบัติการ คณะฯ ได้จัดให้มีผู้ช่วยสอน 1 คนต่อนิสิต 15 คน 

4) หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้จัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ภายในห้องเรียนจะมีอุปกรณ์

สนับสนุนการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ เครื่องเสียง  โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส าหรับอาจารย์ผู้สอน เครื่องปรับอากาศ ตู้ส าหรับเก็บของภายในห้อง ปล๊ักไฟเคล่ือนท่ีประจ า

โต๊ะเรียนส าหรับใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของนิสิตในห้องเรียนส าหรับบรรยาย  

ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ก าหนดความเช่ือมโยงของกิจกรรมการเรียนการสอนกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของรายวิชาในแต่ละด้าน แสดงดังตารางท่ี 2.4-4 โดยหมายเลข 1 ถึง หมายเลข 6 ในตารางคือ ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังของหลักสูตรฯ ท้ัง 6 ข้อ 

จากข้อมูลในตารางท่ี 2.4-4 จะเห็นว่ารายวิชาในหลักสูตรฯ ใช้วิธีการเรียนการสอนท้ังบรรยาย สาธิต 

รวมถึงให้นิสิตได้ท าแบบฝึกหัดซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้จัดท าไว้เพื่อทบทวนความเข้าใจ และมีการเรียนการสอนโดยใช้

โครงงานเป็นฐาน รายวิชาส่วนใหญ่มีช่ัวโมงปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้ความรู้ท่ีได้จากการฟังบรรยาย มา

ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน และประยุกต์ใช้ความรู้ท้ังหมดทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการแก้ปัญหาและจัดท า

โครงงานใหส้ าเร็จตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง รายวิชาท่ีมีช่ัวโมงปฏิบัติการจะจัดให้มีผู้ช่วยสอนเพื่อดูแลนิสิตในช้ัน

เรียนอย่างท่ัวถึง ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จัดท าส่ือการเรียนเพื่อให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้/ทบทวนเนื้อหาท่ีต้องการได้ทุกท่ีทุกเวลา  
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นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการบูรณาการเรียนการสอนระหว่างรายวิชาต่าง ๆ ตามโมดูลท่ีได้ออกแบบไว้ 

โดยเมื่อเรียนรายวิชาในแต่ละโมดูลจนครบ ผู้เรียนจะต้องบูรณาการความรู้จากกลุ่มวิชาเหล่านั้นเพื่อพัฒนาช้ินงาน 

โครงงาน หรือ นวัตกรรมและสอบวัดคุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมินโมดูลและท าการน าเสนอเพื่อถ่ายทอดและ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในรายวิชา

แล้ว คณะ ฯ ร่วมกับหลักสูตร ฯ ได้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียน ได้แก่ การเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ การศึกษาดูงาน

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในสายงานท่ีเกี่ยวข้องให้แก่นิสิต รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ จัดเตรียม

อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ไว้ให้แก่นิสิตอย่างครบถ้วน ซึ่งจะเห็นว่า หลักสูตร ฯ ได้จัดการเรียนการสอน/กิจกรรม

รูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีคุณลักษณะเป็นไปตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชาและของหลักสูตร

อย่างเต็มศักยภาพ และทางหลักสูตรฯได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลลัพธ์แสดงดังตารางท่ี 2.4-5 ซึ่งระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี มีคะแนนเฉล่ียมากกว่า 3.50 
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ตาราง 2.4-4 แสดงความเช่ือมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชาในหลักสูตรฯ 
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1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

30910159  

นิเวศวิทยาทางทะเลและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

1,2  2,3 1,2,3  2,3       4  2 

40240359  

หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาสังคม 

1,2  2,3 1,2,3  2,3      2,3   2,4 

85111059  

การออกก าลังกายเพ่ือคุณภาพชีวิต 

1,2   1,2,3 2,3   3,4        

88510059  

การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้าง

นวัตกรรม 

1,2  2,3 1,2,3 2,3    2,3   1,2 3  2 

88510159  

ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 

1,2,5  2,3 1,2,3 2,3,5    2,3,5   1,2,5 3,5  2,5 

25710259  

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

1,2,5  2,3,5 1,2,3,5   2,3      3,4  2,4 
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30210159 

คณิตคิดทันโลก 

1,2,5  2,3,5 1,2,3,5  2,3,5 2,3,5     2,3,5   2 

61010159 

ศิลปะกับชีวิต 

1,2   1,2,3  2,4         2,4 

99910259 

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 

1,2 2,3 2,3 1,2,3  2,3,5    2,3,5  2,3,5 3  2,5 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 

88511359 

คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

1,2,5  2,3,5 2,3,5 2,3,5 2,3,5  2,3,5,6 3,5,6  2,3,5,6    2,3,5 

88510459 

หลักการโปรแกรม 

1,2  1,2,3,6 1,2,3,6 2,3,5,6 2,3,4  2,3,5,6        

88521159 

ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์ 

1,2  1,2,3 1,2,3 2,3,6    2,3,6  2,3,6 2,3 2,3  2,3 
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2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
89011063 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรม 

1,2  2,3 2,3  2,3  2,3,5 2,3,5     2,3 2,3,5 

89016063 

การเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านประสบการณ์ 1 

1,3,6  1,3,6 1,3,5,6 3,5,6 3,4 3,5,6   3,6  3,6  3,6 3,5,6 
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ตารางท่ี 2.4-5 ความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ 

การประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5) 

วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 4.22 

เน้ือหาตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.11 

อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 3.94 

การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4.00 

การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.89 

วิธีการสอนส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4.06 

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 4.00 

มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ 3.56 

การจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ (เน่ืองจากสถานการณ์ Covid) 3.83 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิต 3.94 

ความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน 3.94 

 

2.4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมท้ังในและนอกช้ันเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ 

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีอยู่ในรายวิชาเรียนต่าง ๆ ดังท่ีได้กล่าวในข้อ 2.4.2 รายวิชาของหลักสูตร สนับสนุน

และส่งเสริมให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ท้ังแบบคนเดียวและแบบกลุ่ม ตามลักษณะของรายวิชา ทักษะการ

เรียนรู้เนื้อหาใหม่ ๆ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้ให้เข้ากับโจทย์ปัญหา โจทย์วิจัย 

โครงงาน กรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อหาค าตอบหรือแนวทางแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม ถูกปลูกฝังและส่งเสริมผ่านกิจกรรม

การเรียนการสอน และ การเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้กับนิสิตตลอดระยะ 4 ปี  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบของการใช้โครงงานเป็นฐาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน และ การวิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ เป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้รวบรวมความรู้จากแหล่ง

ต่าง ๆ เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต บทความวิชาการ เกิดกระบวนการคัดกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ จนได้องค์

ความรู้ท่ีสามารถน ามาใช้ในการท าโครงงาน ส่ือสารกับเพื่อนร่วมทีมและผู้อื่น และน าเสนอผลงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนเป็นโมดูล และการประเมินการผ่านคุณสมบัติของแต่ละโมดูลยิ่งเป็น

การเน้นย้ าและประเมินคุณลักษณะของนิสิตได้เป็นอย่างดีว่าบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และ

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ก าหนดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับนิสิตแต่ละช้ันปีพร้อมท้ังก าหนดรายวิชาท่ี

ส่งเสริมให้เกิดทักษะนั้นผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ดังตารางท่ี 2.4-6 
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ตารางท่ี 2.4-6 ความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตในแต่ละช้ันปี 

ช้ันป ี ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายวิชาท่ีส่งเสริมให้เกิดทักษะนี้ 

1 - สามารถก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้และการพัฒนา

ตนเองได้ตามความต้องการและความสนใจของตนเอง 

- สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และการ

เขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสม 

- 88511359 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

- 88510459 หลักการโปรแกรม 

- 88521159 ความน่าจะ เป็นและส ถิ ติส าห รับ

คอมพิวเตอร์ 

- 89011063 เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศส า ห รับ

อุตสาหกรรม 

 

2 - สามารถลงมือปฏิบัติงานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการ

แสวงหาความรู้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษเ พ่ือการสื่อสารได้อ ย่า งมี

ประสิทธิภาพ 

- สามารถเรียนรู้และเลือกใช้เค ร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูล

สมัยใหม่ ในการท างานจริง ได้อย่างเหมาะสม 

- 89022063 ปัญญาประดิษฐ์ 

- 89022163 การโปรแกรมเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 

- 89022263 พ้ื นฐ านอิ เ ล็ กทรอ นิกส์ และการ

ออกแบบลอจิก 

- 89022363 เคร่ืองมือและการดูแลระบบปฏิบัติการ

ยูนิกซ์ 

- 89022463 อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 

- 89022663 วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น 

- 89022563 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 

- 89033063 ฐานข้อมูล 1 

- 89033263 ฐานข้อมูล 2 

- 89033163 ธุรกิจอัจฉริยะและมโนภาพข้อมูล 

- 89033363 การใช้โปรแกรมบริหารงานทางธุรกิจ 

- 89023063 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ

วิจัย 

3 - สามารถทบทวนและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง

ต่อเน่ืองตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

- สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงานส าหรับแก้ปัญหาใน

โรงงานอุตสาหกรรมหรือในชีวิตประจ าวัน 

- สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนธุรกิจ พัฒนา

ตนเองเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

- 89034063 การจ าลองและการหาค่าเหมาะที่สุด

เพ่ือปัญญาประดิษฐ์ 

- 89035063 การสร้างแนวคิดและตัวแบบทาง

กระบวนการเชิงธุรกิจ 

- 89034163 เ ท ค โ น โ ล ยี อั จ ฉ ริ ย ะ ส า ห รั บ

อุตสาหกรรม 

- 89034263 เหมืองข้อมูล 

- 89035163 การออกแบบและการบูรณาการระบบ

อัจฉริยะ 

- 89035263 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

- 89035463 การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล 

- 89035363 สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
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ช้ันป ี ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายวิชาท่ีส่งเสริมให้เกิดทักษะนี้ 

4 - สามารถแก้ปัญหา น า และท างานร่วมกับผู้อื่นเพ่ือบรรลุ

เป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารอย่าง

เหมาะสม 

- สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ผู้อื่นผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

- 89016063 ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ ผ่ า น

ประสบการณ์ 1 

- 89026063 ก า ร เ รี ย น รู้ เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ ผ่ า น

ประสบการณ์ 2 

- 89036063 บูรณาการเรียนกับการท างาน 1 

- 89046063 บูรณาการเรียนกับการท างาน 2 

- 89046163 บูรณาการเรียนกับการท างาน 3 

- 89046263 การแลกเปลี่ยนความรู้จากการท างาน

เชิงบูรณาการ 

- 89046363 การแลกเปลี่ ยนความ รู้กา ร เป็ น

ผู้ประกอบการ 

- 89036163 ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจและการเงิน 

- 89036263 ปัญญาประดิษฐ์ในเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

- 89036363 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

- 89036463 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 

- 89037063 หัวข้อเลือกสรรทางปัญญาประดิษฐ์ 

- 89037163 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

 

หลักสูตรฯ ไ ด้มีการประเมินว่ ากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิ ชา และกิจกรร ม เสริ ม 

ต่าง ๆ ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้ ในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา  

ประเมินจากการผลการเรียนของนิสิต การตอบค าถาม การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในช้ันเรียน ความรับผิดชอบในงานท่ี

ได้รับมอบหมาย ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ ความสามารถในการฝึกปฏิบัติ ทักษะในการ

วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ปัญหา ความสามารถในการส่ือสาร การน าเสนอ การท างานร่วมกับผู้อื่น อีกท้ังหลักสูตร มี

การก าหนดเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติโมดูลไว้อย่างชัดเจน  ท่ีสามารถใช้ประเมินความสามารถของนิสิตว่ามี

ความสามารถบรรลุตาม ELO ของหลักสูตรฯ และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผลการส ารวจความพึงพอใจ

ของนิสิตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่า มีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 

คือ 3.89 (คะแนนเต็ม 5) เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 นิสิตยังอยู่ในระหว่างการเรียนรายวิชาในโมดูลท่ี 1 เมื่อ

ผ่านรายวิชาท้ังหมดครบแล้วในปีการศึกษา 2564 จะมีการวัดคุณสมบัติการผ่านโมดูลท่ี 1 และในส่วนของกิจกรรม

เสริมของหลักสูตรฯ จะประเมินการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากความรู้ ความเข้าใจ หรือผลงานของ

นิสิตท่ีได้จากการอบรม ซึ่งในทุกโครงการท่ีทางหลักสูตรฯ จัดขึ้น จะมีการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ ELO 

ของหลักสูตรฯ และ ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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2.5 Student Assessment 

2. 5. 1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes. 

หลักสูตรฯ มีการประเมินผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรต้ังแต่

นิสิตเข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯ มีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างท่ีนิสิตอยู่ระหว่างการศึกษาตลอด

หลักสูตรฯ และการทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.1.1 การประเมินเม่ือนิสิตเข้ามาศึกษาในหลักสูตรฯ 

ก่อนการเปิดรับสมัครนิสิตในแต่ละรอบ คณบดีจะประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจ านวนนิสิตท่ี

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการบริหารคณะฯ จะมีการก าหนดแผนการรับเข้าร่วมกับทางหลักสูตรฯ เพื่อก าหนด

จ านวนผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ แต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์ จากนั้นกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร

ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตลอดถึงความรู้ความสามารถ ท่วงทีวาจา และความ

ถนัดด้านคอมพิวเตอร์ จากนั้นคณะฯ ส่งรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังกองทะเบียนฯ เพื่อประกาศรายช่ือผู้

ท่ีผ่านการสอบสัมภาษณ์ต่อไป 

จากการด าเนินการรับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้รับนิสิตท่ีมีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิตใจท่ีมี

ความมุ่งมั่นท่ีจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และเมื่อผู้เรียนได้ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียน ประธานหลักสูตรจะน าข้อมูล

จ านวนนิสิต ตลอดจนคุณสมบัติของผู้เรียนเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารระดับคณะฯ และ คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตรฯ เพื่อน าส่งข้อมูลป้อนกลับท่ีได้จากกรรมการสัมภาษณ์มาพิจารณาในท่ีประชุมในประเด็นต่าง ๆ 

ร่วมกัน เช่น 

- ข้อมูลผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาของนิสิตโดยเฉพาะวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนก่อนเข้าศึกษาต่อ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

เตรียมความพร้อมหรือการปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นิสิต  

- แผนการเรียน เช่น วิทย์-คณิต วิทย์-คอมพิวเตอร์ วิทย์-อังกฤษ ศิลป์-ค านวณ ในแต่ละโรงเรียนมี

รายละเอียดแผนการเรียนท่ีไม่เหมือนกัน ผลจากการประชุมจึงก าหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้สมัคร

โดยพิจารณาจากจ านวนหน่วยกิตการลงทะเบียนของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาว่าจะต้องมีหน่วยกิต

การเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง

ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต จึงจะมีคุณสมบัติเบื้องต้นเพียงพอท่ีจะรับเข้าศึกษาต่อใน

หลักสูตรได้  

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกพูดคุยในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ช้ีแจงให้อาจารย์ผู้สอนท่ีดูแลรายวิชาใน

เทอม 1 ได้รับทราบคุณสมบัติพื้นฐานของนิสิต เช่น เกรดเฉล่ียสะสม คะแนน GAT PAT เพื่อให้อาจารย์ในหลักสูตร

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีค านึงถึงพื้นฐานของผู้เรียน และ หลักสูตรฯ วางแผนการจัดกิจกรรมเสริมเช่น 

โครงการติวต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนในมหาวิทยาลัย และอยู่รอดในหลักสูตรได้ 

และข้อมูลสถิติเหล่านี้จะถูกใช้ในการปรับเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ในปีการศึกษาถัดไป

ด้วย 
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 ส าหรับในปีการศึกษา 2563 สถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ  

BUU-CET U ซึ่งหลักสูตรฯ ได้สนับสนุนให้นิสิตเข้าสอบเพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จากผลการทดสอบ

พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีผลคะแนนในระดับ 2 ซึ่งในอนาคตหลักสูตรจะด าเนินการส่งเสริมให้นิสิตในรุ่นต่อไปได้มีการ

พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น การส่งเสริมให้มีการสอน การน าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 

การส่งเสริมให้นิสิตไปฝึกงาน หรือ เป็นนิสิตแลกเปล่ียนในต่างประเทศซึ่งจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น  

เนื่องจากปีการศึกษานี้อยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งโดยปกติ

ทางคณะฯ และหลักสูตรได้วางแผนการจัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 เพื่อปรับพื้นฐานความรู้

เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมในเบ้ืองต้น แนะน าเครื่องมือส าหรับใช้ในการเขียนโปรแกรม การคิด

เชิงตรรกะ (logical thinking) รวมถึงภาษาอังกฤษ โดยจะมีการติดตามผลเปรียบเทียบว่านิสิตท่ีผ่านการเตรียม

ความพร้อมมีผลการเรียนท่ีดีกว่านิสิตท่ีไม่ได้เข้าโครงการเตรียมความพร้อมหรือไม่ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ได้มี

การปรับลดกิจกรรมในบางส่วน ปรับเปล่ียนเป็นในลักษณะของการพูดคุยกับนิสิตผ่านกลุ่มไลน์และช่องทาง social 

media ต่าง ๆ แนะน า VDO เนื้อหาท่ีเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนให้นิสิตไปเรียนรู้ด้วยตนเอง มี

การเตรียมโจทย์ให้นิสิตไปฝึกฝนด้วยตนเอง และหากติดปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาเพื่อน ๆ หรือ อาจารย์

ในหลักสูตรได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษาถัดไป หากสถานการณ์ดีขึ้น การจัดกิจกรรมในท่ีต้ัง

จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตด้วยกันเอง และ ระหว่างนิสิต

กับคณาจารย์ หรืออาจปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมต่อไป 

2.5.1.2 การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 

ในระหว่างการศึกษา ในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะมีการประเมินผลการเรียนการสอนตามผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชาซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรฯ โดยก่อนเปิดภาคเรียน

คณาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมเพื่อพิจารณา มคอ. 3 ของทุกรายวิชา เพื่อพิจารณา

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง แผนการสอนและวิธีการสอนในแต่ละสัปดาห์ เกณฑ์ในการประเมิน วิธีการประเมิน ได้แก่

การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และโครงงานกลุ่ม พร้อมท้ังมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน และใน

ช่ัวโมงแรกของการเรียนทุกรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะช้ีแจงรายละเอียดของ มคอ. 3 รวมถึงเกณฑ์ในการประเมินผล

การเรียนให้นิสิตท้ังหมดได้ทราบและเข้าใจ 

นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯร่วมกับส านักงานจัดการศึกษา มีการติดตามความก้าวหน้าในระหว่างท่ีนิสิต

ท าการศึกษาโดยเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นหรือประเด็นปัญหาผ่านการจัดประชุมเสวนาร่วมกันระหว่างนิสิต

และคณาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน มีการส ารวจความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ท้ังเรื่องการเรียน ส่ิ ง

อ านวยความสะดวก และการใช้ชีวิต รวมถึงมีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีส าหรับให้ค าแนะน าและให้

ค าปรึกษากับนิสิต และน าข้อมูลนั้นรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพื่อติดตามผลการเรียนและ

รับทราบปัญหาของนิสิตร่วมกัน โดยในปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนิสิต

อย่างต่อเนื่องรายละเอียด ดังนี้
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1) หลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ทุกคนเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของนิสิตทุกช้ันปี 

เพื่อให้อาจารย์ทุกคนรู้จักนิสิตทุกคน และรับทราบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

2) การประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ มีการติดตามผล

การเรียน การเข้าช้ันเรียน และปัญหาอื่น ๆ ท่ีพบในระหว่างเรียน เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน 

แก้ไขปัญหา และติดตามผล 

3) การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และ/หรือ อาจารย์ผู้สอน มีการน าข้อมูลผลการเรียนของ

นิสิตมาพิจารณา และแจ้งไปยังนิสิตท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่า 2.0 เพื่อพูดคุยแนวทางวางแผนการเรียน

ให้เหมาะสม 

 

ในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละช้ันปีจะใช้วิธีสอบภาคทฤษฎีกลางภาคและปลายภาค และทดสอบ

ภาคปฏิบัติในรายวิชาท่ีมีการทดลองและปฏิบัติการ โดยมีการประเมินและรายงานเป็นเกรด 8 ล าดับข้ัน ได้แก่ A, 

B+, B, C+, C, D, D+ และ F และการประเมินการผ่านแต่ละโมดูล 

 การประเมินผลผู้เรียนของทุกรายวิชาในหลักสูตร จะมีการก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับ

ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ซึ่งจะถูกระบุไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา โดยการประเมินผลการเรียนรู้

ดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) คุณธรรมและจริยธรรม (2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์ การ

ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีความหลากหลาย เช่น 

 - การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย อัตนัย การจัดท ารายงาน การสอบปากเปล่า 

 - การสอบวัดเจตคติด้วยการสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การให้

ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม การส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น  

 นอกจากนั้น ในการประเมินผลนิสิตขณะศึกษา หลักสูตรฯ ได้มีกระบวนการทวนสอบรายวิชาในหลักสูตร

ฯ ประมาณ 50% จากรายวิชาท่ีมีเปิดสอน โดยคณาจารย์ในหลักสูตร โดยท าการพิจารณาว่าเนื้อหาท่ีท าการสอน

ในรายวิชาเหล่านั้นสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนท่ีคาดหวังเพื่อจะน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  

2.5.1.3 การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ 

เนื่องจากหลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล โดยแต่ละโมดูลจะมีการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังและคุณสมบัติของนิสิตไว้อย่างชัดเจน โดยในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้

ด าเนินการประเมินโมดูลท่ี 1 ร่วมกับ บริษัท ClickNex จ ากัด ในเดือนมิถุนายน 2564 ในส่วนของรายละเอียดการ

ประเมินท้ัง 6 โมดูล มีรายละเอียดดังตาราง 2.5-1
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ตารางท่ี 2.5-1 คุณสมบัติการผ่านโมดูล 

โมดูล ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง คุณสมบัติของนิสิตท่ีจะผ่านโมดูล 

M1: Digital Developer 

Foundation 

สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงาน

ท า งค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ บ น พ้ื น ฐ า นขอ ง

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส ถิ ติ ส า ห รั บ

ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมน าเสนอโครงงาน

ในช้ันเรียน 

- เรียนผ่านทุกรายวิชาในโมดูล M1 

- โครงงานที่นิสิตน าเสนอได้คะแนนรวมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยมีเกณฑ์การให้

คะแนนโครงงาน โดยแบ่งสัดส่วน ดังน้ี การ

ออกแบบโครงงานและระบบโดยรวมร้อยละ 

40 เหตุผลการออกแบบและการประเมินค่า

ร้อยละ 35 และ การน าเสนอร้อยละ 25  

M2: Fundamental AI and 

Smart Technology 

สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงาน

ทางระบบอัจฉริยะที่มีปัญญาประดิษฐ์

เป็นฐาน พร้อมน าเสนอโครงงานในช้ัน

เรียน 

- ผ่านการประเมินในโมดูล M1 

- เรียนผ่านทุกรายวิชาในโมดูล M2 

- โครงงานที่นิสิตน าเสนอได้คะแนนรวมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 60 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน

โครงงาน โดยแบ่งสัดส่วน ดังน้ี การออกแบบ

โครงงานและระบบโดยรวมร้อยละ 40 

เหตุผลการออกแบบและการประเมินค่าร้อย

ละ 35 และ การน าเสนอร้อยละ 25 

M3: Tools for AI and Smart 

Technology 

สามารถเรียนรู้และเลือกใช้เค ร่ืองมือ

วิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ ในการท างาน

จริง ได้อย่างเหมาะสม 

- เรียนผ่านทุกรายวิชาในโมดูล M3 

- โครงงานที่นิสิตน าเสนอได้คะแนนรวมไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยมี เกณฑ์การให้

คะแนนโครงงาน โดยแบ่งสัดส่วน ดังน้ี การ

ออกแบบโครงงานและระบบโดยรวมร้อยละ 

35 เหตุผลการออกแบบและการประเมินค่า

ร้อยละ 35 และ การน าเสนอร้อยละ 30  

M4: Applied AI and Smart 

Technology Exploration 

สามารถออกแบบและพัฒนาโครงงาน

ส าหรับแก้ปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม

หรือในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึนของชุมชน และสามารถส่ง

โครงงานเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค 

- เรียนผ่านทุกรายวิชาในโมดูล M4 

- ส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งโครงงานน้ัน

ต้องเกี่ยวข้องกับวิชาในหลักสูตร หรือ หาก

ไม่เป็นไปตามน้ัน ให้คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเสนอคณบดีคณะฯ พิจารณา

วินิจฉัย 

- โครงงานที่นิสิตน าเสนอได้คะแนนรวมไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยมี เกณฑ์การให้

คะแนนโครงงาน โดยแบ่งสัดส่วน ดังน้ี การ

ออกแบบโครงงานและระบบโดยรวมร้อยละ 

35 เหตุผลการออกแบบและการประเมินค่า

ร้อยละ 35 และ การน าเสนอร้อยละ 30  

M5: Business Modelling 

and Creation 

เข้าใจหลักการพ้ืนฐานของการเร่ิมต้น

เป็นผู้ ประกอบการด้านเทค โนโลยี

- เรียนผ่านทุกรายวิชาในโมดูล M5 
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โมดูล ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง คุณสมบัติของนิสิตท่ีจะผ่านโมดูล 

อัจฉริยะ รวมถึงสามารถวิเค ราะห์  

ออกแบบ และวางแผนธุรกิจในการ

ประกอบการธุรกิจ สามารถน าเสนอแผน

ธุรกิจในช้ันเรียนหรือเข้าร่วมโครงการ

เพ่ือหาแหล่งทุน (Pitching) เ พ่ือเป็น

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพใน

การ เ ติบ โ ตสู ง  ( StartUP)  ใ นระ ดับ 

ประเทศ 

- โครงงานที่นิสิตน าเสนอได้คะแนนรวมไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยมี เกณฑ์การให้

คะแนนโครงงาน โดยแบ่งสัดส่วน ดังน้ี การ

ออกแบบโครงงานและระบบโดยรวมร้อยละ 

30 เหตุผลการออกแบบและการประเมินค่า

ร้อยละ 35 และ การน าเสนอร้อยละ 35  

 

M6: Solving Problems in 

Real World 

สามารถแก้ปัญหา น า และท างานร่วมกับ

ผู้ อื่ น เ พ่ือบรรลุ เป้ าประสงค์อ ย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารอย่าง

เหมาะสม 

 

- เรียนผ่านทุกรายวิชาในโมดูล M6 

- โครงงานที่นิสิตน าเสนอได้คะแนนรวมไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยมี เกณฑ์การให้

คะแนนโครงงาน โดยแบ่งสัดส่วน ดังน้ี การ

ออกแบบโครงงานและระบบโดยรวมร้อยละ 

30 เหตุผลการออกแบบและการประเมินค่า

ร้อยละ 35 และ การน าเสนอร้อยละ 35  

 

 

ดังนั้น นิสิตในหลักสูตรฯ จะส าเร็จการศึกษาได้  นอกจากจะต้องสอบผ่านรายวิชาครบตามจ านวน 

หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรคือ 120 หน่วย โดยมีระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมขั้นต่ า 2.00 พร้อมกับมีระดับ

ความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติโมดูลท้ัง 6 

โมดูลตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติโมดูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกตแ์ละเทคโนโลยีอัจฉริยะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563 และ ประกาศ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติโมดูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

 ส าหรับการพิจารณาความสอดคล้องของวิธีการการประเมินผลกับของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของนิสิต

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะเป็นดังตารางท่ี 2.5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

ตารางท่ี 2.5-2 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังกับวิธีการประเมินผล  

ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

วิธีการประเมินการ

รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง

การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อนจบ

การศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

- การสอบสัมภาษณ์ 

- การพิจารณาจากการส่ง

เอกสารแทนการสัมภาษณ์ 

** นักเ รียนปีการศึกษา 

2563 

 

- การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

-  การเ ข้า ร่วมกิ จ ก ร รม

พัฒนานิสิตทั้งในส่วนของ

สาขาวิชา คณะ วิทยาเขต 

และ มหาวิทยาลัย 

- การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

- การเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนานิสิตทั้งในส่วนของ

สาขาวิชา คณะ วิทยาเขต 

และ มหาวิทยาลัย 

2. ความรู้ 

 

-  ก า รสอบ เ ข้ า / ก า รส่ ง

เอกสารประกอบตามเกณฑ์

วิ ธี ก า ร รับ เ ข้ า ใน แ ต่ ล ะ

โครงการ 

-  การทดสอบวัดระ ดับ

ค ว า ม รู้ พ้ื น ฐ า น  ( ด้ า น

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

และคอมพิวเตอร์) 

- การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

- การแลกเปลี่ยนความรู้

จากการท างานเชิงบูรณา

การ (สหกิจศึกษา) 

- การประเมินผลจากการ

สอบวัดระดับความรู้ด้าน

ภาษา ได้แก่ การทดสอบ

วัดระดับความรู้โดยสถาบัน

ภาษามหาวิทยาลัยบูรพา, 

การทดสอบโทอิก , การ

ทดสอบวัดระดับภาษาจีน 

เป็นต้น 

- การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

- การสอบวิชาโครงงาน 

- การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

- การทดสอบ Exit Exam 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

-  ก า รสอบ เ ข้ า / ก า รส่ ง

เอกสารประกอบตามเกณฑ์

วิ ธี ก า ร รับ เ ข้ า ใน แ ต่ ล ะ

โครงการ 

- การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

- การเข้าร่วมโครงการ/การ

แข่งขันหรือประกวดในเวที

ต่าง ๆ  

- การสอบวิชาโครงงาน 

- การสอบผ่านโมดูล 
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ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

วิธีการประเมินการ

รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง

การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อนจบ

การศึกษา 

4.  ทั กษะความสั ม พัน ธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 

- การสอบสัมภาษณ์ - การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

-  การเ ข้า ร่วมกิ จ ก ร รม

พัฒนานิสิตทั้งในส่วนของ

สาขาวิชา คณะ วิทยาเขต 

และ มหาวิทยาลัย  

- การเข้าร่วมกิจกรรมตาม

โมดูล 

- การเข้าร่วมโครงการ/การ

แข่งขันหรือประกวด 

- การประเมินผลจากการ

สอบวัดระดับความรู้ด้าน

ภาษา ได้แก่ การทดสอบ

วัดระดับความรู้โดยสถาบัน

ภาษามหาวิทยาลัยบูรพา, 

การทดสอบโทอิก ,  การ

ทดสอบวัดระดับภาษาจีน 

เป็นต้น 

- การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

- การส่งเอกสารประกอบ

ตามเกณฑ์วิธีการรับเข้าใน

แต่ละโครงการ 

-  การทดสอบวัดระ ดับ

ความรู้พ้ืนฐาน 

- การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

- การประเมินผลจากการ

สอบวัดระดับความรู้ด้าน

ภาษา ได้แก่ การทดสอบ

วัดระดับความรู้โดยสถาบัน

ภาษามหาวิทยาลัยบูรพา, 

การทดสอบโทอิก , การ

ทดสอบวัดระดับภาษาจีน 

เป็นต้น 

- การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

- การสอบวิชาโครงงาน 

- การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

 

6. ทักษะปฏิบัติ - - การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา 

- การแลกเปลี่ยนความรู้

จากการท างานเชิงบูรณา

การ (สหกิจศึกษา) 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พ้ื น ฐ า น วิ ช า ชี พ ช่ า ง 

(Empirical Learning I) 

- การประเมินผลจากเรียน

ในแต่ละรายวิชา / อบรม

เชิงปฏิบัติการ 

- การสอบวัดคุณสมบัติการ

ผ่านโมดูล 
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ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 

วิธีการประเมินการ

รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง

การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อนจบ

การศึกษา 

- การเข้าร่วมกิจกรรมตาม

โมดูล 

- การเข้าร่วมโครงการ/การ

แข่งขันหรือประกวด 

 

 จากตารางท่ี 2.5-2 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เรียนให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ัง 6 ด้าน และมีการติดตามผลการเรียนรู้ท้ังในการรับเข้า ในระหว่างการศึกษา 

และ ก่อนจบการศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ  
 

แนวทางการปรับปรุง 

 อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านจะน าแนวทางท่ีได้ร่วมพิจารณาไปปรับปรุงการเรียนการสอน นอกจากนั้นในส่วน

ของหลักสูตรฯ ได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังในระดับหลักสูตรฯ และ คณะฯ 

 ในปีการศึกษา 2564 ท่ียังอาจประสบปัญหาสถานการณ์ COVID-19 หลักสูตรฯ พยายามด าเนินการ

ปรับปรุงกระบวนการในการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ยังสามารถตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังได้ ท้ังในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

2. 5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students. 

 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งมีความหลากหลาย โดยมีวิธีการประเมินแบบ

ต่าง ๆ เช่น 

- การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย อัตนัย การจัดท ารายงาน การสอบปากเปล่า 

 - การสอบทักษะทางโปรแกรมในวิชาท่ีมีการจัดท าโครงงาน หรือ การบูรณาการเรียนกับการท างาน  

(สหกิจศึกษา) ด้วยการน าเสนอ รวมถึงการทดสอบโปรแกรม  

 - การสอบวัดเจตคติด้วยการสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม การให้

ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม การส่งงานตรงเวลาท่ีก าหนด เป็นต้น 

 - การทดสอบด้วยการสอบวัดคุณสมบัติโมดูลท้ัง 6 โมดูล 

 ในทุกรายวิชาของหลักสูตรฯ ใช้อาจารย์ผู้สอนร่วมกันท้ังสองคณะคือ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้สอนท้ังสองคณะจะออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนร่วมกัน ท าใหก้ารให้

คะแนนของอาจารย์ท่ีประเมินผลการเรียนมีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ในบางกิจกรรม 

เช่น การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบโครงงานของรายวิชา อาจารย์ท้ังสองคณะจะมีการระบุวัน

สอบและน าเสนอในช่วงวันและเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นท้ังหมดเป็นผู้ประเมินและให้คะแนน

ร่วมกันตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
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 ส าหรับในปีการศึกษา 2563 ท่ีมีสถานการณ์ COVID-19 ท าให้หลายวิชาต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการสอบ 

เพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ แต่ก็ได้มีการแจ้งนิสิตให้ทราบก่อนการสอบปลายภาค ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

เช่น Google meet, Microsoft Team, Line Group หรือ โทรศัพท์ เป็นต้น 

 ในการแจ้งผลการศึกษา หลักสูตรฯ ได้ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการสอบกลางภาค รวมถึงคะแนนเก็บ 

ต่าง ๆ ในเบื้องต้นให้นิสิตทราบ เพื่อเป็นข้อมูลให้นิสิตใช้ในการตัดสินใจถอนรายวิชา ท่ีผลการเรียนไม่เป็นไปตาม

ความคาดหวังของนิสิต และมีแนวโน้มท่ีจะไม่ผ่านในรายวิชานั้น ๆ แต่เนื่องจากทางหลักสูตรฯ มีการจัดการเรียน

การสอนเป็น Block-course กล่าวคือ ในแต่ละวิชาจะใช้เวลาในการสอนประมาณ 8 สัปดาห์ (ก่อนการสอบกลาง

ภาค และหลังการสอบกลางภาค) ดังนั้น จะพบว่าในวิชาท่ีสอนช่วงหลังของการสอบกลางภาคเมื่อผู้สอนแจ้ง

คะแนนเก็บให้นิสิตทราบอาจจะเกินระยะเวลาของการขอถอนรายวิชาไปแล้ว ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ ทาง

หลักสูตรฯ ทราบปัญหาเป็นอย่างดีจึงได้หารือกับทางคณะฯ ซึ่งทางคณะฯ ได้หารือต่อไปยังกองทะเบียนและสถิติ

นิสิตเพื่อรับทราบแนวทางการขอผ่อนผันการขอถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ โดยคณะฯ และหลักสูตรฯ ได้รับแจ้ง

จากทางกองทะเบียนว่าไม่ขัดข้องในการขอถอนการลงทะเบียนรายวิชาของนิสิตหากเป็นความต้องการของทาง

คณะฯ และหลักสูตร ดังนั้น ในประเด็นนี้ทางหลักสูตรได้แจ้งผู้สอนและนิสิตทราบแล้ว และในปีการศึกษา 2563 

ไม่มีรายวิชาใดท่ีนิสิตขอถอนการลงทะเบียนนอกจากช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยประกาศก าหนด โดยขั้นตอนในการ

ขอถอนการลงทะเบียนของรายวิชาในหลักสูตรเป็นดังภาพท่ี 2.5-1 

 
ภาพท่ี 2.5-1 ขั้นตอนการถอนการลงทะเบียนของหลักสูตร 

 

 การก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรทุกรายวิชาซึ่งประกอบด้วย ผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวังในแต่ละรายวิชา หัวเรื่องของการสอน เกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินผล ช่วงเวลาในการ

ประเมินผล และสัดส่วนการประเมินผล การให้เกรด ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชา ซึ่งจะมีการ

ช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบด้วยวาจาในช่ัวโมงแรกของการเรียนการสอน และเอกสาร โดยอาจารย์หลายท่านในหลักสูตร
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ฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) เพื่อ

เปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการตั้งเกณฑ์การประเมินผล เมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอนของรายวิชา

อาจารย์ผู้สอนจะบันทึกข้อมูลใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาและส่งไปยังฝ่ายวิชาการ ภายในก าหนดเวลา เพื่อแจ้ง

ผลการศึกษากับผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์และทางส่วนกลางจะมีการจัดระบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เรียนใน

การรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป 

 สุดท้ายทางหลักสูตรจะมีการจัดการทวนสอบรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาโดยพิจารณาจาก

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.

6) ร่วมกันในท่ีประชุมเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ประจ าปีการศึกษา 

 

แนวทางการปรับปรุง 

 ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ท่ียังไม่ชัดเจน คณาจารย์ในหลักสูตรฯ ก าหนดให้

การเรียนการสอนเป็นลักษณะ Online จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเกณฑ์การประเมินผู้เรียนท้ัง ช่วงเวลา วิธีการ

ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์การประเมินและการให้เกรด รูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัด

การศึกษามากยิ่งขึ้น แต่ท้ังนี้ก็ยังคงมีการท าเอกสาร มคอ.3 มคอ.5 และรายงานในท่ีประชุมของหลักสูตรฯ 

ตามปกติ 

 

2.5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment. 

ในส่วนของเกณฑ์การประเมินผลและแผนการให้คะแนน อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีการก าหนด

รายละเอียดในเอกสาร มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา และมีการช้ีแจงให้กับผู้เรียนได้ทราบก่อนการเรียนการสอนท้ัง

วาจาและเอกสาร เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประเมินแบบ Scoring Rubrics ใน

รายวิชา 89011063 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรม และ 88521159 ความน่าจะเป็นและสถิติส าหรับ

คอมพิวเตอร์ ในส่วนของการประเมินคะแนนโครงงาน 

ส าหรับทุกรายวิชาจะมีผู้สอนมากกว่าหนึ่งท่านซึ่งต้องมาจากท้ังสองคณะ คือ คณะวิทยาการสารสนเทศ

และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้สอนท้ังสองคณะจะมีการแจ้งแก่ผู้เรียนให้รับทราบถึงผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังในแต่ละรายวิชา หัวเรื่องของการสอน และ ตกลงเกณฑ์การประเมิน วิธีในการประเมินผล ช่วงเวลาในการ

ประเมินผล และ สัดส่วนการประเมินผล ให้ผู้เรียนได้ทราบต้ังแต่การเรียนการสอนในช่ัวโมงแรกพร้อมเปิดโอกาส

ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกณฑ์การให้คะแนน และมีการเปิดเผยคะแนนเก็บระหว่างศึกษา  

การสร้างเกณฑ์การประเมิน อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจะร่วมกันตกลงเกณฑ์การประเมินผล วิธีในการ

ประเมินผล ช่วงเวลาในการประเมินผล สัดส่วนการประเมินผล การออกข้อสอบร่วมกันและมีการแบ่งสัดส่วนของ

ผู้สอนตลอดจนมีการทบทวนเกณฑ์ประเมินผลในกลุ่มของอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการประเมินผลการเรียนของ

นิสิต ก่อนแจ้งให้ผู้เรียนทราบ และในส่วนการสอบโมดูลทางหลักสูตรฯ มีการแจ้งเกณฑ์การประเมินให้แก่นิสิต

ทราบล่วงหน้ามีการระบุข้ันคะแนนในแต่ละหัวข้อชัดเจน 
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กระบวนการท่ีประกันว่าการประเมินผลผู้เรียนมีความเท่ียงตรงในแต่ละรายวิชานั้น ได้พิจารณาจากการ

ออกข้อสอบท่ีตอบตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ซึ่งใช้กลไกของการทวนสอบในการประเมิน

ความเท่ียงตรงของการประเมินผลรายวิชา ส่วนความน่าเช่ือถือและเป็นธรรมนั้น ผู้เรียนสามารถขอตรวจสอบ

คะแนนกับผู้สอนได้ตลอดท้ังภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนในรายวิชานั้น ตามกระบวนการในหัวข้อ 2.5.5 ผู้เรียนเข้าถึง

กระบวนการร้องทุกข์ ท้ังนี้ถ้าหากนิสิตได้คะแนนต่ ามาก ก็สามารถตัดสินใจถอนรายวิชานั้นได้ เพื่อป้องกันไม่ให้

สอบตกในรายวิชาดังกล่าว จากการประเมินผลด้วยวิธีดังกล่าวท าให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น  

หลักสูตรได้มีการส ารวจความพึงพอใจนิสิตต่อการวัดผลและประเมินผลในแง่ของประสิทธิภาพและความ

ยุติธรรม พบว่า ได้ระดับคะแนนจากการประเมินคือ 4.13 (คะแนนเต็ม 5.00) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิตยังคงพึงพอใจ

ต่อการประเมินผลว่ามกีารประกันความเท่ียงตรง มีความน่าเช่ือถือและเป็นธรรม 

 

แนวทางการปรับปรุง 

 หลักสูตรฯ ยังคงใช้แนวทางการทวนสอบ และการประชุมของคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เป็นอีกกระบวนการ

ในการปรับปรุงการประเมินผลให้มีความน่าเช่ือถือและเป็นธรรม 

 

2.5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. 

ในการประเมินผลผู้เรียนตามแนวทางของผู้สอนในแต่ละรายวิชานั้น จะมีการช้ีแจงให้กับผู้เรียนได้ทราบ 

โดยผู้สอนจะมีการแจ้งผลคะแนนบางส่วนให้กับผู้เรียนทราบในระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน รวมถึงการแจ้งให้

ทราบหลังจากท่ีมีการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบผลป้อนกลับ และสามารถวางแผน ปรับปรุงผล

การเรียนในระยะเวลาการเรียนท่ีเหลืออยู่ก่อนสอบปลายภาคเรียนได้ รวมถึงผู้สอนสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทาง

ในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มเติมได้ เช่น การเสริมแบบฝึกหัด การทบทวนบทเรียน การมอบหมาย

งาน และ การค้นคว้าท ารายงาน เพื่อท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนและความรู้ความเข้าใจในรายวิชานั้นดีขึ้น 

นอกจากนี้ในแต่ละภาคเรียนมีการประชุมของคณะ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีให้หลักสูตรฯได้ร่วมหารือกับหลักสูตรอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามากยิ่งขึ้น 

ส าหรับการให้ผลป้อนกลับนั้น หลักสูตรฯ มีการด าเนินการหลายวิธี ได้แก่ 

- แบบฝึกหัด การปฏิบัติการ หรือการทดสอบเก็บคะแนนย่อย มีการป้อนกลับโดยการตรวจงานรายบุคคล 

ซึ่งหากนิสิตมีจ านวนมากอาจจะอยู่ในรูปแบบของการเฉลยแบบฝึกหัด เพื่อให้นิสิตประเมินตนเองได้ 

- การประเมินผลการสอบกลางภาค มีการแจ้งคะแนนสอบกลางภาค เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้ และ

ปรับปรุงแก้ไข หรือ ถอนการเรียนในรายวิชานั้นได้ทันเวลา 

- งานท่ีได้รับมอบหมาย เช่น หัวข้อรายงาน การน าเสนอรายงานต่าง ๆ อาจารย์ผู้สอนจะแนะน าให้

ค าปรึกษา แนะน าการค้นคว้าหาข้อมูล รวมถึงให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภายหลังการน าเสนอ

โดยทันที 

- การสอบวัดคุณสมบัติโมดูล ตามประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ พ.ศ. ๒๕๖๓  
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โดยช่องทางในการแจ้งผลป้อนกลับไปยังนิสิตมีหลายช่องทาง เช่น   

1. การแจ้งในห้องเรียน หรือการนัดหมายตามตาราง Office hour 

2. การแจ้งผ่านทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดการการ

เรียนการสอน (e-learning.buu.ac.th) ระบบงานทะเบียนนิสิต (reg.buu.ac.th)  

3. ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ Line group ของนิสิต หรือ ของแต่ละรายวิชา หรือ Facebook ของ

หลักสูตรฯ 

ท้ังนี้ทุกรายวิชาต้องมีการให้ผลป้อนในเบ้ืองต้น ก่อนก าหนดวัดสุดท้ายของการเพิ่มถอนรายวิชา หรือ การ

ส่งผลการเรียนตามก าหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลจากการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อการ

ให้ผลป้อนกลับในการประเมินผลผู้เรียนได้ทันเวลา และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า มีระดับคะแนนอยู่

ท่ี 3.83 (คะแนนเต็ม 5) 

ในด้านการประเมินผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้น หลักสูตรฯใช้ระบบการประเมินผลของ

มหาวิทยาลัย (assess.buu.ac.th) ซึ่งนิสิตจะต้องประเมินพฤติกรรมการเรียนของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา 

การประเมินการสอนของอาจารย์ ส าหรับผลการประเมินการสอนของอาจารย์และความพึงพอใจโดยรวมของนิสิต

ต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการประเมินของนิสิตจะเห็นได้ว่า อาจารย์ในหลักสูตรทุกท่านมีผลการประเมิน 

มากกว่า 3.75 นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการวัดผลจุดนี้เพิ่มเติม พบว่าการวัดระดับผลการประเมินความ

พึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ท่ี 4.13 จาก 5 คะแนน  (ซึ่งมากกว่าค่า 3.75 ซึ่งเป็น

ระดับคะแนนการประเมินผลของอาจารย์ท่ีหลักสูตรก าหนดเป็นค่าเป้าหมาย) ส่วนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลป้อนกลับ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปในลักษณะออนไลน์ส่วนมาก ตรง

ส่วนนี้ทางหลักสูตรวางแผนประชุมแลกเปล่ียนปัญหาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมข้ึน 

 

แนวทางการปรับปรุง 

หลักสูตรฯ ได้เสนอต่อทางคณะฯ ในการส ารวจการให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนโดยเฉพาะเพื่อให้

สามารถสะท้อนถึงความต้องการและโอกาสท่ีจะเกิดปัญหาได้ในอนาคต 

 

2.5.5 Students have ready access to appeal procedure. 

เนื่องจากหลักสูตรฯ ด าเนินการภายใต้การดูแลของสองคณะ คือ คณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ รูปแบบการจัดการการร้องทุกข์ของนิสิตจึงเป็นไปตามการก ากับดูแลของส่วนกลาง

จากแต่ละคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.5.5.1 การเข้าถึงกระบวนการร้องทุกขข์องหลักสูตรฯ (คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน) 

ก าหนดแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต และมีช่องทางหลักในการร้องทุกข์ของนิสิต ท่ี

หลากหลายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิต ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
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หลักสูตรฯ ได้เตรียมข้อมูลส าหรับนิ สิตเพื่อใช้ในการติดต่อส่ือส าร ได้แก่ ข้อมูลของอาจารย์ ท่ี 

ปรึกษา ข้อมูลอาจารย์ ผู้สอน และนักวิชาการศึกษาท่ีดูแลนิสิตในหลักสูตรฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะแสดงท่ี  

เว็บไซต์ของคณะ และในคู่มือนิสิต กระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปี ได้ด าเนินการตามแผนผังในภาพท่ี 

2.5-2 

 
ภาพท่ี 2.5-2 แผนภาพกระบวนการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปี 
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ทางหลักสูตรฯ และคณะฯ ได้ก าหนดช่องทางในการร้องทุกข์ แจ้งปัญหาหรือให้ค าปรึกษาแก่  

นิสิตไว้หลากหลายช่องทาง โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะแจ้งวิธีการและช่องทางการติดต่อเพื่อร้องทุกข์เหล่านี้ให้แก่

นิสิต  

1. ร้องทุกข์ผ่านทางอาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีโดยตรง 

2. ร้องทุกข์ผ่านทางนักวิชาการท่ีดูแลนิสิตในหลักสูตรฯ โดยตรง 

3. ร้องทุกข์ผ่านประธานหลักสูตรโดยตรง 

4. ร้องทุกข์ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ ในส่วนหัวข้อสายตรงคณบดี 

5. ร้องทุกข์ผ่านกลุ่ม Facebook ของหลักสูตร/คณะฯ โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลกลุ่ม Facebook จะส่งเรื่อง

ร้องทุกข์มายังประธานหลักสูตรฯ ต่อไป 

6. ร้องทุกข์ผ่านกลุ่ม Line ประจ าช้ันปี โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปีจะน าเรื่องร้องเรียนส่งต่อให้ประธาน

หลักสูตรฯ ต่อไป 

7. ร้องทุกข์ผ่านการส่งอีเมลให้กับอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าช้ันปีท่ีนิสิตสังกัดอยู่ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาจะ

น าเรื่องร้องเรียนของนิสิตเข้าท่ีประชุมหลักสูตรฯ 

 

นอกจากนั้น คณะฯ และ หลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดนโยบายในการร้องทุกข์หรือแจ้งปัญหาของนิสิตให้มี

หมวดหมู่ท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ และเพิ่มจ านวนบุคลากรท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ท่ีมากขึ้น ดังภาพ 

2.5-3 โดยนิสิตสามารถร้องทุกข์กับนักวิชาการศึกษาประจ าหลักสูตรฯ อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปี คณาจารย์ ประธาน

สาขา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี ตัวอย่างเช่น 

1) ถ้านิสิตมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ตารางสอน และตารางสอบ นิสิตสามารถท าการ  

ร้องเรียนเบื้องต้นกับนักวิชาการศึกษาประจ าหลักสูตรฯ รวมถึงการปรึกษากับอาจารย์ ท่ีปรึกษาช้ันปี  

ประธานสาขา รองคณบดี (ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการ) และคณบดี ตามล าดับ 

2) ถ้านิสิตมีปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน นิสิตสามารถท าการร้องเรียนเบื้องต้นกับ  

อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปี ประธานสาขา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี ตามล าดับ 

3) ถ้านิสิตมีปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ นิสิต  

สามารถท าการร้องเรียนกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจ าคณะฯ 

4) ถ้านิ สิตมีปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนิ นชีวิต สุขภาพ และสังคม นิ สิตสามารถท าการ 

ร้ อ ง เ รี ย น เ บื้ อ ง ต้ น กั บ อ า จ า ร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า ช้ั น ปี  ป ร ะ ธ าน ส าข า  ร อ ง คณบ ดี  ( ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บ ง า น  

ด้านกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ) และคณบดี ตามล าดับ 

เนื่องจากความใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปี นิสิตส่วนใหญ่จึงเลือกร้องทุกข์ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ หรือเข้ามาหาอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาโดยตรง ดังปรากฏในภาพท่ี 2.5-4 จากนั้นอาจารย์

ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษา น าประเด็นปัญหาเรื่องการร้องทุกข์เข้าประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพื่อ

ปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาต่อไป  
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ภาพท่ี 2.5-3 ช่องทางการแจ้งข้อเสนอแนะแบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5-4 กระบวนการร้องทุกข์กับคณาจารย์ในหลักสูตรฯ 

เร่ิมต้น 

นิสิตขอเข้าพบอ.ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษา/ร้องทุกข์ 

อ.ที่ปรึกษานัดหมายนิสิต 

จ าเป็นต้องเชิญ

ผู้ปกครอง 

นิสิตเข้าพบอ.ที่ปรึกษา นิสิตและผู้ปกครองเข้าพบอ.ที่ปรึกษา 

สิ้นสุด 

จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
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เมื่อนิสิตส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ หลักสูตรฯ มีกระบวนการในการจัดการกับข้อร้องเรียนท่ีได้รับ

ดังภาพ 2.5-5 กล่าวคือ น าข้อร้องเรียนเข้าสู่ท่ีประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยหากเป็นเรื่อง

ท่ีสามารถแก้ไขได้โดยง่าย อาจารย์ท่ีปรึกษาหรือประธานสาขาจะเป็นผู้ด าเนินการแก้ไข และ ให้ค าปรึกษาแก่นิสิต

ท่ีมาร้องเรียน แต่หากเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย ประธานสาขาจะน าเรื่องหารือกับผู้บริหารคณะ เพื่อหา

ข้อสรุป พร้อมท้ังแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวให้นิสิตผู้ร้องเรียนได้รับทราบ และหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อ

การดูแลนิสิตของหลักสูตรในอนาคต จะมีการก าหนดเป็นนโยบาย หรือ แผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนร่วมกันเพื่อให้

คณาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถด าเนินการตามแนวทางนี้ได้ในอย่างชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 
ภาพท่ี 2.5-5 ขั้นตอนการแก้ปัญหาท่ีได้รับจากการร้องทุกข์ของนิสิต 

 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นของนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาช้ันปีและอาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้พบปะพูดคุยกับนิสิต แลกเปล่ียนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ พร้อมท้ังเปิด

โอกาสให้นิสิตได้พูดคุยถึงปัญหา พร้อมท้ังกรอกปัญหาในระบบออนไลน์ (ซึ่งจะช่วยให้นิสิตกล้าแจ้งปัญหามากขึ้น) 

อาทิ เช่น ผลการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม ปัญหาเรื่องจ านวนและความพร้อมของสถานท่ีท างานนอก

ช่ัวโมงเรียน ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ส าหรับการเรียนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เป็น

ต้น ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้รวบรวมปัญหา และวิธีการแก้ไข เพื่อให้สามารถด าเนินการไปในทิศทางเ ดียวกันอย่าง

เหมาะสม และสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

จากการด าเนินการข้างต้น สามารถช่วยให้นิสิตมีช่องทางท่ีหลากหลาย และน ามาซึ่งการแก้ปัญหา 

จากการร้องเรียนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยข้ันตอนและวิธีการร้องทุกข์ดังกล่าวได้ท าการแจ้งให้

นิสิตได้ทราบโดยท่ัวกันภายใต้โครงการปฐมนิเทศ โครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นของนิสิต เว็บไซต์ของคณะฯ   

กลุ่มเฟสบุ๊คของหลักสูตร/คณะฯ นอกจากนี้อาจารย์ในหลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น 

ผ่านทางการใช้แบบสอบถามออนไลน์อีกด้วย 

คณะฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจในมุมมองท่ีเกี่ยวกับช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิต ซึ่งมีรายละเอียด

ดัง ตารางท่ี 2.5-3 ถึง ตารางท่ี 2.5-7 
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2.5.5.2 การเข้าถึงกระบวนการร้องทุกขข์องหลักสูตรฯ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

 ก าหนดแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต และได้มีช่องทางหลักในการร้องทุกข์ของนิสิต ท่ี

หลากหลายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิตดังตารางท่ี 2.5-3 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้มีการก าหนดขั้นตอนการ

จัดการการร้องทุกข์ของนิสิต ดังภาพท่ี 2.5-5 

 

ตารางท่ี 2.5-3 ระดับวิธีการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต  

ระดับ วิธีการ 

อาจารย์ที่ปรึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษา ( มีการนัดพบรายบุคคล หรือ นิสิตทั้งช้ันปี ) ที่ห้องพักอาจารย์ 

ตาม Office hour, ในที่สาธารณะ, ทางโทรศัพท์, ทาง Social Network ได้แก่ Line 

หรือ Facebook , การร้องทุกข์ผ่านฝ่ายกิจการนิสิต 

ประธานสาขา การเข้าพบประธานหลักสูตรโดยตรง , ผ่านการรายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 

คณบดี การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือประธานสาขา 

การร้องทุกข์โดยการเข้าพบคณบดีโดยตรง, ผ่านระบบประเมินและแบบสอบถาม, ร้อง

ทุกข์ผ่านสายตรงคณบดีทางหน้าเว็บไซต์ 

วันนิสิตพบผู้บริหาร นัดหมายนิสิตในหลักสูตรทุกช้ันปีประชุมพร้อมกัน 

นิสิตแสดงความเห็นและร้องเรียนหรือร้องทุกข์ด้านต่าง ๆ ผ่านแบบสอบถามล่วงหน้า 

คณบดีเข้าพบปะพูดคุย ตอบข้อสงสัย ความเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากแบบประเมิน, เปิด

โอกาสให้นิสิตซักถามร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ เพ่ิมเติม 

 

 ทางคณะฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจในมุมมองท่ีเกี่ยวกับช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิต ซึ่งมี

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.5-4 ถึง ตารางท่ี 2.5-7 

 

ตารางท่ี 2.5-4 ร้อยละการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตในปีการศึกษา 2563 

ช่องทางการร้องทุกข ์

ร้อยละการรับรู้ 

คณะวิทยาการ

สารสนเทศ บางแสน 

คณะวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 89 100 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านประธานหลักสูตร/สาขาวิชา 74 100 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดี 53 75 

ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 58 75 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสิต 53 87.5 
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ตารางท่ี 2.5-5 ร้อยละของการร้องทุกข์ของนิสิตในปีการศึกษา 2563 

การร้องทุกข์ ร้อยละการร้องทุกข ์

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

เคยร้องทุกข์ 11 44 

ไม่เคยร้องทุกข์ 89 56 

 

ตารางท่ี 2.5-6 จ านวนครั้งของการใช้งานช่องทางร้องทุกข์ของนิสิตท่ีเคยร้องทุกข์ 

ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตที่เคยร้องทุกข ์

จ านวนการร้องทุกข์ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

บางแสน 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลป

ศาสตร์ จันทบุร ี

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 2 4 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านประธานหลักสูตร/ สาขา 0 0 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะฯ 0 0 

ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะฯ ผ่านหัวข้อ

สายตรงคณบดี 

0 
0 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสิต 0 0 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 0 0 

 

ตารางท่ี 2.5-7 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีเคยร้องทุกข์ 

การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เคยร้องทุกข์ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 3) 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  

บางแสน 

คณะวิทยาศาสตร์และ 

ศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

ความพึงพอใจต่อการจัดการการร้องทุกข์ 2 3 

ความพึงพอใจต่อช่องทางในการร้องทุกข์ 2.5 2.5 

 

 จากการประเมินผลการส ารวจช่องทางในการร้องทุกข์และความพึงพอใจของนิสิตท่ีเคยร้องทุกข์ พบว่า

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นช่องทางท่ีนิสิตเข้าถึงได้มากท่ีสุดอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ

ความพึงพอใจต่อช่องทางในการร้องทุกข์ของนิสิตมีค่าค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีหลักสูตรฯ สามารถเข้าถึง

นิสิตได้ง่าย และมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับนิสิตได้อย่างสะดวก ส าหรับกระบวนการการจัดการการร้องทุกข์ 

เมื่อทางหลักสูตรฯ ได้รับทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้น จะมีการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับทางคณะฯ ซึ่งจะเห็น

ได้จากระดับความพึงพอใจท่ีสูงของนิสิตต่อการจัดการการร้องทุกข์ ท้ังนี้หลักสูตรฯ ยังคงพยายามจัดการกับปัญหา

ของนิสิตให้ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มความสามารถ 

แนวทางการปรับปรุง 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ยังคงพัฒนาช่องทางท่ีนิสิตสามารถเข้าถึงการร้องทุกข์ให้ดีท่ีสุดเพื่อลด

การเกิดปัญหาหรือสามารถแก้ปัญหาให้นิสิตได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในช่วงสภาวการณ์ COVID-19 ท่ีอาจจะมี

ปัญหาได้ในปีการศึกษาหน้า 
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2.6 Academic Staff Quality 

2. 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. 

ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯ ท าการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนบริหารและพัฒนา

อาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยครอบคลุมแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ การเกษียณอายุราชการ และการ

เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ โดยข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2563 แสดงดังตาราง 2.6-1 ในปีการศึกษา 2563  

อ.ไพฑูรย์ ศรีนิล ได้มีการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ อ.สุภาวดี ศรีค าดี ได้มีการ

ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

 

ตารางท่ี 2.6-1 แผนพัฒนาอาจารย์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564) 

ชื่ออาจารย ์ เตรียมเข้าสู่ต าแหน่ง

วิชาการ 

ปีที่คาดว่าจะ

ย่ืน 

แผนการพัฒนาตัวเอง

ในด้าน 

ปีที่เกษียณอาย ุ

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

นางสาวสุนิสา ริมเจริญ 
รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 Python for data 

analytics, NLP 

พ.ศ. 2585 

นายณัฐนนท ์ลีลาตระกูล รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 Big data analytics พ.ศ. 2580 

นางสาวสุภาวดี ศรีค าดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

(ย่ืนแล้ว) 

Data analytics, 

visualization 

พ.ศ. 2591 

Mr.John Gatewood Ham 

ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ

ยังไม่สามารถย่ืนขอ

ก าหนดต าแหน่งวิชาการ 

- Unix, Python พ.ศ. 2567 

 

นายกฤษณะ ชินสาร รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 AR, VR for AI พ.ศ. 2573 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

นายฉลองชัย ธีวสุทรสกุล ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 IoT/Electronic พ.ศ. 2566 

นายไพฑูรย์ ศรีนิล รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2566 IoT/Data Analytics/AI พ.ศ. 2579 

นายสมบัติ ฝอยทอง 
รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2567 Data analytics, 

Feature Reduction 

พ.ศ. 2577 

นางสาวสุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2568 Data analytics, 

visualization, 

พ.ศ. 2584 

นายศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565 Computer Vision, 

Cloud Computing 

พ.ศ. 2586 
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 จากตารางท่ี 2.6-1 พบว่า อ.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์) และ Mr.John 

Gatewood Ham (คณะวิทยาการสารสนเทศ) จะเกษียณอายุราชการในปี 2566 และ 2567 ตามล าดับ ดังนั้น 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนให้สามารถด าเนินพันธกิจด้านการสอน วิจัย และบริการวิชาการได้

อย่างต่อเนื่อง ทางหลักสูตรจึงได้หารือร่วมกับท้ังสองคณะ เพื่อเตรียมการจัดหากรอบอัตราและบรรจุทดแทน ท้ังนี้ 

ทางคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีแผนในการย้ายอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี

ประสบการณ์สอนด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักรและมีผลงานวิจัยเข้ามาทดแทน ส่วนคณะวิทยากาสารสนเทศ

ก าลังจะบรรจุบุคลากรใหม่ซึ่งท าดุษฎีนิพนธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ในเดือนมิถุนายน  2564 นี้ เพื่อให้

บุคลากรใหม่ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้จากอาจารย์ผู้จะเกษียณอายุราชการ และท างานร่วมกับทีมงานบริหารหลักสูตร

ชุดเดิมได้อย่างลงตัวและต่อเนื่อง 

 

2.6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and monitored to improve 

the quality of education, research and service. 

หลักสูตรฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนผู้สอนและจ านวนผู้เรียนเพื่อค านวณสัดส่วนของผู้สอนต่อ

ผู้เรียนรวมถึงภาระงานของผู้สอน ดังตาราง 2.6-2 และ 2.6-3 โดยแบ่งพิจารณา ดังนี้ 

(1) คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน มีอาจารย์ผู้สอนท้ังหมด 6 ท่าน เป็นอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 5 

ท่าน และเป็นอาจารย์ผู้เช่ียวชาญชาวต่างชาติ 1 ท่าน 

(2)  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี มีอาจารย์ผู้สอนท้ังหมด 7 ท่าน เป็นอาจารย์วุฒิปริญญา

เอก 5 ท่าน และเป็นอาจารย์วุฒิปริญญาโท 2 ท่าน 

 เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตของบางแสน และ จันทบุรี พบว่า มีสัดส่วนอยู่ท่ี 16.95 และ 

16.02 ตามล าดับ ท้ังนี้ ทางหลักสูตรมิได้น าภาระงานซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสอนให้กับรายวิชานอก

หลักสูตรมาค านวณ จึงท าให้สัดส่วนนี้อาจจะดูน้อยกว่าท่ีควรจะเป็นเนื่องจากทางหลักสูตรเพิ่งเปิดสอนเพียงช้ันปี

เดียว และจ านวนนิสิตยังน้อยอยู่ 

  

ตารางท่ี 2.6-2 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564) 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน (ราย) FTE 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

1. ศาสตราจารย์      

2. รองศาสตราจารย์      

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 3 0.26 50.00 

4. อาจารย์ 2 1 3 0.92 33.34 

5. อาจารย์พิเศษ      

รวม 4 2 6 1.18 83.34 
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ประเภท  ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน (ราย) FTE 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

1. ศาสตราจารย์      

2. รองศาสตราจารย์ 1  1  14.29 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 1 3 0.14 28.57 

4. อาจารย์ 1 2 3 0.40 28.57 

5. อาจารย์พิเศษ      

รวม 4 3 7 0.54 71.43 

หมายเหตุ : 

1. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรท่ีสังกัดคณะ/วิทยาลัยท่ีรับผิดชอบหลักสูตร (รวม

อาจารย์พิเศษท่ีสอนในรายวิชาของคณะ/วิทยาลัย) โดยยังไม่ต้องรวมกลุ่มรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

2. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ท่ีได้รับวุฒิบัตร  

3. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวมในประเภทท่ี 1 – 4  

4. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ให้ใช้วิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version 3 หน้า 30 วิธีท่ี 1 โดยก าหนด 

1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 

ตารางท่ี 2.6-3 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต 

ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย ์ FTE รวมของนิสิต อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

2563 1.18 20 16.95 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

2563 0.54 8.69 16.02 

 

2.6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 

2.6.3.1 การก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า

ทางสายงานและเผยแพร่่ให้ทราบโดยทั่วกัน (คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน) 

วางแผนก าหนดคุณสมบัติในต าแหน่งอาจารย์ใหม่ท่ีต้องการ โดยใช้ระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ 

ภายใต้ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อ

บรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2552 ซึ่งเผยแพร่ท่ีหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย กองบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (http://personnel.buu.ac.th/) โดยคณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก โดยคณบดี

หรือรองคณบดีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธานและมีคณะกรรมการประกอบด้วยประธานหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลังจากนั้นก าหนดวิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลงานวิชาการ งานวิจัย ประสบการณ์การท างาน
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และท าการสอบสัมภาษณ์ และใช้เกณฑ์ตัดสินตามท่ีได้แจ้งไว้ในการประกาศรับสมัคร เมื่อคณะกรรมการ

ด าเนินการคัดเลือกและตัดสินผลแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการบนหน้าเว็บคณะฯ  

เมื่อมีอาจารย์ใหม่เข้ามา คณะ ฯ มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ แจ้งข้อมูลท่ีจ าเป็น การด าเนินงานภายใน

คณะ จรรยาบรรณอาจารย์ โดยคณะ ฯ เน้นย้ าจรรยาบรรณและส่ิงท่ีอาจารย์พึงปฏิบัติ ให้ยึดแนวทางการท างานท่ี

ถูกต้อง สุจริต เป็นไปตามหลักคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่นิสิต และจัดให้มีอาจารย์

พี่เล้ียงท่ีเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นท่ีปรึกษา ดูแล ให้ค าแนะน าและให้การช่วยเหลือแก่อาจารย์ใหม่ โดยการ

ปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ

คณาจารย์ พ.ศ. 2548 (http://council.buu.ac.th/regulat/2553/48-53.pdf) ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัย ส่วนในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ี

พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา และคณะฯ ได้น ามาเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อให้อาจารย์รับทราบ 

(http://www.informatics.buu.ac.th/)  ซึ่งในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทางหลักสูตรมีอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน คือ ดร.

ขยัน จันทรสถาพร แต่อาจารย์ได้เข้ามาร่วมสอนเพียง 1 ภาคการศึกษาและปัจจุบันได้ลาออกแล้ว 

หลักสูตรฯ ก าหนดให้บุคลากรทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ท้ังในด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

การศึกษาต่อ การฝึกอบรม การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

- การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเผยแพร่เกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการรวมถึงเอกสาร

ท่ีเกี่ยวข้อง ขั้นตอนต่าง ๆ ไว้ท่ีหน้าเว็บไซต์ (http://service.buu.ac.th/rules/index.html) โดยหลักสูตร ได้มี

การประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอต าแหน่งทางวิชาการ ท่ี

มหาวิทยาลัยจัด และมีการติดตามแผนการพัฒนาตนเองทุกปี 

- การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาตนเองตามเส้นทางเดินของต าแหน่ง

งาน และเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ คณะ ฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่อาจารย์เพื่อพัฒนาตนเองตาม

แผนท่ีก าหนดไว้ 

 

2.6.3.2 การก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า

ทางสายงานและเผยแพร่่ให้ทราบโดยทั่วกัน (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

1. การรับอาจารย์ 

ทางคณะได้ใช้ระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นคณาจารย์ประจ า ซึ่งเผยแพร่ท่ีหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

และการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของคณาจารย์ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

http://www.informatics.buu.ac.th/
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2. การก าหนดขอบเขตงานของอาจารย์ 

อาจารย์ประจ าคณะฯ มีภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการเรียนการสอน อาจารย์ต้องมีภาระงานสอนขั้นต่ า 6 หน่วย และไม่เกิน 18 หน่วยภาระงาน ต่อ

ภาคการศึกษา 

2) ด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ อาจารย์ควรมีผลงานเผยแพร่ 1 เรื่อง ต่อ 1 ปี ซึ่งการคิดสัดส่วนภาระ

งานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 

3) ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ การให้บริการวิชาการ โครงการฝึกอบรม ท่ีปรึกษาภายนอก 

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมี ในสถาบันอุดมศึกษา และคณะฯ ได้แพร่ไว้บน

เว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์รับทราบนอกจากนี้ ทางคณะฯ ได้มีการอบรมปฐมนิเทศอาจารย์

ใหม่ เพื่อให้ทราบถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. การส่ือสารกับบุคลากร 

การประชาสัมพันธ์มีการส่ือสารผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น การประชุมบุคลากร การประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ช่องทางอีเมล์ และการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์รับทราบผ่าน

ทางการประชุม ช่องทาง social media และเว็บไซต์คณะ 

5. ความก้าวหน้าทางสายงาน 

ทางคณะมีการสนับสนุนให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยขั้นต่ า 1 ช้ินงานต่อปี สนับสนุนให้ขอทุนวิจัย และ ท างาน

วิจัยเป็นทีม ร่วมท้ังวางแผนขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยช้ีแจ้งให้ทราบระหว่างการสัมภาษณ์งาน ก่อนรับเข้ามา

ท างาน 

ในการรับอาจารย์ใหม่นอกจากทางหลักสูตรจะร่วมกับคณะฯ ในการด าเนินการรับอาจารย์ใหม่ตาม

หลักเกณฑ์ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นนั้น ทางหลักสูตรได้ร่วมหารือกับทางคณะฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์วิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ และมีทักษะทางภาษาอังกฤษ ตลอดท้ังประสบการณ์

ท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ท้ังนี้ เนื่องจากโครงสร้างหลักสูตรจะเน้นทักษะปฏิบัติการ อนึ่งในการสร้างทีมงาน

ยกร่างหลักสูตร คณบดีจากท้ังสองคณะได้มอบหมายให้คณาจารย์ท่ีสอนด้านปัญญาประดิษฐ์และมีประสบการณ์

การตีพิมพ์ด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักรมาร่วมกันสร้างหลักสูตร และให้คณาจารย์อย่างน้อยสองในสามของ

ท้ังหมดไปฝังตัวในสถานประกอบการด้านระบบอัตโนมัติก่อนการเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2563 อย่างน้อย 2 

เดือน เพื่อเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบูรณาการกับการเรียนการสอน  รายละเอียดดังตารางท่ี 2.6-4 

โดยในปี 2563 หลักสูตรมีอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน คือ ดร.ขยัน จันทรสถาพร แต่อาจารย์ได้เข้ามาร่วมสอนเพียง 1 

ภาคการศึกษาและปัจจุบันได้ลาออกแล้ว 
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ตารางท่ี 2.6-4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับประสบการณ์ฝึกทักษะปฏิบัติการจากสถานประกอบการ 

ช่ือ สถานประกอบ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ บริษัท A.I. Mation Company Limited 

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล บริษัท A.I. Mation Company Limited 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร บริษัท แวมสแตค จ ากัด (VAMStack Co., Ltd.) 

Mr. John Gatewood. Ham - 

ดร.สุภาวดี  ศรีค าดี - 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ บริษัท แวมสแตค จ ากัด (VAMStack Co., Ltd.) 

ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง บริษัท แวมสแตค จ ากัด (VAMStack Co., Ltd.) 

ผศ.ไพฑูรย์ ศรีนิล บริษัท แวมสแตค จ ากัด (VAMStack Co., Ltd.) 

ผศ.ดร.สุคนทิพย์  เถาว์โมลา - 

รศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล - 

 

2.6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 

2.6.4.1 การระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (คณะวิทยาการสารสนเทศ บาง

แสน)  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และอาจารย์สังกัดคณะฯ จะต้องท าข้อตกลงกับหัวหน้าส่วนงาน (คณบดี) ใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมพันธกิจท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม 

รวมถึงการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา และอาจมีข้อตกลงพิเศษอื่น ๆ ตามรอบประเมิน ท้ังนี้

รายละเอียดข้อตกลงการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ได้มีการตกลงร่วมกันผ่านการประชุม

คณาจารย์ของคณะฯ และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานของอาจารย์ (เกณฑ์จาก กพอ. พ.ศ. 2558) 

ข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคลท่ีคณะจัดท ามีความยืดหยุ่น โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์สามารถเลือกเน้นท างาน

ในแต่ละปีงบประมาณได้ ด้านการติดตามความก้าวหน้าหลักสูตรได้ตกลงกับคณบดีในการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าเดือน 

2.6.4.2 การระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลป

ศาสตร์ จันทบุรี) 

จัดท าเกณฑ์การคิดภาระงานและข้อตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะฯ โดยให้อาจารย์ใน 

แต่ละหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าเกณฑ์กลาง ซึ่งส าหรับสายวิชาการจะแบ่งเป็นภาระงานสอน ภาระงานวิจัย 

ภาระงานบริหาร และภาระงานอื่น ๆ โดยบุคลากรสามารถก าหนดสัดส่วนให้มีความเหมาะสมต่อลักษณะงาน  

แต่ละบุคคล และประกาศให้แต่ละคนได้ทราบ และมีการต้ังคณะกรรมการในการตรวจประเมินภาระงาน ซึ่งจาก

เกณฑ์ท่ีใช้มาต่อเนื่องนั้น ยังมีเงื่อนไขในการคิดภาระงานท่ีไม่ชัดเจน คณะฯ และหลักสูตรจึงได้มีการปรับเกณฑ์

ภาระงานในปีการศึกษา 2563 เช่น ด้านการสอน และการวิจัย ให้สอดคล้องกับภาระงานของบุคลากร มีการเพิ่ม
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กระบวนการทวนสอบเพื่อสะท้อนถึงการจัดการการเรียนการสอน รวมถึงการประชุมอาจารย์ในสาขาเพื่อสะท้อน

ถึงปัญหา ทางแก้ไข และ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการเรียนการสอน 

นอกจากอาจารย์ผู้สอนจะได้รับการประเมินตามสมรรถนะจากคณบดีตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็น

ประจ าทุกปีแล้วนั้น ทางหลักสูตรยังได้ส ารวจความพร้อมและความถนัดทางวิชาการจากคณาจารย์ในหลักสูตร 

และผู้สอน เพื่อวางแผนในการพัฒนาก าลังคนให้สามารถรองรับพันธกิจท้ัง 3 ด้านท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดย

การพิจารณาความถนัดทางวิชาการจะก าหนดมาจากวิสัยทัศน์ของท้ังสองคณะฯ ได้ข้อสรุปความถนัดทางวิชาการ 

ดังตารางท่ี 2.6-5 จากข้อมูลในตาราง พบว่า ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอนมีความถนัดทางด้าน Computational 

Science and Artificial Intelligence (Machine Learning, Data Science and Computer Vision) รองลงมา

คือ ความถนัดด้าน Information Technology, IoT and Automation ซึ่งความถนัดท้ังสองด้านนี้เป็นสาขาหลัก

ของหลักสูตร นอกจากนี้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนยังมีความถนัดทางวิชาการในด้านอื่นท่ีจะเป็น

ความรู้มาเติมเต็มศาสตร์ของหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 

ตารางท่ี 2.6-5 ความถนัดทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้สอน 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้สอน ความถนัดทางวิชาการ 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ*  x    x 

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล* x x    x 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร*  x x x  x 

Mr. John Gatewood. Ham* x x   x  

ดร.สุภาวดี  ศรีค าดี*  x  x x  

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์* x x  x x x 

ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง*  x x  x x 

ผศ.ไพฑูรย์ ศรีนิล* x x    x 

ผศ.ดร.สุคนทิพย์  เถาว์โมลา*  x     

รศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล*  x    x 

ดร.อุไรวรรณ บัวตูม  x x  x  

ดร.สิริสุดา บัวทองเก้ือ  x x  x  

หมายเหตุ 

S1. Computer Systems, Networks and Cyber security 

S2. Computational Science and Artificial Intelligence (Machine Learning, Data Science and Computer Vision) 

S3. Graphics, Multi-media design and Interactive Media 

S4. Human Computer Interaction (UX-UI design) 

S5. Software Design 

S6. Information Technology, IoT and Automation 
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แนวทางการปรับปรุง 

 สาขารองท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนางานด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ระบบมีความแข็งแรงและคงทนต่อ

ความผิดพร่อง (Robustness & False tolerance)  คือ Computer Systems, Networks and Cyber security  

ซึ่งหลักสูตรควรพัฒนาอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม 

 

2. 6. 5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them. 

2.6.5.1 การระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและ

พัฒนาตามความต้องการ (คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน) 

ใช้กลไกในการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยผ่านการท าข้อตกลงรายบุคคลในการประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการกับ

หัวหน้าส่วนงาน (คณบดี) ในวงรอบเวลาประเมิน ซึ่งคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเป็น

ประจ าทุกปี โดยข้อมูลการพัฒนาตนเองทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 มี

รายละเอียดปรากฏในตารางท่ี 2.6-6 

 

2.6.5.2 การระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและ

พัฒนาตามความต้องการ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

ใช้กลไกในการระบุความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการโดยเฉพาะอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ผ่านการสอบถามความต้องการและมีการติดตามการด าเนินการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร 

ดังนี้  

1. คณะมีนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรรับการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี

2. หลักสูตรฯ มีกระบวนการติดตามสอบถามความต้องการอบรมของคณาจารย์ ในหลักสูตรทุกภาค

การศึกษา ดังตารางท่ี 2.6-6 

3. หลักสูตรฯ มีกระบวนการติดตามการอบรมของคณาจารย์ในสาขาทุกเดือน 

 

ตารางท่ี 2.6-6 ผลการส ารวจความต้องการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม 

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ความต้องการอบรม/พัฒนาตนเอง 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ Python for data analytics, Natural Language Processing 

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล Big data analytics 

ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร Augmented Reality and Virtual Reality for AI 

อ. John Gatewood. Ham Big data analytics 

อ.ดร.สุภาวดี  ศรีค าดี Data analytics, visualization, mobile app 
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อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ความต้องการอบรม/พัฒนาตนเอง 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

ผศ.ไพฑูรย์ ศรีนิล อบรม Data Science/IoT/AI/GIS เพ่ือสนับสนุนงานด้าน Precision 

Agriculture/Smart Farming 

ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง อบรมเก่ียวกับ Data analytic 

อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ อบรมเก่ียวกับ Computer Vision, Cloud Computing, Deep Learning 

อ.ดร.สิริสุดา บัวทองเก้ือ - Business Intelligent, Data science 

อ.ดร.ธนพล พุกเส็ง อบรมในศาสตร์ที่ใช้สอนนิสิตสาขา AAI เช่น Business Intelligent, Data 

Visualization 

อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ - อบรมเก่ียวกับ Business Intelligent, Data science 

- การเขียนโปรแกรมภาษา Python ที่น ามาใช้กับ Deep learning method 

อ.ดร.อุไรวรรณ บัวตูม - อบรมเกี่ยวกับ Data Science และ Computer Vision เพ่ือสนับสนุนการท างาน

ทางด้านการใช้เคร่ืองมือทางด้าน AI, Image Processing 

 

จากตารางส ารวจความต้องการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ (เพิ่มเติม) ข้างต้น พบว่า ร้อยละ 100 ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีความสนใจในการอบรมการพัฒนาตนเองในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ด้านปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ ท าให้เกิดผลดีต่อการก าหนดทิศทางและเป้าหมายด้านการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการของหลักสูตรซึ่งจะมีความชัดเจน  

 

แนวทางการปรับปรุง 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรควรจัดอบรมระยะส้ันท่ีมุ่งเน้นผลทางปฏิบัติส าหรับนิสิตและบุคคลท่ัวไป 

เพื่อสร้างกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้สอนถึงผู้เรียนและบุคคลท่ัวไป 

 

2.6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service. 

2.6.6.1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน) 

หลักสูตรด าเนินการตามการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การ

วิจัย ตามนโยบายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2563 ทางคณะฯ ได้กระตุ้นและเผยแพร่เกณฑ์

การให้รางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ ท่ีประกอบไปด้วย 

1) การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการจากเงินรายได้ส่วนงาน 

2) อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ส าหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ 

3) อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ส าหรับผลงานวิจัยท่ีได้รับจดทะเบียนสิทธิบุตรหรืออนุสิทธิบัตร  
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 2.6.6.2 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

คณะฯ มีนโยบายประกาศยกย่องแสดงความยินดีกับบุคลากรท่ีได้รับต าแหน่งวิชาการ หรือสร้างช่ือเสียง

ให้แก่มหาวิทยาลัย ท้ังท่ีประชุม หรือช่องออนไลน์ เช่น website คณะฯ และวิทยาเขตฯ และช่องทาง Line กลุ่ม

ของคณะ นอกจากนี้ มีการกล่าวชื่นชมแสดงความยินดีต่ออาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับรางวัลผลงานวิจัยหรือสร้าง

เกียรติประวัติให้กับคณะในการประชุมของคณะ ซึ่งมีผลท าให้บุคลากรในคณะเกิดแรงจูงใจในการท าวิจัยเพิ่มข้ึน  

ในปี 2563 นี้ หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากคณะให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาการท่ีจัดโดยคณะ เช่น 

โครงการเขียนเอกสารงานวิจัยเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิ จัย 

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม R ในงานวิจัย เป็นต้น แต่ยังพบว่างานวิจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือน าไปใช้ในการ

เรียนการสอนยังคงมีน้อย ดังนั้น ในปีการศึกษาถัดไป หลักสูตรจะประชาสัมพันธ์อาจารย์ในหลักสูตรให้ความส าคัญ

กับการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีส่วนสนับสนุนหรือน าไปใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น 
 

2.6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 

monitored and benchmarked for improvement. 

หลักสูตรฯ ก าหนดจ านวนผลงานต่ออาจารย์และนักวิจัยเฉล่ียอย่างน้อย 1.5 ผลงานต่อคน โดยในปี

การศึกษา 2563 อาจารย์ท าวิจัยและเผยแพร่ผลงาน โดยสรุปผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แสดง

ในตารางท่ี 6-6 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนี้  

- คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน มีจ านวนผลงานต่ออาจารย์เฉล่ียอยู่ท่ี 2.6 ผลงานต่อคน และ

งานวิจัยส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี มีจ านวนผลงานต่ออาจารย์เฉล่ียอยู่ท่ี 1.6 ผลงานต่อคน 

แต่ท้ังหมดนั้นเป็นงานวิจัยในรูปแบบ Proceedings ซึ่งควรจะยกระบบขึ้นมาตีพิมพ์ในวารสารในปีถัดไป 
 

ตารางท่ี 2.6-7 ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 

จ านวนผลงาน

ต่ออาจารย์และ

นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

2563 5 0 6 2 13 2.6 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

2563 7 0 1 0 8 1.6 

 

แนวทางการปรับปรุง 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรควรส่งเสริมการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติให้มากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้จาก

หน่วยงานระดับสากล และควรสร้างนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานส าหรับชุมชนและ

ท้องถิ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนใน EEC และ ภาคตะวันออก ตามวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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2.7 Support Staff Quality 

2. 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. 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนผ่านระบบของคณะวิทยาการสารสนเทศ บาง

แสน และกองบริหารวิทยาเขต จันทบุรี โดยมีการวางแผนอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้มีจ านวน

บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การท า

วิจัย หรือการบริหารจัดการอื่น ๆ ซึ่งคณะฯ จะมีการทบทวนภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมท้ังร่วม

พิจารณาก าหนดภาระงาน บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละคน อัตราก าลังท่ีมีอยู่ รวมทั้งสมรรถนะรายบุคคลเพื่อ

มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองพันธกิจต่าง ๆ ของคณะฯ ได้   

เนื่องจากสถานการณ์ท่ีมีนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลง ประกอบกับข้อจ ากัด

ด้านงบประมาณท่ีส านักงบประมาณได้ปรับลดการจัดสรรเงินอุดหนุนรัฐบาล ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ 

ได้พิจารณาทบทวนแผนอัตราก าลังพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีความ

สอดคล้องกับจ านวนนิสิต ภาระงาน และเพื่อเป็นการลดภาระเงินรายได้ของส่วนงาน คณะฯ จึงได้พิจารณายกเลิก

กรอบอัตราพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน โดยกรอบอัตราท่ียกเลิกเป็นกรอบอัตราว่าง จ านวน 4 กรอบอัตรา 

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิจัย เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป) จึงท าให้กรอบอัตราพนักงานสายสนับสนุนคงเหลือ 16 

อัตราท่ีสามารถด าเนินงานตามพันธกิจของคณะได้ตามสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยอัตราพนักงานสาย

สนับสนุนวิชาการแสดงดังตารางท่ี 7-1  

 

ตารางที่ 2.7-1 จ านวนอัตราพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 

สายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวนกรอบอัตราพนักงาน 

ท างานร่วมกับหลักสูตร 
สนง. คณบดี 

คณะวิทยาการ

สารสนเทศ 

กองบริหารวิทยาเขต 

จันทบุร ี

1. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 2 8 ด้านเอกสารแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ประสานข้อมูล

บริการวิชาการ การประกันคุณภาพ 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 3 ด้านการค านวณภาระงาน ต้นทุนหลักสูตร 

ประสานข้อมูลทุนวิจัย 

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 3 ด้านความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน 

เครือข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ห้องสมุด  

4. นักวิชาการศึกษา 3 3 ด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมแก่นิสิต  

การวิจัย 

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 ด้านแผนปฏิบัติการประจ าปีของหลักสูตร การ

ประกันคุณภาพ 

6. นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ 0 4 การจัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในห้อง

สอน 
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สายสนับสนุนวิชาการ 

จ านวนกรอบอัตราพนักงาน 

ท างานร่วมกับหลักสูตร 
สนง. คณบดี 

คณะวิทยาการ

สารสนเทศ 

กองบริหารวิทยาเขต 

จันทบุร ี

7. นักวิชาการพัสดุ 1 3 การเสนอจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ 

8. ผู้ปฏิบัติงานช่าง 1 12 ซ่อมบ ารุง 

9. คนงาน 1 0 การเปิดปิดห้องเรียน และอาคาร 

รวมพนักงาน 16 37  

 

หลักสูตรฯ ได้มีส่วนร่วมกับ คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขต จันทบุรี ในการวางแผนและพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนท้ังทางด้านคุณสมบัติพื้นฐานและประสบการณ์ และ คุณสมบัติทางวิชาชีพ เพื่อให้มีความสามารถใน

การบริการท่ีตอบสนองต่อการท างานของคณะฯ และทางหลักสูตร และในส่วนของการด าเนินการของหลักสูตรคือ

การสะท้อนผลการด าเนินงานผ่านทางคณะฯ การประเมินผ่านระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

(assess.buu.ac.th) และ การประเมินการรับบริการโดยการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน 

 

2.7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated. 

การก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้นปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยท่ีคณะฯ หรือ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีการพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น 

กรอบอัตราก าลัง รายละเอียดของการปฏิบัติงาน และจึงน าเสนอผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ า

คณะฯ หรือ คณะกรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  จากนั้นได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากร

ให้ทราบโดยท่ัวกันท้ังทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต์วิทยาเขตจันทบุรี และเว็บไซต์คณะฯ เอกสาร

ประกาศหนังสือเวียนไปตามส่วนงานต่าง ๆ และส่ือสารมวลชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสายสนับสนุนวิชาการ เป็นกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความสนใจท่ีจะเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดมีการสอบวัด

ความรู้และคัดเลือกเป็น 2 ภาค ดังนี้  

 1. ภาค ก. เป็นการวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน

ก าหนดต าแหน่ง  

 2. ภาค ข. เป็นการจัดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 

 โดยผู้สอบผ่านในภาค ก. จะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และภาค

ความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในส่วนของการสรรหาบุคลการเข้าปฏิบัติงาน จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบในการด าเนินการสรรหาจากมหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้ด าเนินการ ดังนี้   

 1. ให้ส่วนงานเสนออธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนงานจ านวน 3 

คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จ านวน 1 คน ผู้แทนจากสภาพนักงาน จ านวน 1 คน ผู้แทนจากกองบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านบุคคลจากส่วนงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2. ให้คณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการจัดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะ

ต าแหน่ง ก าหนดวิธีการสรรหาตามความเหมาะสม โดยให้ท าเป็นประกาศรับสมัครของส่วนงาน  

3. พิจารณารับสมัครเฉพาะผู้ท่ีสอบผ่านภาค ก. โดยมีหนังสือรับรองผลการสอบ 

 4. เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่วนงานออกค าส่ังบรรจุและแต่งต้ังมหาวิทยาลัยทราบ ในการ

ด าเนินงานของส่วนงานคณะกรรมการคัดเลือก อาจก าหนดให้มีการสอบข้อเขียน หรือสัมภาษณ์ หรือพิจารณาจาก

ประสบการณ์ หรือสอบภาคปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ ท้ังนี้ต้องค านึงถึงหลักความยุติธรรมและ

โปร่งใส  

คณะฯ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีมีการวางแผนก าหนดคุณสมบัติในต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน

ท่ีว่างลงหรือต าแหน่งใหม่ท่ีต้องการ ส าหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกและด าเนินการสรรหา ปฏิบัติตามระเบียบการ

คัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ท่ี 0005/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการและลูกจ้าง พ.ศ. 2560) โดยมีการ

เผยแพร่ประกาศรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย การสอบคัดเลือกจะมีการสอบข้อเขียน 

สอบปฏิบัติ และท าการสอบสัมภาษณ์เพื่อสังเกตพฤติกรรมและทัศนคติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถ

และเหมาะสมกับต าแหน่งงานท่ีคณะต้องการ ตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งของพนักงานและลูกจ้างท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด (ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ท่ี 0008/2555 เรื่อง มาตรฐานการก าหนด

ต าแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2555)   

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกและตัดสินผลแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการบน

หน้าเว็บไซต์ของคณะฯ เมื่อมีบุคลากรใหม่ท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วเข้ามาท างาน คณะฯ มีการปฐมนิเทศบุคลากร

ใหม่ แจ้งข้อมูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น แนะน างานท่ีปฏิบัติอยู่เดิม มีการมอบหมายงานท่ีต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน และ

จัดให้มีพนักงานพี่เล้ียงท่ีมีประสบการณ์ดูแลและให้ค าปรึกษา โดยคณะฯ ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน

จัดท า Job description ตามต าแหน่งงานของตนโดยมีรายละเอียดการท างานก าหนดไว้อย่างชัดเจน  

ส าหรับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองอย่างน้อยทุกรอบการประเมิน 1 ปี 

และในส่วนของการปฏิบัติงานประจ านั้น ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนรายงานผล สถานะการด าเนินงาน

และปัญหาการปฏิบัติงานประจ าในการประชุมติดตามงานร่วมกับผู้บริหารทุกวันอังคารท่ีสามของทุกเดือน โดยให้

อัพโหลดไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานไว้ที่ Google Drive ให้ผู้บริหารสามารถเข้าดูได้ 

ในส่วนของความก้าวหน้าตามสายอาชีพนั้น คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการค านวณหาก าลังคนท่ีต้องการให้สอดคล้องกับภาระงานในปัจจุบันและน าไปสู่การประเมินค่างาน

ได้ และกองบริหารวิทยาเขตจัดโครงการประชุมหัวหน้างาน เพื่อพิจารณาอัตราก าลัง นอกจากนี้ คณะฯ กอง

บริหารวิทยาเขตยังสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเสริมทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับสายงานรวมถึง

ก าหนดให้บุคลากรทุกคนมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  โดย

บุคลากรท่ีต้องการพี่เล้ียงเพื่อให้ค าปรึกษาในการขอต าแหน่งช านาญการ/ช านาญการพิเศษ นอกจากปรึกษา

ร่วมกับฝ่ายบุคคลของคณะฯ แล้ว ยังสามารถขอรับค าปรึกษาเพิ่มเติมได้จากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล จากรายช่ือท าเนียบพี่เล้ียงอาสาสมัครฯ เพื่อขอรับค าปรึกษาเพิ่มเติมในประเด็นท่ีต้องการได้ 
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2.7.3 Competences of support staff are identified and evaluated. 

 การระบุสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังในส่วนของคณะฯ และกองบริหารวิทยาเขต

จันทบุรี ได้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้ประเมินผลผ่านแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของ

พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา (องค์ประกอบท่ี2) ดังภาพท่ี 7-1 โดยแบ่งเป็น 3 ข้อ คือ 

 ก. สมรรถนะหลัก (ส าหรับพนักงานและลูกจ้างทุกคน) 

 ข. สมรรถนะประจ าสายงาน (ส าหรับพนักงานและลูกจ้างแต่ละสายงานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

 ค. สมรรถนะทางการบริหาร (ส าหรับพนักงานประเภทผู้บริหาร) 

 โดยจะใช้แบบข้อตกลงดังกล่าวเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีโดยเป็นข้อตกลงระหว่าง

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและหัวหน้าหน่วยงาน (ท้ังในส่วนของคณะฯและกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี)   

 

 
ภาพที่ 2.7-1 ตัวอย่างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานจะมีค าอธิบายรายละเอียดสมรรถนะ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยคณะฯ จะมีการทบทวนและเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

พิจารณาก าหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานในทุกส้ินปีประมาณ และน าไปใช้ส าหรับปีงบประมาณ

ถัดไป ซึ่งจะระบุไว้ในข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) ของพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา 

(องค์ประกอบท่ี 2) สายสนับสนุนวิชาการ ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาก าหนดระดับท่ีคาดหวังของสมรรถนะดังกล่าว

ท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ  

คณะฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปีละ 1 ครั้ง ระหว่างวันท่ี  1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง

วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2563) ซึ่งประเมินผลใน 2 

องค์ประกอบคือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 โดยประเมินจากปริมาณผลงานท่ี

เป็นไปตามลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (Job description) คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามเวลาท่ีก าหนด 



76 

หรือความประหยัดคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) มีสัดส่วน

การประเมินร้อยละ 30 โดยประเมินจากสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสายงานท่ีเป็นไปตามท่ีคณะฯ ก าหนด ซึ่ง

คณะฯ ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของหลักสูตร ดังตาราง 2.7-2 

 

ตารางท่ี 2.7-2 สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีส่งเสริมการด าเนินงานของหลักสูตร 

สมรรถนะ สมรรถนะที่ส่งเสริมหลักสูตร 

สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีการปรับปรงุวิธีการท างานเพ่ือให้ข้อมูล/บริการแก่นิสิต 

บุคลากร ผู้ปกครอง ได้ข้อมูลที่ต้องการและเชื่อถือได้ ช่วยให้

บรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ สนับสนุน/ช่วยเหลือการท างานของคณาจารย์ด้านการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงให้

ค าปรึกษาแก่นิสิตได้ 

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  

การท างานเป็นทีม มีการประสานความร่วมมือ สนับสนุน กิจกรรมของหลักสูตร 

สมรรถนะประจ าสายงาน 

การสืบเสาะหาข้อมูล มีการสืบค้นข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลต่าง ๆ แก่นิสิตและ

คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ การรับรองหลักสูตร การจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดสหกิจศึกษา 

ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ มีความเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับ สามารถชี้แจงนิสิตและ

คณาจารย์ได้ว่าสิ่งใดอาจกระท าใดหรือไม่อาจกระท าได้  

การด าเนินการเชิงรุก มีการส ารวจความต้องการของคณาจารย์เก่ียวกับความ

ต้องการวัสดุ/ครุภัณฑ์/การจัดการเรียนการสอน ล่วงหน้า 

การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ มีการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของเอกสาร ก่อนส่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความผูกพันที่มีต่อส่วนงาน  

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีท างานหลักร่วมกับหลักสูตร คือ นักวิชาการศึกษา ซึ่งอาจารย์และนิสิต

ในหลักสูตร รวมถึงผู้รับบริการได้รับความช่วยเหลือจากการให้บริการ และมีความพึงพอใจจากการให้บริการใน

ภาพรวมของนักวิชาการการศึกษา ตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา ดังตารางท่ี 2.7-3 
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ตารางท่ี 2.7-3 ความพึงพอใจจากการให้บริการในภาพรวมของนักวิชาการการศึกษา 

ส่วนงาน ความพึงพอใจจากการให้บริการในภาพรวมของ

นักวิชาการการศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

ช่วงเวลาท่ีประเมิน 

เป้าหมาย ความพึงพอใจท่ีได้รับ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 3.51 3.64 เมษายน 2564 

กองบริหารวิทยาเขต 3.51 4.17 เมษายน 2564 

 

จากผลการประเมินความพึงพอใจท่ีคณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจัดบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ให้บริการในทุกวันเวลาราชการนั้น พบว่า ท้ังสองส่วนงานมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

อย่างไรก็ตามคณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตก็มีแผนในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการท่ีสูงขึ้นไปอีกในปี

การศึกษาถัดไป  

   

2.7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them. 

ทางหลักสูตรฯ ได้ร่วมมือกับ คณะฯ และกองบริหารวิทยาเขตในการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

โดยก าหนดให้ร้อยละ 80 ของบุคลากรต้องได้รับการพัฒนาอบรม โดยในปีการศึกษา 2563 บุคลากรสายสนับสนุน

ทุกคนของท้ังสองคณะได้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 1 กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 

จากการรายงานผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการท่ีต้องรายงานต่อผู้บริหารในทุกเดือน มี

รูปแบบการน าเสนอข้อมูลท่ีหลากหลาย ในช่วงต้นปีการศึกษา 2563 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจึงเสนอความ

ต้องการอบรมด้านการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีน่าสนใจและเข้าใจง่าย คณะฯ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติ “เทคนิค

การน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจ าปี 2563” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 25 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการมีทักษะแนวคิดการน าเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ และเทคนิคการน าเสนอข้อมูลท่ีรวดเร็ว

เข้าใจง่าย ส่งผลให้รูปแบบการน าเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจและครอบคลุมประเด็นการปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าเดิม 

ในช่วงท่ีเข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล (กันยายน – ตุลาคม) คณะฯ ได้มีการ

สอบถามบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้านความต้องการการพัฒนาความรู้ และทักษะความสามารถในการ

ปฏิบัติงานสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ในปีถัดไป พบว่า ในปีท่ีผ่านมาบางลักษณะงานหรือบางต าแหน่งงาน

อาจจะพบสภาพการณ์ท่ีงานล้นมือ ส่งผลให้ในบางครั้งไม่สามารถไปอบรมในหลักสูตรท่ีสนใจได้ คณะฯ จึงน าข้อมูล

ท่ีได้รับมาพิจารณาถึงคุณลักษณะงานของทุกต าแหน่งควรมีเท่าใด น าไปสู่การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างานท่ีสอดคล้องกับภาระงานในปัจจุบัน น าไปประเมินค่างาน และประกอบการพิจารณา

ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ท้ังนี้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยังคงความต้องการให้

คณะฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นท่ีผ่านมา หาก

มีหลักสูตรอบรมท่ีสนใจท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง ก็สามารถลงทะเบียนเข้าอบรมและเบิกค่าใช้จ่าย

จากคณะฯ ได้ นอกจากการส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองแล้ว คณะฯ ยังสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้
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บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อในสายงานท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความต้องการปีละ 1 ทุน และในปีการศึกษา 2563 ยัง

ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเสนอขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว    

ส าหรับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีได้มีส ารวจความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองในสายงาน พบว่า 

บุคลากรบางส่วนยังต้องการความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีจึงได้มี 

การจัดอบรมให้แก่บุคลากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา

เขตบางแสน 

 

2.7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service. 

2.7.5.1 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง ให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และ

สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ (คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน) 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเมื่อเสร็จส้ินกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามประกาศแล้ว คณะกรรมการประเมินพิจารณาให้ความเห็นชอบและท าแบบสรุปการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนงานและมหาวิทยาลัย จากนั้นทางคณะฯ จะท าการประกาศรายช่ือพนักงานและ

ลูกจ้าง ผู้รับการประเมินท่ีมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก จะติดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็น

ขวัญและก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน และหากบุคลากรสายสนับสนุนผ่านเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 

คณะฯ มีแนวปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความยินดีต่อการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ในส่วนของการให้รางวัล คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ 

ส าหรับบุคลากรท่ีมีผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ (ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ ท่ี 002/2560 

เรื่อง การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ)  
 

2.7.5.2 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง ให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และ

สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ดังนี้ 

1. ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน  

  ยึดถือหลักเกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการเล่ือนเงินเดือนให้พนักงาน

และลูกจ้าง และการเพิ่มค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งบริหารเพื่อให้มีความเป็นธรรมในการให้ผลตอบแทน

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

2. การยกย่องชมเชย 

 มีการยกย่องชมเชยบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีในการประชุมบุคลากรของคณะฯ มีการมอบ

รางวัลขวัญใจบุคลากร ให้กับบุคคลท้ังในระดับคณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 

3. การสร้างขวัญและก าลังใจ 

 มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี สร้างความผูกพันสามัคคีระหว่างกัน 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ให้กับบุคลากรท้ังในคณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี   

4. การสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ 
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 - สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจท่ี

ตนเองปฏิบัติงาน โดยการแจ้งยังส่วนงาน เพื่อท่ีจะเสนอต่อกรรมการประจ าส่วนงานในการพิจารณาให้ทุนส่งเสริม

การศึกษา การสนับสนุนสวัสดิการด้านการประกันเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากประกันสังคม เช่น ประกันกลุ่ม ประกัน

อุบัติเหตุ สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
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2.8 Student Quality and Support 

2. 8. 1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date. 

การด าเนินการรับนิสิตเข้า ทางหลักสูตรฯ  มีนโยบายและกลไกในการรับนักเรียนเข้าศึกษาอ้างอิงตาม

กระบวนการรับเข้าของคณะวิทยาการสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยบูรพา ดังแสดงในรูปท่ี 2.8-1 

 

 - แผนการรับนิสิต 

 

 

 

- ประกาศรับสมัครนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ค าสั่งแต่งตั้ง กก.สอบสัมภาษณ์ 

- ผลการสอบสัมภาษณ์ 

 ข้ อ เ สนอแนะและข้ อคิ ด เ ห็น 

รวมทั้งผลการประเมินความส าเร็จ

ของการรับนิสิต 

  

  

ภาพท่ี 2.8-1 ระบบและกลไกในการรับนิสิตระดับปริญญาตร ี

 

 

 

แผนการรับนิสิต 
กก.บริหารคณะฯ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร  

ส่งแผนการรับนิสิตไปยังกองแผนมหาวิทยาลัย 

การยืนยันข้อมูลการรับเข้าจากคณะ 

ยืนยันจ านวนและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อกองทะเบียนฯ 

งานแผน 

กองทะเบียน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประกาศรับคัดเลือก 

Portfolio 

(TTCAS 1) 

ผ่านรับตรงอิสระ 

(TCAS 5) 

 

ผ่านรับตรงร่วมกัน  

(TCAS 3) 

ก าหนดคุณสมบัติ เพชรตะวันออก 

สอวน. และ MOU 

ก าหนดคุณสมบัติโดยพิจารณา GAT PAT และ GPA 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ เสนอชื่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

สอบสัมภาษณ์ 

ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 

ผ่าน 

กองทะเบียน 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า    

หลักสูตร 

กก.สอบสัมภาษณ์ 

กองทะเบียนฯ 

ประเมินผลกระบวนการรับนิสิตปริญญาตรี 

ผ่าน 

ประเมินผลการรับนิสิตใหม่ 

ผ่าน 

กก.สอบสัมภาษณ์ 

กก.สอบสัมภาษณ์ 

ปรับแผนการผลิตบัณฑิต     

(แผน 5 ปี) 

ผ่าน

ปรับแผนการรับนิสิตใหม่ (ในรอบปีรับสมัคร) โดย

พิจารณาข้อมูลทางสถิติในการรับเข้า 
กก.สอบสัมภาษณ์ 

ได้จ านวนนิสิตตรงตามกับคุณสมบัติตามความต้องการของหลักสูตร 

ผ่าน
ได้จ านวนนิสิตทีต่รงตามแผนการผลิต และเป็นไปตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค ์

ผ่าน 

Input 

p 

d 

c 

a 

Output/Outcome 

รับตรงโควตา 

(TTCAS 2) 

ผ่าน Admission  

(TCAS 4) 
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จากภาพท่ี 2.8-1 กระบวนการรับนิสิตมีนโยบายการรับนิสิตท่ีเป็นระบบชัดเจน โดยคณะกรรมการบริหาร

คณะและอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมหารือและก าหนดแผนการรับนิสิต จากนั้นส่งแผนการรับนิสิตไปยังกอง

แผนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานทะเบียนได้ก าหนดปฏิทินการรับสมัครนิสิต หลักสูตรฯ ร่วมกับส านักงานจัด

การศึกษาส่งแผนการรับและคุณสมบัติการรับนิสิตโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ก่อน

น าเสนอต่อกองแผน ฯ และมหาวิทยาลัย จากนั้น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ท าการพิจารณาสัดส่วนในการรับ 

สัดส่วนของคะแนนสอบ ตลอดจนรายช่ือกรรมการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละรอบของการรับนิสิต โดยคณะกรรมการ

สอบสัมภาษณ์จ านวน 1 คนต่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 20 คน กรรมการบริหารหลักสูตรท าการประเมินผล

กระบวนการรับ และประเมินผลการรับนิสิตใหม่ เพื่อใช้ในการปรับแผนการรับนิสิตใหม่ในแต่รอบการสมัคร โดย

พิจารณาข้อมูลสถิติในการรับเข้า เพื่อให้ได้จ านวนนิสิตท่ีมีคุณบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร จ านวนนิสิตท่ี

ตรงตามแผนการผลิต และเป็นไปตามคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 การประชาสัมพันธ์เกณฑ์การรับเข้าของหลักสูตรมีประกาศเกณฑ์ให้ทราบอย่างชัดเจนโดยท่ัวกันผ่าน

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ช่ือเว็บไซด์ http://regservice.buu.ac.th/appdeadline62.html ซึ่งจะเป็น

ข้อมูลการรับเข้าท่ีเป็นปัจจุบันที่สุดและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการรับเข้าทุกรอบการสมัคร  

การรับนิสิตใหม่ของหลักสูตรฯ ด าเนินการภายใต้กรอบการด าเนินการของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งออก

ประกาศก าหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ระบบ TCAS จ านวน 5 รอบ 

ได้แก่  

รอบท่ี 1 (TCAS1) การยื่นแฟ้มสะสมผลงาน   

รอบท่ี 2 (TCAS2) รับตรงโควตา ในโครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งท่ี 1 

รอบท่ี 3 (TCAS3) รับตรงร่วมกันท่ัวประเทศ    

รอบท่ี 4 (TCAS4) การรับแบบแอดมิชช่ัน (Admission)  

รอบท่ี 5 (TCAS5) รับตรงอิสระ โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งท่ี 2 

คุณสมบัติของแต่ละรอบของการรับเข้าจะกล่าวในข้อ 8.2 ซึ่งเป็นข้อถัดไป 

 เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ หลักสูตรมีแผน Roadshow เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ท่ีต้ังของแต่ละ

โรงเรียน แต่ติดอุปสรรคสถานการณ์ COVID ท าให้ต้องเล่ือนแผน Roadshow ออกไป 

ส าหรับการประชาสัมพันธ์การรับเข้านิสิตของทางวิทยาเขตจันทบุรีนั้น หลักสูตรฯและคณะได้ร่วมกัน

ก าหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการรับเข้าผู้เรียนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาท่ี

เลือกเรียน โดยท่ีช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นั้น ได้ด าเนินการผ่านทาง 

1. เว็บไซต์กลางในการรับสมัครของมหาวิทยาลัย http://regservice.buu.ac.th/ 

2. เว็บไซต์ของคณะและวิทยาเขต  

3. การจัดโครงการบริการวิชาการ  

4. การแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ของคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 

5. การใช้เฟสบุ๊ตแฟนเพจเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสาขา 

 

 

http://regservice.buu.ac.th/
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 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีแผนปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และเกณฑ์การรับเข้าดังนี้ 

- รับตรงเด็กท่ีเข้าอบรม Camp AI 

- จัดท า VDO แนะน าหลักสูตร มี YouTube Channel ของหลักสูตร 

- ระบุเกรดเฉล่ียข้ันต่ าในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้รองรับการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง (หลักสูตรสอง

ภาษา) 

 

2. 8. 2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ก าหนดวิธีการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 โดย

ปรับคะแนนส่วนภาษาอังกฤษกับคณิตศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากพบว่าในปีท่ีผ่านมามีทักษะพื้นฐานส าหรับเรียนวิชา

ในหลักสูตรน้อยเกินไป ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 รอบการรับสมัคร คือ 

  

การรับสมัครรอบที่ 1 Portfolio (TCAS 1) 

ทางหลักสูตรไม่ได้เปิดรับ TCAS1 ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากช่วงการประกาศรับสมัครยังอยู่ใน

ระหว่างการด าเนินการเพื่อขออนุมัติเปิดหลักสูตร 

  

การรับสมัครรอบที่ 2 รับตรงโควตา (TCAS 2) 

ทางหลักสูตรได้ท าการเปิดรับนิสิตภายใต้โครงการรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ครั้งท่ี 1) ก าหนดรับ 

15 คน โดยนิสิตจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 10 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 7 หน่วยกิต 

2. จะต้องมีผลการเรียนเฉล่ียรวม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ ด้าน

ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการ

วิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นล าดับข้ันตอน 

3. ผู้ท่ีสมัครจะต้องมีคะแนนขั้นต่ า ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าคะแนนวิชา GAT ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

3.2 ค่าคะแนนวิชา PAT1 ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 

3.3 ค่าคะแนนวิชา PAT2 ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 

โดยมีการก าหนดสัดส่วนการพิจารณาเข้าศึกษาดังนี้ 

1. GPAX 10% 

2. GAT 40% (เกณฑ์ขั้นต่ า 60 คะแนน) 

3. PAT1 40% (เกณฑ์ขั้นต่ า 30 คะแนน) 

4. PAT2 10% (เกณฑ์ขั้นต่ า 30 คะแนน) 
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การรับสมัครรอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ (TCAS 3) 

ก าหนดรับ 10 คน โดยนิสิตจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

                                              1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต 

                                             1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต 

2.  ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียรวม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 2.50 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ ด้าน

ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการ

วิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นล าดับข้ันตอน 

3.  ผู้ท่ีสมัครจะต้องมีคะแนนขั้นต่ า ดังต่อไปนี้ 

3.1 ค่าคะแนนวิชา GAT ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 60 คะแนน 

3.2 ค่าคะแนนวิชา PAT1 ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 

3.3 ค่าคะแนนวิชา PAT2 ต้องได้ไม่ต่ ากว่า 30 คะแนน 

 

โดยมีการก าหนดสัดส่วนการพิจารณาเข้าศึกษาดังนี้ 

1. GPAX 10% 

2. GAT 40% (เกณฑ์ขั้นต่ า 60 คะแนน) 

3.  PAT1 40% (เกณฑ์ขั้นต่ า 30 คะแนน) 

4.  PAT2 10% (เกณฑ์ขั้นต่ า 30 คะแนน) 

 

การรับสมัครรอบที่ 4 admission (TCAS 4)  

ก าหนดรับ 5 คน โดยมีการก าหนดสัดส่วนการพิจารณาเข้าศึกษาคือ คะแนน O-NET 30%, GAT 10%, 

PAT1 20%, PAT2 20%, GPAX 20% และสอบสัมภาษณ์ ตามล าดับ 

การรับสมัครรอบที่ 5 admission (TCAS 5)  

รับท้ังโครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และ รับตรงท่ัวประเทศ (ครั้งท่ี 2) ก าหนดรับ 30 และ 

30 คน ตามล าดับ โดยมีการก าหนดสัดส่วนการพิจารณาเข้าศึกษาคือ คะแนน GAT 40%, PAT1 40%, PAT2 

10%, GPAX 10% และสอบสัมภาษณ์  

โดยในส่วนของจ านวนรับผู้เรียนท่ีรับจะเป็นไปตามข้อบังคับสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต (1 : 20) ท่ีซึ่งทาง

หลักสูตรฯ จะสามารถรองรับนิสิตใหม่ได้ประมาณ 60 คน แต่ด้วยเนื่องจากเป็นการรับสมัครปีแรก จ านวนนักเรียน

ท่ีมาสัมภาษณ์ รายงานตัวจึงค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อส ารวจความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีต่อเกณฑ์และ

กระบวนการรับเข้าศึกษาต่อได้ผลลัพธ์ดังตารางท่ี 2.8-1 ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า 3.8  
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ตารางท่ี 2.8-1 ความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อเกณฑ์และกระบวนการรับเข้าศึกษาต่อของหลักสูตรฯ 

 การประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการประเมินรับเขา้ศึกษาต่อ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5) 

การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.94 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.83 

กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 3.83 

 

2. 8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload. 

ในส่วนของการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของนิสิตในขณะศึกษาในหลักสูตรฯ คณาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าการเก็บรวมรวมข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร ข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละช้ันปี และ

ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี พบว่า มีนิสิตพ้นสภาพจ านวนหนึ่ง โดยทาง

คณาจารย์ได้หารือร่วมกันถึงสาเหตุ แนวทางการป้องกันและแก้ไข คือ การปรับเปล่ียนเกณฑ์การรับนิสิตเข้าใหม่ 

ซึ่งจะรับนิสิตท่ีมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับดี  

การก ากับติดตามความก้าวหน้าในเรียนนั้น หลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนการด าเนินการติดตามดังนี้  

1.  ติดตามการลงทะเบียน 

มหาวิทยาลัยได้มีระบบงานทะเบียน (reg.buu.ac.th) ส าหรับให้อาจารย์ท่ีปรึกษาใช้ในการควบคุมการ

ลงทะเบียนเรียน ติดตามผลการเรียนของนิสิตได้ โดยในการลงทะเบียนของนิสิตจะมีขอบเขตจ านวนหน่วยกิตการ

ลงทะเบียนโดยปกติท่ี ระหว่าง 9 - 21 หน่วยกิต ซึ่งถ้าหากนิสิตมีความจ าเป็นที่ต้องลงทะเบียนต่ ากว่าเกณฑ์ หรือ

มากกว่าเกณฑ์จะต้องติดต่อขอความเห็นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นพิเศษ โดยหลักสูตรฯ มีการก าหนดจ านวนหน่วย

กิตข้ันต่ าไม่เกิน 18 หน่วย  

2. ติดตามรายวิชาเรียนแบบ block course 

ด้วยการเรียนในรูปแบบท่ีเป็น block course ท่ีสอนจบไปท่ีละรายวิชา ท าให้ผู้เรียนมุ่งความสนใจอยู่ใน

รายวิชาหนึ่ง ๆ และการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลท าให้การก าหนดหัวข้อโครงงานของนิสิตมีการเช่ือมโยง

ความรู้จากรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันท าให้ภาระงานในการเรียนของนิสิตไม่หนักเกินไป 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้มีการวางแผนการด าเนินการผ่านทางอาจารย์ท่ีปรึกษาประจ าช้ันปี และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิต โดยจะมีการพบ อ.ท่ีปรึกษา

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยอาจจะเป็นการนัดพบแบบการประชุมหรือการติดตามสอบถาม Social Network  

3. ติดตามประเมินผลราย Module 

หลักสูตรมีข้อก าหนดในการก ากับติดตามวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม Module ตามประกาศเรื่อง  

การสอบวัดคุณสมบัติโมดูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี

อัจฉริยะ (ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ ท่ี ๐๐๗๒ /๒๕๖๓: https://docs.google.com/document/d/ 
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1cVSEjcVn1eARkLBGklvXswNpdngR7Ex_/edit) ท าให้หลักสูตรสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินการผ่าน Module ในวันท่ี 9-12 มิถุนายน 2564 

4. ปัญหาท่ีพบและกระบวนการแก้ไข 

จากการติดตามการเรียนรู้รายวิชาเรียน/block course พบปัญหาในวิชา Programming Fundamental 

ซึ่งมีผู้เรียนจ านวนมากไม่ผ่านประเมิน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดเนื่องจากต้องเว้นช่วงการสอบประเมินผลประมาณ 2 

เดือนจากการแพร่ระบาด Covid-19 ท าให้ไม่สามารถจัดสอบประเมินผลได้ ทางหลักสูตรจึงด าเนินการแก้ปัญหา

โดยจัดโครงการติวเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ทบทวนพื้นฐานในรายวิชาแล้วจึงจัดสอบประเมินผลใหม่อีกครั้ง 

 

2. 8. 4 Academic advice, co- curricular activities, student competition, and other 

student support services are available to improve learning and employability. 

ในปีการศึกษา 2563 ทางคณะฯ ได้มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการส าหรับนิสิตทุกช้ันปี โดย

ส านักงานจัดการศึกษาได้ประสานงานกับประธานหลักสูตร เพื่อขอข้อมูลการก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละช้ันปี 

และจัดท าค าส่ังแต่งต้ังเพื่อประกาศให้นิสิตทุกช้ันปีได้ทราบก่อนเปิดภาคเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะฯ และมี

การก าหนดตารางเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และอาจมีการนัดนอกเหนือจากช่วงเวลาได้

หากมีความจ าเป็น โดยนิสิตสามารถติดต่ออาจารย์ผ่านทางช่องทางท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละท่านได้ประกาศไว้ 

เช่น อีเมล โทรศัพท์ เฟซบุ๊ค หรือ ไลน์ เป็นต้น จากการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในด้านการดูแลจากอาจารย์

ท่ีปรึกษาได้ผลลัพธ์ดังตารางท่ี 2.8-2 ซึ่งนิสิตให้ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียมากกว่า 4.00 

 

ตารางท่ี 2.8-2 ความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อการได้รับการดูแลโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

การประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5) 

ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.17 

การได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร 4.04 

การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.17 

การให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพ่ือช่วยให้นิสิตสามารถเรียนจบตามเวลาของ

หลักสูตร 

4.39 

การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่น ๆ แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความ

คิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

4.22 

 

ทางคณะฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ซึ่งมีการแนะน าคณะ ได้แก่ หน่วยงานต่าง ๆ ผู้บริหาร 

คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และหลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะ มีการแนะน า แผนการเรียน 

รูปแบบการเรียนการสอน และสารสนเทศท่ีควรทราบเพื่อการเรียน และมีการแนะน าบทบาทหน้าท่ีของนิสิต และ

มีการจัดให้อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปี ได้พบกับนิสิตในท่ีปรึกษาช้ันปีท่ี 1 เพื่อแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน 

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการลงทะเบียนเรียน ส่วนนิสิตช้ันปีอื่น ๆ ทางหลักสูตรฯ มีการจัดโครงการพบ
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อาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปี เพื่อพบปะ พูดคุย ซักถาม ให้ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตในท่ีปรึกษา เพื่อน า

ข้อเสนอแนะท่ีได้ มาพิจารณาปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีระบบแฟ้มระเบียนนิสิตท่ีเก็บข้อมูล

ประวัตินิสิต และข้อมูลประวัติผลการเรียน ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลนิสิตในท่ีปรึกษารายบุคคลได้ 

ทางหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ

เพิ่มพูนทักษะของนิสิต ซึ่งสอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตรดังตารางท่ี 2.8-3 

 

ตาราง 2.8-3 ความเช่ือมโยงของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับ ELO ของหลักสูตร 

กิจกรรม ELO 

เป้าหมาย 

โครงการการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ เรื่อง การเข้าสาย LAN 2, 6 

การไปฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ Robot Programming ท่ี ม.ราชมงคลตะวันออก 1, 2, 5, 6 

การไปฝึกปฏิบัติงาน Empirical Learning Workshop: พื้นฐานงานเขียนแบบทางวิศวกรรม

(การใช้งานโปรแกรม Solidwork), Basic Electronics, Basic IoT, Basic Computer Vision, 

ท่ี Automation Park 

1, 2, 5, 6 

การจัดอบรมติววิชาโปรแกรมมิ่งก่อนสอบ 1, 2, 3 

การส่งเสริมให้นิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest: NSC) โดยด าเนินการผ่าน

คณาจารย์ประจ าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

 

2.8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 

and research as well as personal well-being. 

2.8.5.1 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (คณะวิทยาการสารสนเทศ 

บางแสน)  

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรท่ีอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งมีปล๊ักไฟและมีการจัดพื้นท่ีนั่ง

ส าหรับให้นิสิตท างานตลอดวันเพิ่มมากขึ้น บริเวณโถงช้ัน 1 ช่วงใกล้สอบกลางภาคและปลายภาคจะเปิดให้บริการ 

24 ช่ัวโมง มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้นิสิตมีพื้นท่ีส าหรับติวหนังสือ หรือ 

ท ารายงานกลุ่ม ภาพกิจกรรมแสดงดังภาพท่ี 2.8-2 
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ภาพท่ี 2.8-2 พื้นท่ีนั่งท างานส าหรับนิสิตบริเวณโถงช้ัน 1 ของตึกคณะวิทยาการสารสนเทศ  

(ภาพจากช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2563 ซึ่งไม่มีการระบาดของ Covid-19) 

การให้บริการเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชัน ส าหรับการท าส าเนาเอกสาร การสแกนเอกสาร และการพิมพ์

งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของนิสิตเอง หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการส าหรับนิสิต โดยจัดให้บริการไว้

ท่ีช้ัน 1 ของอาคาร ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการก าหนดโควตาส าหรับนิสิตสามารถใช้งานได้ฟรี รายละเอียด

แสดงดังภาพ 2.8-3 
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ภาพท่ี 2.8-3 การให้บริการเครื่องพิมพ์ / ถ่ายเอกสารส าหรับบริการนิสิต 

 

 นอกเหนือจากพื้นท่ีท างานบริเวณโถงช้ัน 1 คณะมีการจัดพื้นท่ีห้องสมุดบริเวณช้ัน 2 ของตึกคณะ ฯ 

ส าหรับให้นิสิตสืบค้น โครงงาน สหกิจศึกษา และ วิทยานิพนธ์ของนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว มีพื้นท่ีส าหรับให้

นิสิตนั่งท างาน หรือ ประชุมย่อย และมีเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเตรียมไว้ส าหรับการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ต่าง ๆ ภาพ

บรรยากาศแสดงดังรูปท่ี 2.8-4 

 

  

รูปท่ี  2.8-4 ห้องสมุดคณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2563 คณะได้มีการสนับสนุนพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมให้กับนิสิตเพิ่มเติมบริเวณ

ช้ัน 7 ของตึกคณะฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ Creative Working Space เป็นพื้นท่ีส าหรับให้นิสิตมาพบปะ

พูดคุย แชร์แนวความคิด หรือ ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ภายในห้องจะมีกระดานไวท์บอร์ด และ โต๊ะประชุมกลุ่ม

ย่อย นิสิตสามารถจะมาใช้พื้นท่ีตรงส่วนนี้เพิ่มเติมได้ ส่วนอีกห้องเป็น FabLab ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะให้เป็นพื้นท่ีฝึก

ปฏิบัติให้กับนิสิต มีอุปกรณ์ทางด้าน IoT หรือ อุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ให้นิสิตสามารถมา

ฝึกท ากิจกรรมตามท่ีตนเองสนใจ ภาพบรรยากาศแสดงดังรูปท่ี 2.8-5 
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ภาพท่ี 2.8-5 ห้อง Creative Working Space และ FabLab  

 

นอกจากการจัดพื้นท่ีนั่งส าหรับท ากิจกรรมต่าง  ๆ  และการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว ทาง

คณะฯ มีการจัดห้องปฏิบัติการส าหรับท าโครงงานและวิจัยในด้านต่าง ๆ โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดให้

ห้องปฏิบัติการน าเสนอผลงานของตนเอง เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีคณาจารย์และ

ห้องปฏิบัติการวิจัยก าลังสนใจและด าเนินการอยู่ และเปิดโอกาสให้นิสิตสามารถติดต่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

ห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ อันน ามาซึ่งการเรียนรู้ท่ีเพิ่มมากขึ้น สามารถเริ่มต้นการด าเนินการวิจัย และ เพิ่มพูน

ประสบการณ์ในการสร้างผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ท่ีมากขึ้นด้วยตนเอง สามารถท างาน

ร่วมกันเป็นทีม หลังจากจัดให้ห้องปฏิบัติการน าเสนอผลงานแล้ว นิสิตท่ีสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ

ห้องปฏิบัติการวิจัยท่ีนิสิตสนใจโดยตรง และขอเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีห้องปฏิบัติการวิจัยจัดขึ้นเพื่อ

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม บรรยากาศห้องปฏิบัติการวิจัยแสดงดังภาพ 2.8-6 
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รูปท่ี 2.8-6 ภาพบรรยากาศห้องปฏิบัติการวิจัย 

(ภาพจากช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2563 ซึ่งไม่มีการระบาดของ Covid-19) 

 

โครงการรับน้องวิชาการ เพื่อต้อนรับและเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ของคณะ สร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่าง รุ่นพี่ - รุ่นน้อง และนิสิตต่างสาขาวิชา โครงการดังกล่าวที่ทางคณะฯ และ หลักสูตรฯ จัดขึ้นถือเป็น

การส่งเสริมให้นิสิตมีสุขภาวะท่ีดี มีจิตสาธารณะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปลูกจิตส านึกท่ีดีในการบ าเพ็ญประโยชน์

แก่สังคมโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างาน

กับนิสิตในสาขาเดียวกัน หรือต่างสาขา 
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ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 รอบท่ี 2 และ รอบท่ี 3 หลักสูตรฯ ร่วมกับ คณะฯ ในก าหนดมาตรการ

ช่วยเหลือนิสิตท่ีมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่พร้อมส าหรับการเรียนออนไลน์ ให้สามารถยืมอุปกรณ์ไปใช้ฝึกปฏิบัติท่ี

บ้าน นอกจากนี้ ในโครงการ Empirical Learning Workshop โดย Automation Park ได้สนับสนุนอุปกรณ์ใน

การฝึกปฏิบัติ เช่น บอร์ด Arduino และ sensor ให้กับนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการไปฝึกปฏิบัติท่ีบ้าน  

 

2.8.5.2 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลป

ศาสตร์ จันทบุรี) 

ในการจัดการสภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ ต่อนิสิตนั้น สามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน  ดังนี้ 

1. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ    

หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ โดยได้มีการประสานกับวิทยาเขตในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา รวมถึงจัดหาให้กับนิสิตตามก าลังและ

ความสามารถของหลักสูตรและคณะท่ีจะอ านวยความสะดวกได้ เช่น การปรับเปล่ียนเก้าอี้ในห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ การด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของหลักสูตร หรือการประสานวิทยาเขตในการ

ปรับปรุงความเร็วของการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น บรรยากาศห้องปฏิบัติการวิจัย วิทยาเขตจันทบุรี แสดงดัง

ภาพ 2.8-7 

2. ส่ิงแวดล้อมทางด้านสังคม  

หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ในการจัดโครงการเพื่อทักษะทางสังคม เช่น โครงการร้อยรักรวมใจสานสายใจ

วิทย-์ศิลป์  เพื่อให้นิสิตได้รู้จักปรับตัวเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัย   

3. ส่ิงแวดล้อมทางด้านจิตใจ   

มีโครงการ เช่น วิทย์-ศิลป์สักการะ กิจกรรมไหว้ครู โครงการท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อต้ังคณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีท่ีพึ่งทางจิตใจ 

 นอกจากนั้น ผู้บริหารของคณะ และคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ได้ร่วมมือกันในการเข้าไปถ่ายทอดถึงแนวคิด 

การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในด้านต่าง ๆ 
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รูปท่ี 2.8-7 ภาพบรรยากาศห้องปฏิบัติการวิจัย วิทยาเขตจันทบุรี  

(ภาพจากช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2563 ซึ่งไม่มีการระบาดของ Covid-19) 
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2.9 Facilities and Infrastructure 

2.9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research. 

2.9.1.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน) 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน 

ได้แก่ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพสามมิติ เครื่องคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส าหรับอาจารย์ผู้สอน   

ปล๊ักไฟเคล่ือนท่ีประจ าโต๊ะเรียนส าหรับใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของนิสิตในกรณีท่ีต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คใน

ห้องเรียนบรรยาย ซึ่งในแต่ละภาคกาคศึกษาจะมีการเตรียมห้องเรียนส าหรับห้องเรียนบรรยายและห้องปฏิบัติการ

ให้พร้อมต่อการเรียนโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์จะด าเนินการสอบถามและจัดเตรียมซอฟต์แวร์ท่ีจ าเป็นต่อการ

เรียนการสอน ด าเนินการติดต้ังให้พร้อมใช้งานท้ังในเครื่องของอาจารย์และนิสิต รวมถึงมีการตรวจดูแลบ ารุงรักษา

และท าความสะอาดอุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งคณะฯ มีห้องเรียนบรรยายรวม  21 

ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รวม 9 ห้อง ดังนี้ 

- ห้องเรียนบรรยาย 210 คน จ านวน 2 ห้อง 

- ห้องเรียนบรรยาย  60 คน  จ านวน 12 ห้อง 

- ห้องเรียนบรรยาย 100 คน จ านวน 3 ห้อง  

- ห้องเรียนบรรยาย 210 คน จ านวน 3 ห้อง  

- ห้องเรียนบรรยาย 280 คน จ านวน 1 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60 คน  จ านวน 9 ห้อง 

นอกจากนี้ คณะฯ จัดให้มีห้องประชุมย่อยจ านวน 4 ห้อง ( ช้ัน 3, 5 , 6 และ 7) ส าหรับการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหารือการบริหารจัดการของแต่ละหลักสูตร การประชุมย่อยร่วมกับนิสิต การให้

ค าปรึกษาแก่นิสิตในรายวิชาโครงงาน การน าเสนอผลงานของนิสิต รวมถึงการประชุมร่วมกับตัวแทนจากสถาน

ประกอบการ โดยหลักสูตรแจ้งความประสงค์ในการใช้ห้องประชุมแก่ส านักงานจัดการศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลการ

ใช้ห้อง   

ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการประชุมนิสิตพบผู้บริหาร และจากการพูดคุยกับนิสิตอย่างไม่เป็นทางการ ท า

ให้ได้รับข้อมูลป้อนกลับในเรื่องของความสว่างในห้องเรียน เนื่องจากห้องเรียนฝ่ังตะวันตก แม้ว่าจะติดแผ่นกรอง

แสงในระดับหนึ่งแล้ว แต่แสงอาทิตย์ในช่วงบ่ายส่องสะท้อนกับคอมพิวเตอร์ ท าให้ต้องเพ็งสายตามองข้อมูลบน

หน้าจอ ท าให้เกิดอาการปวดหัว ไม่มีสมาธิในการเรียน ทางคณะฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณในการติดม่านม้วนแบบ

ใบทึบแสง ส าหรับห้องเรียน (ช้ัน 3, 4, 5, 6, 7) และห้องปฏิบัติการวิจัย (ช้ัน 8) ท่ีอยู่ฝ่ังตะวันตกของอาคาร เพื่อให้

มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดีขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน  

นอกจากนี้ คณะฯ ได้มีการสอบถามไปยังบุคลากรในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ท่ี

สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน ท่ีต้องการเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 

โดยฝ่ายนโยบายและแผนได้รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาวางแผนในการอนุมัติจัดสรรและด าเนินการ

จัดซื้อในส่วนท่ีเร่งด่วน 
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โดยทางคณะฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน 

พบว่า นิสิตในหลักสูตรฯ มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 4 (จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดแสดงดังตาราง 2.9-1 

นอกจากนี้ ความพึงพอใจของคณาจารย์เกี่ยวกับสถานท่ีท างาน ห้องท างานท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีระดับความ

พึงพอใจท่ีระดับ 4.31 (จากคะแนนเต็ม 5) และ ความพึงพอใจของคณาจารย์เกี่ยวกับ เครื่องมือ/อุปกรณ์ วัสดุ

ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการท างานท่ีทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอต่อการท างาน มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 4.25 

(จากคะแนนเต็ม 5) 

 

ตาราง 2.9-1 ความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียน 

เกณฑ์ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ในห้องเรียน มีอย่างเพียงพอ 4.21 

เคร่ืองพิมพ์/เคร่ืองถ่ายเอกสาร จัดวางที่ช้ัน 1 อย่างเหมาะสมและมีคู่มือการใช้งานง่าย 3.29 

การติดม่านทึบแสงในห้องเรียน (ฝั่งตะวันตก) 4.14 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอและทันสมัย 4.14 

ความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4.07 

ห้องปฏิบัติการ Fablab มีอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอและทันสมัย 4.14 

ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ Fablab 4.07 

รวม 4.00 

 

2.9.1.2 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

หลักสูตรฯ สอนร่วมกันระหว่างสองวิทยาเขต โดยการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนทุก

อย่างจะใช้ร่วมกัน เช่น ผู้สอน ส่ือการสอน ข้อสอบ ฯลฯ และเนื่องจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของปีการศึกษา 

2563 เป็นรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรฯ จึงใช้ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการจากส่วนกลางของวิทยาเขตฯ ส าหรับ

เช่ือมต่อในการเรียนออนไลน์ ดังรายการแสดงในตารางท่ี 2.9-2 

 

ตารางท่ี 2.9-2 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน  

 ปีการศึกษา จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน

ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง) 

จ านวนผู้เรียนเฉลี่ย 4 ชั้น

ปี (คน) 

สัดส่วน (เคร่ือง:คน) 

1/2563  132  10 13:1 

2/2563  245 10 24:1 

 

จากแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการท าแบบส ารวจในต้นปีการศึกษา 

2563 เพื่อส ารวจความต้องการของผู้เรียน และประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียน พบว่า คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติในห้อง L304A จ านวน 70 เครื่อง และห้อง 

L304B จ านวน 62 เครื่อง การมีการประมวลผลช้า ท าให้ประสบปัญหาในการเรียนการสอน โดยทางหลักสูตรฯ ได้
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น าเสนอปัญหานี้ต่อคณะฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน

ดังกล่าว ดังนั้น ในปีการศึกษา 2/2563 ทางคณะฯ จึงได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง

จ านวน 113 เครื่อง ไว้ส าหรับให้บริการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT301 จ านวน 41 เครื่อง IT311 จ านวน 

31 เครื่อง และ IT312 จ านวน 41 เครื่อง โดยท่ีรายวิชาในหลักสูตรฯ และอาจารย์สามารถขอเข้าใช้บริการส าหรับ

การเรียนการสอน และการท าวิจัยได้ 

 จากแผนงาน และการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ผู้เรียนและผู้สอนในหลักสูตรฯ มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

และการท างานวิจัยอย่างเพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและผู้สอนต่อ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.9-3 พบว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของนิสิต

มากกว่า 3.5 และ อาจารย์มีค่าไม่น้อยกว่า 4.00 
 

 ตารางท่ี 2.9-3 ความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  

หัวข้อประเมิน  นิสิต อาจารย์ 

๑. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนท่ีเหมาะสม จ านวน

เพียงพอ สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ และพร้อมใช้งาน  

3.63 4.17 

๒. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือท่ีมีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และเพียงพอ  3.75 3.92 

๓. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพียงพอ และเหมาะสม  3.88 3.66 

๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ  - 4.00 

๕. จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม และระบบบริการสารสนเทศ มีเพียงพอต่อการใช้งาน  3.13 3.50 

๖. สถานท่ี ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ แก่ผู้เรียนสะดวกและเหมาะสม   - 4.50 

๗. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย  - 4.16 

๘. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  - 4.00 

๙. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจ าเป็นและเหมาะสม ในการท าวิจัย  - 4.00 

ค่าเฉลี่ยรวม  3.60 4.00 
 

2.9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 

and research. 

2.9.2.1 ห้องสมุดและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (คณะวิทยาการสารสนเทศ 

บางแสน) 

ห้องสมุดของคณะฯ อยู่ท่ีช้ัน 2 เป็นพื้นท่ีส าหรับบริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ 

วารสาร หรือส่ืออื่น ๆ โดยมีส านักงานจัดการศึกษาเป็นผู้ดูแล และบริหารงานต่าง ๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็น

หมวดหมู่ และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายและตรงกับความต้องการ ช่วย

อ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตในการค้นคว้าหาความรู้จากผลงานโครงการท่ีผ่านมาของพี่ ๆ ท่ีท าโครงงานและ 

สหกิจศึกษาในเรื่องต่าง ๆ  ทางคณะฯ ได้เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการสืบค้นข้อมูลไว้ให้แก่นิสิตด้วย 

นอกจากนี้ นิสิตยังสามารถใช้ห้องสมุดคณะในการประชุมกลุ่มย่อยในการติวสอบ จัดท ารายงาน หรือหารือด้านการ

เขียนโปรแกรม  
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ส าหรับพื้นท่ีบริการอื่น ๆ คณะได้ด าเนินการจัดเตรียมโต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 20 โต๊ะ สามารถนั่งได้กว่า 

120 คน บริเวณโถงช้ันท่ี 1 เพื่ออ านวยความสะดวกให้นิสิตท่ีต้องการท างานเป็นกลุ่มย่อย และในช่วงก่อนสอบได้

จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ เพิ่มเติมบริเวณหน้าห้องสโมสรนิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถนั่งติวสอบได้ตลอด 24 ช่ัวโมง (เฉพาะโถง

ช้ันท่ี 1) แต่ในส่วนของห้องเรียนไม่ได้เปิดให้บริการนอกเวลาการเรียนการสอน เนื่องจากเคยประสบปัญหาจากการ

นิสิตขอใช้ห้องเรียน แต่ใช้ห้องผิดวัตถุประสงค์การใช้ห้องเรียน จึงได้งดบริการนี้ไป 

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องสมุดส่วนกลางไว้ โดยมีทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียงพอและ

ทันสมัย ท่ีอาคารส านักหอสมุด ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.lib.buu.ac.th โดยได้ประชาสัมพันธ์

ให้นิสิตทราบในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในต้นปีการศึกษา และในแต่ละปี ส านักหอสมุดจะมีการจัดสรรคูปองส าหรับ

จัดซื้อหนังสือและต าราแก่คณะฯ เพื่อให้คณาจารย์เสนอรายการหนังสือให้ส านักหอสมุดจัดหาหนังสือหรือต ารา

เพื่อใช้ในการค้นคว้าเพิ่มเติม เมื่อส านักหอสมุดด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อาจารย์จะได้รับแจ้งสถานะของ

หนังสือ และหนังสือหรือต าราดังกล่าวจะจัดเก็บและอยู่ในระบบยืมคืนของส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยพร้อมให้

นิสิต/อาจารย์ ได้ท าการยืมเพื่อศึกษาค้นคว้าต่อไป 

นอกจากหนังสือ วารสาร ต ารา หรือส่ิงพิมพ์อื่น ๆ แล้ว ในปีการศึกษา 2563 ทางคณะฯ จัดให้มีช่องทางการ

เผยแพร่ความรู้บนส่ืออิเล็กส์ทรอนิกส์ (e-Book) บนเว็บไซต์ของคณะ (www.informatics.buu.ac.th) เพื่ออ านวย

ความสะดวกแก่นิสิตท่ีต้องการส่ือความรู้แบบ Soft Copy  หรือเป็นส่วนบริการคณาจารย์ท่ีต้องการเผยแพร่ส่ือ

ความรู้อื่น ๆ แก่นิสิต 

 โดยทางคณะฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องสมุด พบว่า นิสิตใน

หลักสูตรฯ มีระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 3.57 (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

2.9.2.2 ห้องสมุดและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี) 

การใช้ส่ือห้องสมุดทางหลักสูตรฯ ได้ใช้ส่ิงสนับสนุนด้านส่ือสารสนเทศส่วนกลาง ซึ่งเป็นห้องสมุดวิทยาเขต

จันทบุรี จากการส ารวจความคิดเห็นของนิสิต และข้อมูลสถิติการเข้าใช้งานห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี พบว่า มี

จ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา อันเนื่องมาจากรูปแบบความต้องการใช้งานส่ือของผู้ใช้เปล่ียนไปใช้

ส่ือประเภท e-book และคลิปวีดีโอ มากขึ้น โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ และ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งส่ือเหล่านี้นิสิตสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตท่ัวไป ท าให้ในปีท่ีผ่านมาสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศได้น าเสนอต่อห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี ให้เพิ่มรูปแบบการให้บริการนอกจากเป็นแหล่งรวบรวมส่ือ 

โดยให้เพิ่มเติมบริการแหล่งรวบรวมการท ากิจกรรม มีการเสนอให้ปรับพื้นท่ีให้เป็นจุดท่ีนิสิตมาท ากิจกรรมต่าง ๆ 

หรือเป็นแหล่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ท้ังนี้เพื่อการการเตรียมตัวไว้รองรับนิสิตหลักสูตร

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นรุ่นแรก  

ในปีการศึกษา 2563 ทางห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบของห้องสมุดแบบเดิม ให้เป็น

ห้องสมุดท่ีทันสมัย ท้ังในส่วนของอาคารสถานท่ี ได้จัดให้มีบริเวณพื้นท่ีส าหรับให้นิสิตจัดกิจกรรม รายวิชาต่าง ๆ

ของหลักสูตรสามารถขอเข้าใช้บริการได้ และในส่วนของเว็บไซต์ของห้องสมุดก็มีการเพิ่มเติมฟังก์ชันท่ีเป็นช่องทาง

อ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน เ ช่น มี ระบบรับข้อมูลเสนอราย ช่ือหนัง สือ ผ่านเว็บไซต์  



97 

(http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~libjan/service.php) มีระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทาง

วิชาการ เช่น อักขราวิสุทธิ์ และ Turnitin เป็นต้น  

จากการด าเนินของห้องสุมดวิทยาเขตดังท่ีกล่าวมา ทางหลักสูตรฯ ได้น าข้อมูลเหล่านี้ไปประชาสัมพันธ์

ให้กับผู้นสอนและผู้เรียนในหลักสูตรฯ พร้อมท้ังส่งเสริมให้นิสิตในกลุ่มเรียนได้เข้าไปใช้งานห้องสมุดส าหรับท า

กิจกรรมงานกลุ่มต่าง ๆ เช่น ท ารายงาน การสืบค้นหาข้อมูลในรายวิชาต่าง ๆ เป็นต้น จากการส ารวจความพึง

พอใจในแง่ของการท่ีห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพียงพอ และเหมาะสม พบว่า

นิสิตใหร้ะดับคะแนนเฉล่ีย 3.88 และอาจารย์ให้ระดับคะแนนเฉล่ีย 3.66   

 

2. 9 . 3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 

education and research. 

2.9.3.1 ห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (คณะวิทยาการ

สารสนเทศ บางแสน) 

คณะฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 ห้อง (ห้องละ 60 ท่ีนั่ง) มีเครื่องมือในการสนับสนุนการ

เรียนการสอนอย่างเพียงพอ และสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบคู่ขนาน (Parallel class) ได้พร้อม

กันท้ัง 8 ห้อง และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง (60 ท่ีนั่ง ท่ีช้ัน 7) ส าหรับการเรียนการสอนด้าน

มัลติมีเดียโดยเฉพาะ หรือการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีต้องใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

 เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน จะมีการดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ และมีแผนการเปล่ียน

ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมท่ีมีอายุการใช้งานนาน หมุนเวียนเปล่ียนในแต่ละห้องให้ทันสมัย โดยคณะฯ ได้มี

การวางแผนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับห้องปฏิบัติการทดแทนของเดิม  

ส าหรับด้านการวิจัย คณะฯ มีห้องปฏิบัติการวิจัย จ านวน 8 ห้อง (อยู่ท่ีช้ัน 8 ของตึกคณะฯ) เพื่อเป็น

แหล่งการเรียนรู้ ค้นคว้าและการท าวิจัยส าหรับนิสิตและคณาจารย์ ส่งเสริมการผลิตผลงานนวัตกรรมเพื่อเข้าร่วม

การแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศ

ไทย (National Software Contest : NSC) 

นอกจากนี้ คณะฯ มีห้องปฏิบัติการ (Fabrication Laboratory) หรือท่ีเรียกส้ัน ๆ ว่า FabLab  ซึ่งเป็น

การเริ่มต้นในการเปล่ียนรูปแบบการจัดเรียนการสอนของคณะฯ ท่ีต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในการ

สอนหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ โดยมีอุปกรณ์ IoT ส าหรับฝึกทักษะการ

สร้างสรรค์ไอเดียสู่ช้ินงาน ซึ่งจะช่วยให้นิสิตมีความเป็นนักสร้างนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ  ได้ และ

คณะกรรมการบริหารห้อง Fablab และ Creative Working Space ได้มีแผนการจัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะ

ปฏิบัติแก่นิสิต แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า จึงมีมาตรการงดการเข้าใช้

พื้นท่ีในระยะแพร่ระบาด 

 โดยทางคณะฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ 

พบว่า นิสิตมีระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 4.10 (จากคะแนนเต็ม 5) รายละเอียดแสดงดังตาราง 2.9-4 
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ตาราง 2.9-4 ความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ 

 

2.9.3.2 ห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (คณะวิทยาศาสตร์

และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ได้ใช้ห้องปฏิบัติงานท่ีจัดให้โดยคณะฯ ส าหรับใช้ในการศึกษาท้ังในและ

นอกเวลาเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในรายวิชาเรียน แบ่งออกเป็น 5 ห้อง โดยมีหน่วยงานของคณะฯ

เป็นผู้ดูแล ได้แก่ 

1.1 ห้อง L304A มีจ านวนคอมพิวเตอร์ 62 เครื่อง  

1.2 ห้อง L034B มีจ านวนคอมพิวเตอร์จ านวน 70 เครื่อง  

1.3 ห้อง IT301 มีคอมพิวเตอร์จ านวน 41 เครื่อง  

1.4 ห้อง IT311 มีคอมพิวเตอร์จ านวน 31 เครื่อง และ  

1.5 ห้อง IT312 มีคอมพิวเตอร์จ านวน 41 เครื่อง  

 

โดยท่ีรายวิชาในหลักสูตรฯ และอาจารย์สามารถขอเข้าใช้บริการส าหรับการเรียนการสอนและการท าวิจัย

ได้ ทางหลักสูตรฯ ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานท่ีดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการแจ้งความต้องการ

ของผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน มีการวางแผนการใช้งาน การติดต้ังซอฟต์แวร์ และแผนการบ ารุงรักษา ร่วมกันในทุก 

ๆ เทอมของแต่ละปีการศึกษา 

2. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับศึกษานอกเวลา  ค้นคว้าด้วยตัวเอง ท าวิ จัย และท าโครงงาน

คอมพิวเตอร์ ห้องดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3 ห้องย่อย ได้แก่  

2.1 ห้องปฏิบัติงานโครงงาน มีคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะส าหรับให้บริการแก่ผู้เรียนท่ีต้องการนั่งท างานใน

รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในลักษณะพิเศษ รายวิชาท่ีต้องท าโครงงาน เป็นต้น 

2.2 ห้องปฏิบัติงานค้นคว้าอิสระ เป็นห้องส าหรับให้ผู้เรียนน าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้งานเอง โดย

หลักสูตรฯ จัดเตรียมโต๊ะและระบบเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ให้ใช้ท้ังระบบสายและไร้สาย โดยในส่วนของ

สัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้องนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้ขอการสนับสนุนจากคณะฯ เพื่อติดต้ังอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ

เอกชน เนื่องจากผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในรอบปีท่ีผ่านมา ผู้เรียนได้ประสบปัญหาเรื่องสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และล่มบ่อยครั้ง จนเป็นเหตุให้การท างานล่าช้า ไม่เสร็จตามเวลา ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 

ทางคณะฯ จึงด าเนินการติดต้ังบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบริษัทเอกชนให้ท าให้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ 

เกณฑ์ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอและทันสมัย 4.14 

ความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4.07 

ห้องปฏิบัติการ Fablab มีอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอและทันสมัย 4.14 

ความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ Fablab 4.07 

รวม 4.10 
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2.3 ห้องปฏิบัติการทางด้าน IoT หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ในห้องมีพื้นท่ีส าหรับการค้นคว้าอิสระ มี

อุปกรณ์ชุดฝึก IoT และโดรนส าหรับฝึกบินและเขียนโปรแกรมควบคุม สืบเนี่องจากผลการส ารวจความต้องการ

ของผู้สอน ผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่าหัวข้อทางด้าน IoT และปัญญาประดิษฐ์ เป็น

หัวข้อท่ีมีส าคัญมาก ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงน าเสนอต่อคณะฯ เพื่อด าเนินสร้างห้องปฏิบัติการทางด้าน AI (Artificial 

Intelligence) และหุ่นยนต์ พร้อมท้ังได้จัดท าแผนการด าเนินงานในแต่ละปี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ

ท าโครงงาน และเพื่อให้นิสิตสร้างส่ิงประดิษฐ์เข้าประกวดในระดับชาติในอนาคต ในการนี้  ทางคณะฯ ได้อนุมัติ

ตามค าขอของทางหลักสูตรฯ โดยได้จัดห้อง L307B ให้เป็นห้องปฏิบัติการทางด้าน AI IoT และหุ่นยนต์ โดยในปี

การศึกษา 2563 คณะฯ ได้อนุมัติจัดซื้อส่ิงสนับสนุน ชุดฝึกและอุปกรณ์ IoT ต่าง ๆ เพื่อให้นิสิต และอาจารย์ ใช้ใน

การเรียนการสอน การท างานวิจัย ฯลฯ จากแผนการด าเนินงานของห้องปฏิบัติงานทางด้าน AI ท่ีทางสาขาฯ ได้

ร่วมกันจัดท าขึ้น ท าให้มีกลุ่มนิสิตสนใจเข้ามาร่วมในโครงการอบรมต่าง ๆ ท่ีทางหลักสูตรจัดเสริมความรู้ให้แก่นิสิต 

เช่น การเขียนโปแกรมควบคุมรถยนต์ IoT การเขียนโปรแกรมควบคุมการบินของโดรนและจดจ าใบหน้าคน และ

ยังมีนิสิตมานั่งท าโครงงานด้าน IoT ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ไอโอที (IoT Car Robot) ระบบควบคุมส าหรับการเล้ียงพืช

อัตโนมัติ เป็นต้น อีกท้ังยังมีสถานท่ีส าหรับอาจารย์ได้ดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี จากผลการ

ด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้คะแนนประเมินความพึงพอใจจากนิสิตอยู่ท่ีระดับ 3.75 (จากคะแนนเต็ม 5) และ

อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรมีระดับความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.02 (จากคะแนนเต็ม 5)  ดังแสดงตารางท่ี 2.9-5 

 

ตารางท่ี 2.9-5 ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ

และการวิจัย 

หัวข้อประเมิน  นิสิต อาจารย ์

๑. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย และเพียงพอ  3.75 3.92 

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ  - 4.00 

๓. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย  - 4.16 

๔. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  - 4.00 

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  - 4.00 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.75 4.02 

 

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

to support education and research. 

 2.9.4.1 สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน) 

 คณะฯ มีการจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ บัญชีรายช่ือผู้ใช้งาน และโปรแกรมจัดการ

ฐานข้อมูล phpMyAdmin ส าหรับรองรับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยเครื่องท่ีให้บริการ ได้แก่ 

- เครื่อง angsila.informatics.buu.ac.th 

- เครื่อง grader.informatics.buu.ac.th 
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มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีให้บริการติดต้ังและอัพเดทเครื่องแม่ข่าย กรณีท่ีนิสิตต้องการ Library 

หรือ Package เพื่อใช้ในการท างานหรือท าโครงงาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้ในการพัฒนาและพรีโปร

ดักชันส าหรับให้นิสิตใช้ในการทดสอบระบบต่าง ๆ ได้แก่ เครื่อง prepro.informatics.buu.ac.th 

มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ให้บริการแก่คณาจารย์บริเวณห้องพักอาจารย์ช้ัน 9 และให้บริการ

แก่นิสิตบริเวณช้ัน 1 เพื่ออ านวยความสะดวกในการพิมพ์/ส าเนาเอกสาร โดยจัดต้ังในพื้นท่ีเฉพาะเนื่องจากค านึงถึง

สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยหากมีการส่ังพิมพ์เอกสารต่อเนื่องจ านวนมาก 

มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Points) ส าหรับรองรับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบพกพาของบุคลากรและนิสิต และมีจุดบริการท่ัวท้ังอาคารรวม 108 จุดบริการ ซึ่งครอบคลุมห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องพักอาจารย์ และห้องส านักงานภายในคณะฯ 

มีห้องบันทึกส่ือการสอน และการสอนออนไลน์ (ห้องสตูดิโอ ช้ัน 3) ท่ีมีอุปกรณ์ให้บริการอย่างเพียงพอใน

การจัดท าส่ือการสอนออนไลน์ รายวิชา MOOC หรือการท าส่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ส าหรับนิสิตท่ีมีความสนใจใน

การจัดท าส่ือออนไลน์นั้นสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อขอใช้ห้องในการฝึกทักษะ ความคิด

สร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการเรียน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ให้บริการนิสิตส าหรับเรียนออนไลน์/ท าโครงงาน 

มีการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ZOOM และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการสอนออนไลน์แก่คณาจารย์ และ

ส าหรับการประชุมออนไลน์แก่ส านักงานการศึกษา และส านักงานคณบดี  

โดยทางคณะฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นิสิตมีระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 3.95  (จาก

คะแนนเต็ม 5) และบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ZOOM ท่ีระดับ 9.25 (จากคะแนน

เต็ม 10) และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการสอนออนไลน์ท่ีระดับ 3.57 (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

2.9.4.2 สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

ในส่วนของการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขตจันทบุรี ต่อหลักสูตรฯ แบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ  

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  

หน่วยงานของวิทยาเขตจันทบุรีได้ด าเนินการสนับสนุนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมท่ัว

บริเวณวิทยาเขต ท้ังระบบเครือข่ายแบบสายและไร้สาย โดยหลักสูตรฯ ได้ส ารวจความต้องการเฉพาะทางของ

ผู้เรียน และผู้สอน ในรอบปีท่ีผ่านมา และได้น าผลการส ารวจเสนอต่อคณะฯ และวิทยาเขต ซึ่งจากผลการส ารวจ

ได้ผลสรุปว่า ผู้เรียนและผู้สอนมีความประสงค์อยากได้ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นช่องทางส ารองกรณีท่ีสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกิดขัดข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ การค้นคว้า การ

ให้ค าปรึกษา หรือการสอบในรายวิชาท่ีเป็นลักษณะพิเศษ เช่น วิชาโครงงาน เป็นต้น ในการนี้ทางคณะฯ  ได้

เห็นชอบอนุมัติให้มีการติดต้ังระบบให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบริษัทเอกชนในห้องค้นคว้าอิสระของทาง

หลักสูตรฯ โดยเฉพาะ 
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2) ส่ิงสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์และการฝึกอบรม  

ในส่วนนี้ทางหลักสูตรฯได้ใช้บริการจาก 2 แหล่ง คือ 1) ชุดซอฟต์แวร์ท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดหาให้มี 

2 ค่ายหลัก คือ บริการจากบริษัท Google เช่น Google drive/Google Meet/Google classroom เป็นต้น และ

บริการจากบริษัท Microsoft เช่น MS Teams/One drive/Class notebook เป็นต้น นอกจากซอฟต์แวร์จากท้ัง 

2 ค่ายดังกล่าวยังมีระบบ BUU-LMS ซึ่งเป็นระบบท่ีทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นมาเอง และ 2) ชุดซอฟต์แวร์ท่ี

ทางหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาเอง ส าหรับใช้ในหลักสูตรฯ โดยได้คัดเลือกซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source) มา

ใช้ในการเรียนการสอน เช่น โปรแกรม OBS ส าหรับการจัดท าส่ือออนไลน์ โปรแกรมแกรม Zoom ส าหรับการ

สอนออนไลน์ เป็นต้น  

 ในรอบปีท่ีผ่านประเทศไทยได้ประสบปัญหาจากการระบาดของ  COVID-19 ในการนี้ทางหลักสูตรฯ ก็

ประสบปัญหาเช่นกัน อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรฯ ได้จัดท าแผนส าหรับรับมือปัญหานี้ โดยได้ประสานงานกับ

หน่วยงานของคณะฯ เพื่อจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ อีกท้ังยังได้มีการจัดอบรมเพิ่มเติมในส่วนของ

หลักสูตรฯ เพื่อท าให้การเรียนการสอนสามารถกระท าได้ในลักษณะออนไลน์ จากการด าเนินการดังกล่าวท้ังจาก

หน่วยงานส่วนกลางและทางหลักสูตรฯ ท าให้การเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ของ

หลักสูตรฯ ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยสามารถท าการเรียนการสอนออนไลน์และท าการสอบวัดผลออนไลน์ได้ 

ดังนั้น ส่ิงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส์ ของหลักสูตรฯ มีอย่างเพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้  

 

ตารางท่ี 2.9-6 ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ต่อส่ิงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อประเมิน  นิสิต อาจารย์ 

๑. จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม และระบบบริการสารสนเทศ มีเพียงพอต่อการใช้งาน  3.13 3.50 

๒. สถานท่ี ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  

แก่ผู้เรียนสะดวกและเหมาะสม   

- 4.50 

๓. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย  - 4.16 

๔. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  - 4.00 

๕. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจ าเป็นและเหมาะสม  

ในการท าวิจัย  

- 4.00 

ค่าเฉลี่ยรวม  3.13 4.03 

 

ตารางท่ี 2.9-6 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้สอนในประเด็นส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับเป็นท่ีน่าพอใจ คือ มีคะแนนมาดดว่า 3.5 ยกเว้นในเรื่องจุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม และระบบบริการ

สารสนเทศ มีเพียงพอต่อการใช้งาน ยังอยู่ในระดับคะแนนท่ีไม่น่าพอใจ สาเหตุอันเนื่องมาจากปัญหาระบบ

อินเทอร์เน็ตของทางวิทยาเขตฯ ขัดข้องบ่อยครั้ง โดยทางหลักสูตรฯ ได้ส ารวจการใช้งานจุดบริการอินเทอร์เน็ต 

พร้อมน าเสนอต่อคณะฯ ในต้นปีการศึกษา 2563 และคณะฯ ได้ด าเนินการแก้ไขโดยได้ติดต้ังระบบสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเอกชน ส าหรับใช้เป็นช่องทางส ารองในห้องค้นคว้าอิสระของทางหลักสูตรฯ โดยเฉพาะ 
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แต่เพราะการระบาดของ COVID-19 จึงท าให้ผู้สอนและผู้เรียนในหลักสูตรฯ ไม่สามารถเรียน ณ ท่ีต้ังได้ หรือไม่ได้

ใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตช่องทางส ารองนี้เท่าท่ีควร  

 

2.9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented. 

 2.9.5.1 การระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และการเข้าถึงได้

ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน) 

ในด้านสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรจะได้รับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจ าปี ค่าเล่าเรียนบุตร เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ฯลฯ  

ในด้านส่ิงแวดล้อมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน คณะฯ มีข้อก าหนดพิเศษ ดังนี้ 

ส่ิงแวดล้อมด้านสุขภาพ ได้แก่ 

- มีเครื่องวิ่งออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและคลายเครียด (ช้ัน 9) 

- มีแม่บ้านท าความสะอาดประจ าช้ันทุกช้ันของตึกคณะฯ  

- มีการติดป้ายรณรงค์การงดสูบบุหรี่ภายในอาคารเรียน และจัดให้มีจุดบริการผู้สูบบุหรี่บริเวณลาน

จอดรถจักรยานยนต์ 

- มีการจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทเพื่อรณรงค์การรักษาส่ิงแวดล้อม 

- มีการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตท้ังในด้านการเรียนและการวางแผนประกอบอาชีพในอนาคต 

- มีห้องปรับอากาศส่วนกลางแต่ละช้ันเพื่อระบายอากาศ 

- มีพื้นท่ีส าหรับจัดต้ังเครื่องพิมพ์โดยเฉพาะเนื่องจากค านึงถึงสุขอนามัยหากมีการพิมพ์เอกสาร

ต่อเนื่องจ านวนมาก 

- มีโต๊ะ เก้าอี้ ให้นิสิตได้ท ากิจกรรมกลุ่มบริเวณช้ัน 1 

- มีตู้น้ าด่ืมบริการนิสิตบริเวณช้ัน 1 (มีแผนการเพิ่มจุดติดต้ังท่ีช้ัน 3, 5 และ 7) 

 

ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัย ได้แก่ 

- มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ทุกช้ัน 

- มีป้ายบอกทางหนีไฟ และมีอุปกรณ์ถังดับเพลิงประจ าช้ัน 

- มีแผนการดูแลตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อยู่เสมอ 

- มีแผนการซักซ้อมและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ 

- มีลิฟต์ดับเพลิง อ านวยความสะดวกในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- มีทางลาด ปุ่มกดลิฟต์อักษรเบล และห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 

- มีป้ายแจ้งเดินรถทางเดียวเพื่อลดความเส่ียงอุบัติเหตุ 

- มีกล้องวงจรปิดในพื้นท่ีจุดเส่ียง เช่น ทางเดินรถยนต์ ลานจอดรถ 

- มีประตูอัตโนมัติส าหรับการเข้าพื้นท่ีการท างานของบุคลากร (ช้ัน 2 และ 9) 

- มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าอาคารตลอด 24 ช่ัวโมง 
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- ก าหนดให้บุคคลภายนอกแลกบัตรและแจ้งข้อมูลผู้ท่ีจะท าการติดต่อก่อนเข้าอาคาร 

- มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส าหรับปั่นกระแสไฟฟ้าในกรณีท่ีไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อลดความเสียหายของ

ข้อมูลในระหว่างการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงาน 

 

นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คณะฯ ได้มีการบริหารจัดการใน

ด้านส่ิงแวดล้อมด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ดังนี้ 

- เพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดในพื้นท่ีจุดเส่ียง เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ท่ีจับประตู 

- จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียวเพื่อคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย และสแกน “ไทยชนะ” 

หรือลงช่ือก่อนเข้าอาคาร 

- มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจ าช้ัน 

- จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้มีการเว้นระยะห่าง  

- จัดการเรียนการสอนออนไลน ์

- ให้บริการนิสิตยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เพื่อการเรียนออนไลน ์

 

โดยทางคณะฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของนิสิตในหลักสูตรฯ ต่อส่ิงแวดล้อมเชิงอนามัยและมีมาตรฐาน

ความปลอดภัย พบว่า นิสิตมีระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 4.29 (จากคะแนนเต็ม 5) และส ารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมภายในคณะฯ พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจท่ีระดับ 3.21 (จากคะแนนเต็ม 5) 

 

2.9.5.2 การระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และการเข้าถึงได้

ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี ท่ียังมีเกิดขึ้นอยู่ในทุก ๆ  ปี 

ในการนี้ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดท าแผนส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษส าหรับการเรียนการสอน ดังมาตรการ

จ านวน 2 ด้านดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน  

ประสานกับวิทยาเขตจันทบุรีในการบ ารุงรักษาทางลาดส าหรับรถเข็นขึ้นตึกเรียน และทางลาดเข้า

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดวางแนวโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้มีระยะห่างเพียงพอส าหรับการเดินรถเข็น อีกท้ัง

ทางหลักสูตรฯ ได้จัดเตรียมส่ือการสอน ซอฟต์แวร์ท่ีต้องใช้ส าหรับการเรียนออนไลน์ และอบรมวิธีจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน ให้พร้อมเสมอกรณีท่ีมีผู้เรียนหรือผู้สอนประสบเหตุการณ์ จนท าให้ไม่สามารถ

มาท าการเรียนการสอนในท่ีต้ังได้ เช่น อุบัติเหตุ การตั้งครรภ์ เป็นต้น การเตรียมการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถท า

การเรียนการสอนได้จากท่ีบ้านพัก หรือเรียนจากสถานพยาบาลได้ 
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2. ด้านความปลอดภัย  

 ในด้านมาตรฐานส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยนั้น คณะฯ ร่วมกับ วิทยาเขตจันทบุรี ได้ด าเนินการ

ตรวจสอบ และติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพให้เป็นไปตามหลักสากล อย่างต่อเนื่อง เช่น  

2.1 ด้านความปลอดภัยต่อสินทรัพย์  

 มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ การติดต้ังกล้องวงจรปิด รวมถึงมีการตรวจตราจาก

เจ้าหน้าท่ีต ารวจในเวลากลางคืน  

2.2 ด้านอัคคีภัย  

 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเส่ียงอันเนื่องมาจากอัคคีภัยในมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยา

เขตจันทบุรี ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตราความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์อยู่เสมอ  

2.3 ด้านความปลอดภัยจาก COVID-19  

 ทางคณะฯ และวิทยาเขตฯ จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนขึ้นตึกเรียน ตึกบริหาร ตึกห้องสมุด การ

สแกนแอพไทยนะ การปรับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัย

บูรพาและรัฐบาลก าหนด นอกจากนั้นทางหลักสูตรฯ ได้ใช้โปรแกรมทางโซเซียลเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้า

ระวังและกระจายข่าวสารต่าง ๆ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ จะได้ช่วยเหลือกันได้ทันท่วงที 
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2.10 Quality Enhancement 

2. 10. 1 Stakeholders’  needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development. 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดนโยบายร่วมกันในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Need) พร้อมกับการตอบสนองต่อมาตรฐานการจัดการศึกษา

ของประเทศ (Basic requirements) โดยการก าหนดเป้าหมาย (Objective) ของการด าเนินงานนั้นจะสอดคล้อง

กับหลักการ SMART Goals ดังภาพท่ี 2.10-1 ซึ่งประกอบด้วย S = Specific (งานท่ีมอบหมายมีความชัดเจน), M 

= Measurable (สามารถวัดได้), A = Attainable (สามารถบรรลุได้), R = Realistic (ซึ่งปฏิบัติได้จริง) และ T = 

Timely (มีก าหนดเวลาแน่นอน) พร้อมกันนี้ตลอดการด าเนินงานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะยึดหลักของ 

PDCA ในติดตามและให้ค าแนะน าผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี แล้วน าปัญหาท่ีพบ

กับแนวทางการแก้ปัญหาท่ีใช้แล้วประสบความส าเร็จเพื่อสร้างนวัตกรรมในการบริหารหลักสูตรต่อไป  

 

 
 

ภาพท่ี 2.10-1 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้หลักการ SMART Goals 

 

 ท้ังนี้ จะเห็นได้จากเป้าหมายของการยกร่างหลักสูตร คือ “บัณฑิตพร้อมท างานทันที และ พร้อมส าหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ” ดังท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1.1 ได้มาจากความต้องการพัฒนาก าลังคนของยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0, EEC-HDC (Demand-driven platform) และวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 

และ หัวข้อ 2.1.3 ได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตออกเป็น 3 กลุ่ม เป็นต้น โดยทางหลักสูตรฯ ได้ร่วมกับส านักงาน

การศึกษา ในการส ารวจข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการใช้ช่องทางในการส ารวจความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น เช่น การใช้แบบสอบถาม การส่งอีเมล การจัดเวทีรับฟังข้อเสนอจากนิสิต การ

ประชุมร่วมระหว่างทีมผู้บริหารคณะและหลักสูตร จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น ากระบวนการในภาพ

ท่ี 2.10-1 มาปรับใช้พร้อมกับมีการวิเคราะห์และทวนสอบกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ดังตาราง 2.10-1 
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ตาราง 2.10-1 พัฒนาการของหลักสูตร 

ปี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาการ ที่มา/เหตุผล ผลการด าเนินงาน 

2563 ยุทธศาสตร์ประเทศ

ไทย 4.0, EEC-HDC 

(Demand-driven 

platform) และ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ยกร่างหลักสูตร วท.บ. 

(ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ) ท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนเป็นโมดูล 

และบริหารหลักสูตรร่วมกัน 2 

คณะ เป็นหลักสูตรแรกของ

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร พั ฒ น า

ก าลั งคนของยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0, EEC-HDC 

(Demand-driven 

platform) และ วิสั ยทัศ น์  

แ ล ะ พั น ธ กิ จ ข อ ง

มหาวิทยาลัยบูรพา 

- มคอ. 2 หลักสูตรใหม่ 

2563 

- ในรายงาน SAR ข้อ 

2.1 

2563 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

ปรับปรุงล าดับการสอนในโมดูล 

M1 

รายงานผลการทวนสอบ ในรายงานข้อ 2.3.3 

2563 อาจารย์ผู้สอน -นิสิตควรพัฒนาทักษะและ

ประสบการณ์ด้านการโปรแกรม 

และเพ่ิมความต้ังใจในการศึกษา

ให้มากข้ึน 

- นิสิตควรพัฒนาภาษาอังกฤษ 

-นิสิตต้องมีใจใฝ่รู้ และต้องมีความ

พยายามมากกว่าน้ี 

รายงานจากผู้สอนในการ

ทวนสอบ 

-มีการทบทวนเกี่ยวกับ

กระบวนการเรียนการ

สอน การอธิบาย การ

ให้แบบฝึกหัดมากข้ึน 

-สอดแทรก

ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

เช่น เอกสารการสอน 

การบ้าน การสื่อสาร

เป็นภาษาอังกฤษกับ

อาจารย์ชาวต่างชาติ 

2563 ผู้บริหาร นิสิตควรมีจิตสาธารณะและมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของคณะฯ  

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร หลักสูตรฯ จัดกิจกรรม

ส่งเสริมให้นิสิตที่มีจิต

อ า ส า ช ว น เ พ่ื อ น  ๆ 

มาร่ วมกิ จกรรมของ

คณะฯ 

2563 นิสิต - นิสิตพึงพอใจกับการไปดูงาน 

Automation ข้างนอก

มหาวิทยาลัย (ที่ มทร ภาค

ตะวันออก และ Automation 

Park) 

- การเขียนโปรแกรมค่อนข้างยาก 

ข้อหารือจากนิสิต - จัดกิจกรรมเสริมการ

เรียนในลักษณะ

เดียวกัน โดยให้ตรงกับ 

ELO มากข้ึน 

- มีการทบทวนเก่ียวกับ

กระบวนการเรียนการ

สอน การอธิบาย การ

ให้แบบฝึกหัดมากข้ึน 

2564  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์

ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 

จากหลักสูตรปกติ เป็น หลักสูตร

สองภาษา  

-มหาวิทยาลัยก าหนด  GE 

ใหม่ 

- Stakeholder ต้ อ ง ก า ร

บัณฑิตที่มีทักษะทางภาษา

มากข้ึน 

ม ค อ .  2 ห ลั ก สู ต ร

ปรับปรุง 2564 

(8 เมษายน 2564) 
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 จากผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด หลักสูตรจะน าความเห็นเหล่านั้นมาปรับใช้

ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ในปี 2564 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

2.10.2 The curriculum design and development process is established and subjected 

to evaluation and enhancement. 

จากภาพท่ี 2.10-1 การท าหลักสูตร วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ) หลักสูตรฯ 

มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และการตรวจรับการประเมินจากท้ังภายในและภายนอก ท้ังนี้ เพื่อ

ผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (ต่อเนื่องอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด) ขั้นตอนและข้อก าหนดของการด าเนินงานของหลักสูตรจะ

เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาประกาศก าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดนโยบายในการติดตามผล

การด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ดังตารางท่ี 2.10-2 

 

ตาราง 2.10-2 การปรับปรุงผลการด าเนินการ 

การด าเนินการ ความคาดหวัง ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ทวนสอบประจ า

ภาคเรียน 

- การวัดผลและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่

ก าหนดไว้ 

- ผู้สอนส่งเกรดตรงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานในอนาคต 

หลังสอบปลาย

ภาค ๑๒ วัน 

- ผู้สอน 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บริหารหลักสูตร 

รายงาน SAR - ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สรุปผลการประเมินและแนวทางการปรับปรุงเน้ือหาใน

รายวิชา และโมดูลต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย 

เมย. - พค. - ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บริหารหลักสูตร 

ปรับปรุง

หลักสูตร (5 ปี) 

- ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง ส า ห รั บ น า เ ส น อ 

กรรมการบริหารวิชาการ, สภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัย 

มกราคม 2568 - ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

บริหารหลักสูตร 

 

ท้ังนี้ หลังจากหลักสูตรถูกอนุมัติและเปิดสอนแล้ว ในระหว่างปีการศึกษา ทางหลักสูตรฯ ได้จัดเก็บข้อมูล

ต่าง ๆ ในหลาย ๆ มิติเพื่อท าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลดปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ โดยจากการจัดเก็บข้อมูลพบว่ามีนิสิตส่วน

หนึ่งท่ีมีปัญหาทางด้านทักษะการเขียนโปรแกรม ทางหลักสูตรฯ จึงร่างแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา

ทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม 
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2.10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment. 

ในด้านการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความถูกต้อง เท่ียงตรงและเป็นธรรมแก่นิสิตนั้น 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดล าดับให้อยู่ในความส าคัญล าดับแรก ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง

ก าหนดนโยบาย ดังนี้  

1. ให้ผู้สอนทุกรายวิชาทุกกลุ่มต้องแจ้งรายวิชารายละเอียด มคอ 3 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ 

เกณฑ์การให้คะแนน และการวัดผล ท้ังนี้ การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนต้องเป็นฉันทามติร่วมกันระหว่างผู้สอน

กับผู้เรียน  

2. ผู้สอนรายงานการให้คะแนนเก็บในระหว่างภาคเรียน  

3. มีการทวนสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ดังแสดงในตาราง 2.10-2 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ให้ถูกต้อง เท่ียงตรงและเป็น

ธรรมแก่นิสิต โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเองได้

วางแผนการประเมินการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยเมื่อเสร็จส้ินภาคการศึกษาจะมีการด าเนินการ

ประเมินผล และน าผลการประเมินเข้าท่ีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณากล่ันกรอง

ระดับคะแนนก่อนกรอกเข้าสู่ระบบของหน่วยงานฝ่ายทะเบียน จากนั้นท าการพิจารณา มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชา 

และเปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านได้แลกเปล่ียน หรือแจ้งปัญหาในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผล เพื่อพิจารณาแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนั้นจะท าการหารือเกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชา รวมถึงความสอดคล้องขององค์ความรู้ท่ีได้จากรายวิชาหนึ่ง ๆ กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

และการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของรายวิชาหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อรายวิชา

อื่น ๆ และเพิ่มผลการเรียนรู้ของนิสิตได้ 

 

2.10.4 Research output is used to enhance teaching and learning. 

จากข้อมูลในตารางท่ี 2.6-7 น าเสนอข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัย

ในหลักสูตร พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากคณะวิทยาการสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลป

ศาสตร์ มีค่าเฉล่ียของการตีพิมพ์ผลงานอยู่ท่ี 2.6 และ 1.6 เรื่องต่อคนต่อป ีตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด

ไว้ที่ 1.5 เรื่องต่อคนต่อปี แต่ด้วยในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกของการด าเนินการเปิดรับนิสิตของหลักสูตร นิสิต

ยังเป็นเพียงช้ันปีท่ี 1 ซึ่งก าลังเรียนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการโปรแกรมอยู่ จึงยังไม่มีการใช้ผลการวิจัย

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม ตามแผนการด าเนินการของหลักสูตรฯ ได้วางแผนท่ีจะน าผลการวิจัย

มาบูรณาการกับการเรียนการสอนเมื่อนิสิตอยู่ในช้ันปี 3 (ปีการศึกษา 2565) ซึ่งนิสิตจะมีพื้นฐานพอสมควรและ

เรียนในวิชาเฉพาะของหลักสูตรมากขึ้นแล้ว 
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2.10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is subjected to evaluation and enhancement. 

2.10.5.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ (คณวิทยาการสารสนเทศ บางแสน) 

หลักสูตรไม่ได้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เป็นของตนเองท่ีต้องรับผิดชอบจัดหาและดูแล หลักสูตรจึงใช้กลไก

การบริหารงานของคณะในการเป็นตัวกลางเช่ือมระหว่างนิสิตของหลักสูตรและคณะ ซึ่งคณะฯ มีการบริการและ

จัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับบุคลากรและนิสิต ท้ังในส่วนของอาคา รสถานท่ี ห้องวิ จัย ห้องท างาน 

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจ าเป็น เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมประกอบการ

เรียน รางปล๊ัก เครือข่าย และ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  และคณะฯ มีการส ารวจความพึงพอใจ ผ่านแบบประเมินเพื่อ

ประเมินสภาพแวดล้อม ส่ิงสนับสนุน การใช้บริการห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมถึงประเมินบริการต่าง ๆ ท่ี

คณะฯ และหลักสูตรจัดเตรียมให้แก่นิสิต และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะท่ีได้มาวิเคราะห์ หาสาเหตุและ

หาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นิสิตมีส่ิงสนับสนุนด้านต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพ มีความเพียงพอ ตรงตามความ

ต้องการ และนิสิตได้รับการบริการท่ีดี ซึ่งในปีการศึกษา 2563 พบว่าในส่วนของการใช้งานห้องเรียนไม่มีปัญหา แต่

เนื่องจากสถานการณ์โควิด การเรียนการสอนจึงเป็นแบบออนไลน์ด้วยในบางช่วง และจากผลส ารวจความพึงพอใจ

จากผู้ใช้บริการ พบว่าอยู่ในระดับดี เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย สามารถให้ข้อมูล ให้บริการ แก้ปัญหา ประสานงาน และให้

การช่วยเหลือบุคลากรและนิสิตได้เป็นอย่างดี ท้ังในและนอกเวลาท างาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้สะดวก

ผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

2.10.5.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

วิทยาเขตจันทบุรีและคณะฯ ได้จัดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ไม่

ว่าจะเป็น ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ รวมถึงส่ิงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  และเมื่อส้ินปีการศึกษา  

จะมีการประเมินผลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนิสิตผ่านแบบสอบถามออนไลน์  (assess.buu.ac.th)  

เพื่อน าผลไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ แต่เนื่องจากในภาคการศึกษาท่ี 2/2563  มี

สถานการณ์การระบาดโควิด 19 อย่างรุนแรง ท าให้รูปแบบส่วนใหญ่ของการเรียนมีการปรับรูปแบบไปเป็น

ออนไลน์ ท าให้นิสิตไม่ค่อยได้ใช้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีทางวิทยาเขตและคณะฯ จัดไว้ให้ จากรูปแบบการเรียน

การสอนในช่วงภาคการศึกษาท่ี 2/2563  ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้การใช้งาน

อินเทอร์เน็ตมีความจ าเป็นมาก ซึ่งความเสถียรของอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตยังคงเป็นปัญหาอยู่ ท าให้มีผลกระทบ

กับการสอนออนไลน์ในบางครั้ง 

นอกจากนี้ ทางคณะฯ เห็นว่า เนื่องจากในภาคการศึกษา 2/2563 มีการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนท่ีทางส่วนกลางจัดท าให้คงยังไม่สามารถรับรู้ถึง

ปัญหาของการใช้ส่ิงสนับสนุนในช่วงท่ีมีการเรียนการสอนออนไลน์ได้เพียงพอ  คณะฯ จึงได้จัดท าแบบสอบถาม

ออนไลน์ส าหรับนิสิตเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อส ารวจความจ าเป็นและความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการใช้

ในการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงให้นิสิตแจ้งความต้องการท่ีนิสิตอยากให้ทางวิทยาเขตจัดหาให้เพิ่มเติมเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์นี้ด้วย 
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2. 10. 6  The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to 

evaluation and enhancement. 

หลักสูตรฯ ได้ร่วมมือกับส านักงานการศึกษา และส านักงานบริหารวิทยาเขตในการสร้างระบบและกลไก

ในการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการแบ่งการเก็บข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความ

ซ้ าซ้อนแก่ผู้ท่ีจะให้ข้อมูล โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางดังตาราง 2.10-3 

 

ตารางท่ี 2.10-3 กลไกการรวบรวมข้อมูล 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการเก็บข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ความถ่ี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ - การสนทนา หลักสูตร 1 ครั้ง/ป ี

ผู้ใช้บัณฑิต - แบบสอบถาม 

- การนิเทศสหกิจศึกษา 

หลักสูตร 1 ครั้ง/ป ี

นิสิต - การสนทนา 

- การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น 

- แบบสอบถาม 

- ช่องทางการร้องเรียน 

หลักสูตร 1 ครั้ง/ป ี

บัณฑิต - แบบสอบถาม คณะ 1 ครั้ง/ป ี

อาจารย์ - แบบสอบถาม 

- การสนทนา 

หลักสูตร 2 ครั้ง/ป ี

เจ้าหน้าท่ี - แบบสอบถาม 

- การสนทนา 

คณะ 1 ครั้ง/ป ี

ผู้บริหารคณะ - การประชุม 

- แบบสอบถาม 

หลักสูตร 1 ครั้ง/ป ี

 

 ท้ังนี้ จะมีการทบทวนและปรับปรุงค าถามในแบบสอบถามทุกครั้งหลังจากการเก็บข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า 

ค าถามจะไม่ซ้ าซ้อนและท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามสับสน หรือค าถามไม่มีจ านวนมากเกินไป 
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2.11 Output 

2. 11. 1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 

2.11.1.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับและเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตก

ออก (คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน) 

ปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกท่ีหลักสูตรฯ เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร ในภาคต้นของปีการศึกษา 

2563 มีจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 34 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 2.11-1 พบว่า มีการลาออก 1 คน ในภาคต้น 

เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน และ ในภาคปลายก็มีการลาออกอีก 2 คน ในช่วงต้นเทอม

และปลายเทอม ด้วยเหตุผลทางด้านภาระค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ เป็นการเรียนการสอน

ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และ เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรใหม่ ท่ีนิสิตยังไม่สามารถกู้ยืม 

กยศ. ได้ ซึ่งทางหลักสูตรฯ และ คณะฯ ได้มีการรับทราบปัญหานี้ ผ่านทางการรายงานข้อมูลจากอาจารย์ท่ีปรึกษา

ช้ันปีของนิสิต และมีการออกมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น มีการท าเอกสารขอ

ขยายเวลาการช าระค่าลงทะเบียนให้กับนิสิตท่ีไม่สามารถช าระค่าเทอมในช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และมี

การให้ทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการเยียวยาดังกล่าวก็อาจจะไม่เพียงพอส าหรับนิสิตบาง

คน ท าให้ต้องมีการยื่นลาออกไป ส่วนในประเด็นเรื่องของการกู้ยืม กยศ. ทางหลักสูตรฯ และคณะฯ ได้รับทราบ

ปัญหาและพยายามด าเนินการในประเด็นนี้อย่างสม่ าเสมอตามกระบวนการเพื่อให้นิสิตสามารถได้รับการสนับสนุน

ทางด้านการศึกษาและไม่มีประเด็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนอีกในปีการศึกษาถัดไป 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับนิสิตท่ียังคงอยู่ในหลักสูตรฯ คณะกรรมการประจ าหลักสูตรก็ได้มีนโยบายให้อาจารย์

ผู้สอนทุกท่านสร้างความคุ้นเคยกับนิสิตในช้ันเรียน มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตท่ีต้องได้รับการดูแล

หรือให้ค าแนะน าเป็นพิเศษในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน และในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

เช่น นิสิตท่ีเรียนไม่ผ่านในบางรายวิชา นิสิตท่ีมีการขาดเรียนหลายครั้ง หรือขาดการส่งงานหลายครั้ง เพื่อเป็น

ข้อมูลในการท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะได้ช่วยกันดูแลนิสิตให้สามารถคงอยู่ในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาได้

อย่างเต็มศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิต และทางหลักสูตรได้ต้ังค่าเป้าหมายร้อยละการคงอยู่ 80% เพื่อให้เหมาะสม

กับเนื้อหาท่ียากของรายวิชาในหลักสูตรและเพื่อรักษามาตรฐานของหลักสูตร และใช้ค่าเป้าหมายเทียบเคียง

มาตรฐานในปีต่อ ๆ ไป 

 

ตารางท่ี 2.11-1 สถานภาพการศึกษาของนิสิตของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตบางแสน 

ปีการศึกษาท่ีนิสิต

เข้าศึกษา  จ านวนผู้เรียน  ตกออก  คงเหลือ  

ร้อยละ  

การคงอยู่  

% ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน  

3ปี  4 ปี  >4 ปี  

2563  34  3  31  91.18  -  -  -  -  -  

  

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้มีการเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการตกออก อัตราการการคงอยู่ ของหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีหลักสูตรอื่น ๆ ในคณะฯ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SE) และ สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
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อัจฉริยะ (AAI) ซึ่งจัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกันส าหรับปีการศึกษา 2563 เพื่อประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรฯ รายละเอียดแสดงดังข้อมูลในตารางท่ี 2.11-2 พบว่าร้อยละการคงอยู่ของหลักสูตรปี

การศึกษา 2563 สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

 

ตารางท่ี 2.11-2 สัดส่วนจ านวนอัตราคงอยู่ของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2563 ของคณะ

วิทยาการสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา 

หลักสูตร  จ านวนผู้เรียน  ตกออก  คงเหลือ  

ร้อยละ  

การคงอยู่  

% ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน  

3ปี  4 ปี  >4 ปี  

CS 92 3 89 96.74 -  -  -  -  -  

IT 95 4 91 95.79      

SE 73 1 72 98.63      

AAI 34 3 31 91.18      

 

2.11.1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับและเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตก

ออก (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี) 

ปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรกท่ีหลักสูตรฯ เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรท่ีวิทยาเขตจันทบุรีเหมือนกับ

ทางวิทยาเขตบางแสน โดยภาคต้นของปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน 10 คน ดังตารางท่ี 2.11-

3 และ มีการลาออก 1 คน ในภาคปลาย คิดเป็นร้อยละการคงอยู่ ท่ี 90.00 จากการติดตามนิสิต พบว่า นิสิตมี

ปัญหาในการเรียนท่ีไม่เข้าใจในเนื้อหาหลายวิชาโดยเฉพาะวิชาเอกจึงท าให้ได้เกรดเฉล่ียท่ีค่อนข้างต่ า ซึ่งวิเคราะห์

ดูแล้วสาเหตุมาจากพื้นฐานของนิสิตท่ีอ่อน ถึงแม้ว่าเกรดเฉล่ียของนิสิตท่ีจบมัธยมตอนปลายจะสูงก็ตามแต่ก็ไม่

สามารถยืนยันได้ว่าเด็กจะมีพื้นฐานท่ีดีในเรื่องการค านวณและทางลอจิก ทางหลักสูตรได้เล็งเห็นความส าคัญใน

ส่วนนี้และได้มีมาตรการวางแผนการให้ค าแนะน าในการจัดแผนการเรียนท่ีช่วยให้นิสิตค่อย ๆ ปรับตัวตั้งแต่ในช่วง

ปีท่ี 1 รวมไปถึงการจัดให้มีโครงการปูพื้นฐานให้กับนิสิตปี 1 และโครงการพี่สอนน้องของหลักสูตร ซึ่งมีส่วนช่วยใน

การคงอยู่ของนิสิตสูงขึ้น 

 

ตารางท่ี 2.11-3 สถานภาพการศึกษาของนิสิตของหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 วิทยาเขตจันทบุรี 

ปีการศึกษาท่ีนิสิต

เข้าศึกษา  จ านวนผู้เรียน  ตกออก  คงเหลือ  

ร้อยละ  

การคงอยู่  

% ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน  

3ปี  4 ปี  >4 ปี  

2563  10  1  9  90.00  -  -  -  -  -  
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ตารางท่ี 2.11-4 สัดส่วนจ านวนอัตราคงอยู่ของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2563 ของคณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับศาสตรทางด้านคอมพิวเตอร์ 

หลักสูตร  จ านวนผู้เรียน  ตกออก  คงเหลือ  

ร้อยละ  

การคงอยู่  

% ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน  

3ปี  4 ปี  >4 ปี  

AAI 10 1 9 90.00 -  -  -  -  -  

IT 21 2 19 90.47      

 

 จากข้อมูลในตารางท่ี 2.11-4 ได้มีการเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการการคงอยู่ของหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จากตารางเทียบเคียงมาตรฐาน

พบว่าอัตราการคงอยู่ของหลักสูตรใกล้เคียงกับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้อัตราการคงอยู่ของ

หลักสูตรสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จากการได้ข้อมูลของทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้หลักสูตร

ตระหนักว่ านิ สิตโดยส่วนใหญ่จะมีการตกออกกั นมากในช่วงปี ท่ี  1 และ ปี ท่ี  2 อย่าง ไรก็ตาม  ในปี

การศึกษา  2563 มีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงท าให้บางภาคเรียน นิสิตต้องมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึง

อาจจะท าให้นิสิตท่ีขาดความรู้พื้นฐานไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนออนไลน์  และบางคนไม่สามารถปรับตัวเข้า

กับส่ิงแวดล้อมรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ได้จึงมีผลต่อการตกออกของนิสิตได้ ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางหลักสูตร

ได้วางแผนสร้างช่องทางการติดต่อส่ือสารกับนิสิตในทุกช่องทาง  เช่น ไลน์ พูดคุยผ่านอาจารย์ ท่ีปรึกษา

ในช่วง Office hours นัดพบเพื่อให้ค าปรึกษาส าหรับกลุ่มนิสิตท่ีเริ่มจะมีปัญหาการเรียน หรือ การประชุมออนไลน์

ระหว่างนิสิตและอาจารย์ประจ าช้ันปีอยู่เป็นประจ า เพื่อให้นิสิตตกออกน้อยท่ีสุด ในปีต่อๆไป 

 อย่างไรก็ตามในปีการศึกษาหน้าทางหลักสูตรท้ังบางแสนและจันทบุรี จะได้มีการเทียบเคียงข้อมูลอัตรา

การคงอยู่หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ยิ่งขึ้น 

 

2. 11. 2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 

for improvement. 

 

2.11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement. 

 

2. 11. 4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement. 

 

2. 11. 5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
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3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 

คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

2561 2562 2563 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน    

หลักสูตรระดับปริญญาตรี     

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ✓ 

2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ✓ 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ✓ 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน   ✓ 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด   ✓ 

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] 

  5 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and 

generic (i.e. transferable) learning outcomes [3] 

  5 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements 

of the stakeholders [4] 

  5 

Overall Opinion   5 

AUN. 2 Programme Specification 

2.1 The information in the programme specification is comprehensive 

and up-to-date [1, 2] 

  5 

2.2 The information in the course specification is comprehensive and 

up-to-date [1, 2] 

  5 

 2.3 The programme and course specifications are communicated and 

made available to the stakeholders [1, 2] 

  4 

Overall Opinion   5 

AUN. 3 Programme Structure and Content 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with 

the expected learning outcomes [1] 

  5 

3.2 The contribution made by each course to achieve the expected 

learning outcomes is clear [2] 

  5 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 

คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

2561 2562 2563 

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and 

up-to-date [3, 4, 5, 6] 

  5 

Overall Opinion   5 

AUN. 4 Teaching and Learning Approach 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 

  4 

 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]   4 

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] 

  5 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored 

to improve the quality of education, research and service [2] 

  4 

 6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic 

freedom for appointment, deployment and promotion are 

determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

  4 

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] 

  4 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 

คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

2561 2562 2563 

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] 

  5 

Overall Opinion   4 

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] 

  3 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment 

and promotion are determined and communicated [2] 

  3 

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] 

  3 

Overall Opinion   3 

AUN. 8 Student Quality and Support 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, 

communicated, published, and up-todate [1] 

  4 

8.2 The methods and criteria for the selection of students are 

determined and evaluated [2] 

  4 

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 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 

คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

2561 2562 2563 

 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] 

  5 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to 

support education and research [1, 2] 

  5 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate 

and updated to support education and research [1, 5, 6] 

  5 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for 

people with special needs are defined and implemented [7] 

  5 

Overall Opinion   5 

AUN. 10 Quality Enhancement 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum 

design and development [1] 

  5 

10.2 The curriculum design and development process is established 

and subjected to evaluation and enhancement [2] 

  5 

10.3 The teaching and learning processes and student assessment 

are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance 

and alignment [3] 

  4 

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

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

laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation 

and enhancement [5] 

  5 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and enhancement [6] 

  4 

Overall Opinion   5 

AUN. 11 Output 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

  5 

11.2 The average time to graduate is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

  N/A 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

  N/A 
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เกณฑ์ 

ผลการประเมินโดย 

คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน

ตนเอง 

2561 2562 2563 

11.4 The types and quantity of research activities by students are 

established, monitored and benchmarked for improvement [2] 

  N/A 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 

monitored and benchmarked for improvement [3] 

  N/A 

Overall Opinion   5 

 

3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา 

การวิเคราะห์จุดแข็ง 

1. น าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นข้อมูลต้ังต้นในการออกแบบหลักสูตร และมีการ

วิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มของความต้องการ  

2. เป็นหลักสูตรบูรณาการความรู้ในศาสตร์แห่งอนาคต (Industry 4.0) สร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีการ

ปฏิบัติเป็นฐาน และด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการต้ังแต่ช้ันปี 1 ต่อเนื่องถึงปี 4 โดยนิสิตจะ

ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากสถานประกอบการร่วมกับคณะฯ  

3. หลักสูตรเป็น Outcome-based Education ท่ีออกแบบด้วย Backward Curriculum Design มี

การจัดการสอนเป็นโมดูลมีการวางล าดับการสอนของโมดูลอย่างสอดคล้องและเช่ือมโยง มีการบริหาร

หลักสูตรและด าเนินการสอนร่วมกันจาก 2 วิทยาเขตเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยบูรพา 

4. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิจัยตีพิมพ์จ านวนมาก โอกาสสร้างนวัตกรรมในอนาคตสูง 

 

การวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนา 

1. การสร้าง Mindset แก่ผู้เรียนให้มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และ สร้างความเข้าใจในปรัชญา

และรูปแบบการสอนของหลักสูตรฯ แก่ผู้สอนและผู้ร่วมสอน (ผู้ประกอบการ, ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน, 

อ.พิเศษ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตรฯ  

2. การสร้างนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์เพื่อสร้างการรับรู้หลักสูตรในอนาคต 

 

3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 

1. ปีการศึกษา 2564 สร้างความเข้าใจในผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรให้กับบุคลากรและนิสิต

เพื่อสร้างความส าเร็จร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง 

2. ปีการศึกษา 2564 พัฒนามาตรฐานของภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนการสอนและในชีวิตประจ าวัน 

3. ปีการศึกษา 2565 พัฒนาการสร้างนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์จากงานวิจัย และห้องปฏิบัติการระบบ

อัตโนมัติ 
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3.4 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ตารางท่ี 3.4-1  ผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 

-  

 

- 

2. Programme Specification 

-  

 

- 

3. Programme Structure and Content 

-  

 

- 

4. Teaching and Learning Approach 

-  

 

- 

5. Student Assessment 

-  

 

- 

6. Academic Staff Quality 

-  

 

- 

7. Support Staff Quality 

-  

 

- 

8. Student Quality and Support 

-  

 

- 

9. Facilities and Infrastructure 

-  

 

- 

10. Quality Enhancement 

-  

 

- 

11. Output 

-  

 

- 
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4  ภาคผนวก 
 

4.1 รายการเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 

[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับ

ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา , 

2563. 

[2] หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่) 

คณะวิทยาการสารสนเทศ และ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563. 
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4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 

ตารางท่ี 4.2-1 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 

2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

4 - ---ระดับปริญญาโท - 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

6 - ---ระดับปริญญาเอก - 

7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - 

8 - ---ระดับปริญญาตรี - 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

12 - ---ระดับปริญญาเอก - 

13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 40 

14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 40 

15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 

17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 12 

20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  - 

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4 

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  8 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 5 

24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  6 

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 5 
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31 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดที่ด 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 12 

40 - - --ระดับปริญญาตรี - 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 

42 - - --ระดับปริญญาโท 4 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 

44 - - --ระดับปริญญาเอก 8 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 7 

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5 

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 21 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

12 

52 - - --บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้ง

ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

7 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 
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55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อ ยู่ ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

นับ แต่วันที่ออกประกาศ  (ซึ่ งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

2 (ISI) 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 

60 - - --ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

69 -  -  - จ า น วนบ ท ค ว า ม ขอ งอ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต รป ริญ ญ า เ อ ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า รอ้ า ง อิ ง ใ น

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด - 

71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา - 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) - 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 

74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 

77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
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78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 

79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

- 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  - 

83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 

84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท า

เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

86 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 

87 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมั ติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่ วไปและแจ้ง  ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

88 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาน

ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.

2556 

- 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
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96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  - 

99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

101 - ---จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - 

102 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน

น าเสนอสภาสถาบันอนุมั ติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่ วไปและแจ้ง  ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

103 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาน

ชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.

2556 

- 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
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4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ตารางท่ี 4.3-1 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่ออาจารย ์ QR Code ข้อมูลผลงานวิชาการ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

1 ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ 

 
2 ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 

 
3 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร 

 
4 อ. John Gatewood. Ham 

 
5 อ.ดร.สุภาวดี  ศรีค าดี 

 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 

1 อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ 
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ล าดับ ชื่ออาจารย ์ QR Code ข้อมูลผลงานวิชาการ 

2 ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง 

 
3 ผศ.ไพฑูรย์  ศรีนิล 

 
4 ผศ.ดร.สุคนทิพย์  เถาว์โมลา 

 
5 รศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล 
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4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตารางท่ี 4.4-1 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 

การได้รางวัลหรอื 

การยอมรับ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ บางแสน 

1 ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ อบรมการ ใ ช้ ง าน ระบ บ  e-learning ของส า นั ก

คอมพิวเตอร์ ม.บูรพา 

น าไปใช้ในการเรียนการ

ส อ น ข อ ง ร า ย วิ ช า ที่

เก่ียวข้อง 

2 ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล - ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020  

- การประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 
เผยแพร่องค์ความ รู้จาก

ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า

ต าแหน่งทางวิชาการ 

3 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร - การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-Card 2021 คร้ัง

ที่ 13 "นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน" 

- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 

- The 2 021 - 1 3 th International Conference on 

Knowledge and Smart Technology 

เผยแพร่องค์ความ รู้จาก

ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า

ต าแหน่งทางวิชาการ 

- โครงการอบรม เร่ืองเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Edpex Criteria) 

- TQC Coaching หมวด 1 และ 6 

- TQC Coaching หมวด 2 และหมวด 4 

- TQC Coaching คร้ังที่ 3 (หมวด 3 และหมวด 5) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง" 

การเขียนประกันคุณภาพ

ระดับคณะและหลักสูตร 

เ ส วนา ในหั ว ข้อ  “SAS in Education: Drive data-

informed decisions with analytics” 

พัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน 

data analytics และสร้าง

ความร่วมมือกับชุมชน 

อบรม  ก าร ใ ช้ ง าน  KTB Corporate Banking ของ

มหาวิทยาลัย 

รับทราบบริการโอนเงินแก่

บุคลากร/โครงการ/นิสิต/

ร้านค้าภายนอก 

4 อ. John Gatewood. Ham ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2021-13th 

International Conference on Knowledge and 

Smart Technology 

เผยแพร่องค์ความ รู้จาก

ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า

ต าแหน่งทางวิชาการ 

5 อ.ดร.สุภาวดี  ศรีค าดี - การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-Card 2021 คร้ัง

ที่ 13 "นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน" 

- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2020 

เผยแพร่องค์ความ รู้จาก

ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า

ต าแหน่งทางวิชาการ 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 

การได้รางวัลหรอื 

การยอมรับ 

- The 2 021 - 1 3 th International Conference on 

Knowledge and Smart Technology 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม  Introduction to Customer 

Segmentation with RapidMiner Studio & Server: 

An End to End approach 

พัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน 

data analytics 

- อบรม AUN-QA Refresh and Clinic 

- TQC Coaching คร้ังที่ 3 (หมวด 3 และหมวด 5) 

การเขียนประกันคุณภาพ

ระดับคณะและหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จันทบุรี 
1 อ.ศรชัย อุดมธนาพงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-Card 2021 คร้ังที่ 

13 “การระบุร่องรอยการเกิดโรคต้อหินอย่างอัตโนมัติ

โดยใช้การวิเคราะห์แบบวงรี” 

เ พ่ือเผยแพร่องค์ความรู้

จากการวิจัย และพัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการ 
หลักสูตร กระบวนการและเคร่ืองมือการวิเคราะห์ชุมชน

แบบมีสวนร่วม ในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับด้าน Supply 

Chain / Value Chain ในชุดโครงการ วิจั ยจั นทบุ รี

โมเดล 

ศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์

ชุมชน เพ่ือพัฒนางานวิจัย

เ กี่ ย วกั บ ชุมชนใน พ้ืนที่

มหาวิทยาลัย น าไปสู่การ

ยกระดับชุมชน 

ThaiMooc “จริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น” เ พ่ือพัฒนาสื่อออนไลน์ที่

สอดคล้องกับจริยธรรมใน

มนุษย์ 

2 ผศ.ดร.สมบัติ ฝอยทอง - การประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิทัล 

“โปรแกรมตรวจสอบและรายงานสถานะการท างาน

ของอุปกรณ์บนเค รือ ข่าย Network Monitoring 

System” 

- การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังที่ 

5 “การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัท ธ์ใน

โรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติ” 

- การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง คร้ังที่ 7 “การศึกษาปริมาณการใช้น้ าของ

ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง” 

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย คร้ังที่ 

10 “การศึกษาวิธีการให้น้ าต่อการเจริญเติบโตของต้น

ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง” 

เ พ่ือเผยแพร่องค์ความรู้

จากการวิจัย และพัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการ 

หลักสูตร กระบวนการและเคร่ืองมือการวิเคราะห์ชุมชน

แบบมีสวนร่วม ในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับด้าน Supply 

ศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์

ชุมชน เพ่ือพัฒนางานวิจัย
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 

การได้รางวัลหรอื 

การยอมรับ 

Chain / Value Chain ใน ชุดโครงการ วิจั ยจันทบุ รี

โมเดล 

เ กี่ ย วกั บ ชุมชนใน พ้ืนที่

มหาวิทยาลัย น าไปสู่การ

ยกระดับชุมชน 

Data Science Essential Class1 เ พ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนวิชา เกี่ ยวกับ  Data 

Science 

3 ผศ.ไพฑูรย์  ศรีนิล - การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังที่ 

5 “การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัท ธ์ใน

โรงเรือนด้วยระบบอัตโนมัติ” 

- การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง คร้ังที่ 7 “การศึกษาปริมาณการใช้น้ าของ

ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง” 

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย คร้ังที่ 

10 “การศึกษาวิธีการให้น้ าต่อการเจริญเติบโตของต้น

ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง” 

เ พ่ือเผยแพร่องค์ความรู้

จากการวิจัย และพัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการ 

  - หลักสูตร กระบวนการและเคร่ืองมือการวิเคราะห์

ชุมชนแบบมีสวนร่วม ในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับด้าน 

Supply Chain / Value Chain ในชุดโครงการวิจัย

จันทบุรีโมเดล 

ศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์

ชุมชน เพ่ือพัฒนางานวิจัย

เ กี่ ย วกั บ ชุมชนใน พ้ืนที่

มหาวิทยาลัย น าไปสู่การ

ยกระดับชุมชน 

4 ผศ.ดร.สุคนทิพย์  เถาว์โมลา -  พัฒนาแนวคิด การสื่อสาร และมารยาทสากล  

“Be Professional” 
ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง พั ฒ น า

บุ ค ลิ ก ภ า พ เ พ่ื อ ใ ห้

ค าแนะน าในวางตัว การ

สื่อสาร และการน าเสนอ

งาน แก่นิสิต 

- หลักสูตร กระบวนการและเคร่ืองมือการวิเคราะห์

ชุมชนแบบมีสวนร่วม ในงานวิจัยที่เกี่ยวของกับด้าน 

Supply Chain / Value Chain ใน ชุดโครงการ วิจั ย

จันทบุรีโมเดล 

ศึกษาเคร่ืองมือวิเคราะห์

ชุมชน เพ่ือพัฒนางานวิจัย

เ กี่ ย วกั บ ชุมชนใน พ้ืนที่

มหาวิทยาลัย น าไปสู่การ

ยกระดับชุมชน 

5 รศ.ดร.ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล - แนวทางการเขียนบทความวิจัย ที่มีคุณภาพ เ พ่ื อ พั ฒ น า ก า ร เ ขี ย น

บทความวิจัย น าไปแนะน า

อาจารย์รุ่นน้อง 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 

การได้รางวัลหรอื 

การยอมรับ 

- การพัฒนาทักษะทางการตลาดออนไลน์ หลักสูตร A เพ่ือความรู้ความเข้าใจใน

หลักการตลาดออนไลน์ 

น าไปสู่การพัฒนาการเรียน

การสอน 

- ภาษาศาสนา มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ

เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษา

กับศาสนา 

- หลักคิดออกแบบการสอนโครงงานสะเต็ม เ พ่ือพัฒนาหลักการสอน

โครงงานสะเต็ม 
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4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

ตารางท่ี 4.5-1 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ  

ล าดับ ชื่อพนักงานต าแหน่ง

สนับสนุนวิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล

และการยอมรับ 

1 กุลชลี รัตนคร 

(นักวิชาการศึกษา) 

อบรมเชิงปฏิบั ติ  “ เทคนิคการน า เสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประจ าปี 2563” 
การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

วิเคราะห์ภาระงาน 

ในปัจจุบันและน าไปสู่ 

การประเมินค่างาน/การเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

อบรมการใช้ระบบการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบบออนไลน์ (BUU 

Ethics Submission Online) ส า ห รั บ นิ สิ ต ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา 

การด าเนินงานระบบที่เกี่ยวข้อง

กับการวิจัยของคณาจารย์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจ

ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 

การจัดการสหกิจศึกษาของ

หลักสูตร 

2 เกรียงศักด์ิ ปานโพธ์ิทอง 

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

อบรมเชิงปฏิบั ติ  “ เทคนิคการน า เสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประจ าปี 2563” 

การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

วิเคราะห์ภาระงาน 

ในปัจจุบันและน าไปสู่การประเมิน

ค่างาน/การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

อบรม กฎหมายดิจิทัล : การเตรียมความพร้อมของ

หน่วยงานภาครัฐ 

การบริหารจัดการเคร่ืองแม่ข่าย 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้บนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการ

สอน 

3 สิทธิพงษ์ ฉิมไทย 

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

อบรมเชิงปฏิบั ติ  “ เทคนิคการน า เสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประจ าปี 2563” 

การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

วิเคราะห์ภาระงาน 

ในปัจจุบันและน าไปสู่ 

การประเมินค่างาน/การเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

4 นิตยา ติรพงษ์พัฒน์ 

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

อบรมเชิงปฏิบั ติ  “ เทคนิคการน า เสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประจ าปี 2563” 

การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

วิเคราะห์ภาระงาน 

ในปัจจุบันและน าไปสู่ 

การประเมินค่างาน/การเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงข้ึน 
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ล าดับ ชื่อพนักงานต าแหน่ง

สนับสนุนวิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล

และการยอมรับ 

5 เปรมปรีดา สลับสี 

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 

อบรมเชิงปฏิบั ติ  “ เทคนิคการน า เสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประจ าปี 2563” 

การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

วิเคราะห์ภาระงาน 

ในปัจจุบันและน าไปสู่ 

การประเมินค่างาน/การเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

อ บ รม ก า ร ใ ช้ ง า น  Google Forms เ พ่ื อ ก า ร ส ร้ า ง

แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

การประกันคุณภาพในระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ สร้าง

แบบสอบถามท่ีครอบคลุม

ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต

และบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ 

(KPI Online) ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา 

การปรับปรุงด าเนินงานระบบที่

เก่ียวข้องกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ BUU EdPEx Sharing ประสานข้อมูลประกันคุณภาพ

ระดับคณะแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้

ถูกต้อง 

6 ปัทมา วชิรพันธ์ุ 

(นักวิชาการเงินและบัญชี) 

อบรมเชิงปฏิบั ติ  “ เทคนิคการน า เสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประจ าปี 2563” 

การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

วิเคราะห์ภาระงาน 

ในปัจจุบันและน าไปสู่ 

การประเมินค่างาน/การเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

7 หรรษา  รอดเงิน 

(นักวิชาการเงินและบัญชี) 

อบรมเชิงปฏิบั ติ  “ เทคนิคการน า เสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประจ าปี 2563” 

การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

วิเคราะห์ภาระงาน 

ในปัจจุบันและน าไปสู่ 

การประเมินค่างาน/การเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

อบรมการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์ 

(KPI Online) ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัยบูรพา 

การปรับปรุงด าเนินงานระบบที่

เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

กระบวนการท างานระบบ KTB Corporate Banking ให้บริการโอนเงินแก่บุคลากร/

โครงการ/นิสิต/ร้านค้าภายนอก 

8 อรอนงค์ ร้อยทา อบรมเชิงปฏิบั ติ  “ เทคนิคการน า เสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประจ าปี 2563” 

การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย 
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ล าดับ ชื่อพนักงานต าแหน่ง

สนับสนุนวิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/

ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล

และการยอมรับ 

(นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน) 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ภาระงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

วิเคราะห์ภาระงาน 

ในปัจจุบันและน าไปสู่ 

การประเมินค่างาน/การเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

อบรม AUN-QA Refresh and Clinic ประสานข้อมูลด้านประกัน

คุณภาพของหลักสูตรแก่ฝ่ายที่

เก่ียวข้องได้ถูกต้อง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง" การบริหารจัดการความเสี่ยงที่

อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการ

สอน 

9 ศิริจันทร์ ช านาญช่าง 

(พัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง) 

อบรมเชิงปฏิบั ติ  “ เทคนิคการน า เสนองานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประจ าปี 2563” 

การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย 

อ บ รม ก า ร ใ ช้ ง า น  Google Forms เ พ่ื อ ก า ร ส ร้ า ง

แบบสอบถามอย่างมืออาชีพ 

ประสานข้อมูล/สร้าง

แบบสอบถามท่ีครอบคลุม

ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ความต้องการด้านวัสดุ/ครุภัณฑ์

ด้านการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ 
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4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตารางท่ี 4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ ผลงานท่ีตอบโจทย์

อุตสาหกรรม ท่ีสอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ชื่อผลงาน 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีเผยแพร่ 

ผลงาน

ตีพิมพ์ 

ผลงาน

สร้างสรรค์ 

      

      

      

 

4.7 ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับ มคอ. 7  

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

ตารางท่ี 4.7-1  สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
 

รหัสวิชา รายวิชา ภ า ค /ปี

การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวนนิสิต 

A B+ B C+ C D+ D F I W ลงทะเบียน

เรียน 

สอบ

ผ่าน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

25710259 เศรษฐศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน   

1/2563 1 1 3 3 2      10 10 

30210159 คณิตคิดทันโลก 1/2563 2  2 2 4      10 10 

30910159 นิเวศวิทยาทาง

ทะ เลและก า ร

ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง

นิเวศ 

1/2563 23 6 3     1   33 32 

40240359 หลัก เศรษฐกิจ

พอเพียงกับการ

พัฒนาสังคม 

1/2563 17 5 12 6 1 2     43 43 

85111059 การออกก า ลั ง

กายเพื่อคุณภาพ

ชีวิต 

1/2563 28 4 1        33 33 

88510059 การคิดและการ

แ ก้ ปั ญ ห า เ ชิ ง

ตรรกะเพื่ อการ

สร้างนวัตกรรม 

1/2563 33 4 1 3 1   1   43 42 

88510159 ก้ า ว ทั น สั ง ค ม

ดิจิทัลด้วยไอซีที 

1/2563 7 17 12 5 1 1     43 43 

99910159 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ

เพ่ือการสื่อสาร 

1/2563 2 1 1 4 1  1    10 10 
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99910259 ภาษาอังกฤษ

ระดับ

มหาวิทยาลยั 

1/2563 8 9 10 4 1 1  1   34 33 

25710259 เศรษฐศาสตร์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

2/2563  4 3 12 11 1     31 31 

30210159 คณิตคิดทันโลก 2/2563 2 6 10 8 5  1    32 32 

30910159 นิเวศวิทยาทาง

ทะเลและการ

ท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 

2/2563 9      1   3 13 10 

61010159 ศิลปะกับชีวิต 2/2563 7 14 12 5 1 1     40 40 

85111059 การออกก าลัง

กายเพ่ือคุณภาพ

ชีวิต 

2/2563 2 5 2        9 9 

99920159 การเขียน

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร 

2/2563 3 2 6 1 4 1 3 2  10 32 20 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน 

88511359 คณิตศาสตร์

ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ 

1/2563 3 4 4 8 6 4 5    34 34 

88510459 หลักการ

โปรแกรม 

1/2563         34  34 0 

88510459 หลักการ

โปรแกรม 

2/2563         9  9 0 

88511359 คณิตศาสตร์

ส าหรับ

คอมพิวเตอร์ 

2/2563 1  2 3 2 1     9 9 

88521159 ความน่าจะเป็น

และสถิติส าหรับ

คอมพิวเตอร์ 

2/2563  3 4 8 12 7 6  1  41 40 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

89011063 เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ส าหรับ

อุตสาหกรรม 

1/2563 6 18 12 8       44 44 

หมวดเลือกเสรี 

68432959 การชะลอวัยเชิง

บูรณาการ 

1/2563    1       1 1 

23411159 ภาษาเกาหลี 1 2/2563    2       2 2 
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28033359 เทคนิคการปลูก

พืชไร้ดิน 

2/2563 4 4  1       9 9 

68432959 การชะลอวัยเชิง

บูรณาการ 

2/2563 4 2 2        8 8 

 

   

2.  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ  

ตารางที่ 4.7-2  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 
 

ล าดับ รหัส : ช่ือรายวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ 

---ไม่มีรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม่ปกติ--- 

 

3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  

  ตารางที่ 4.7-3-1  รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิด 
 

ล าดับ รหัส : ช่ือรายวิชา ค าอธิบาย 
มาตรการทดแทนท่ีได้

ด าเนินการ (ถ้ามี) 

---ไม่พบรายวิชาท่ีไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา--- 

  
 

ตารางที่ 4.7-3-2  วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
 

ล าดับ รหัส : ช่ือรายวิชา สาระหรือหัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน 

 ---ไม่พบวิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน--- 

 

 


