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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมิน
ตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA Criteria) น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง 
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน  

สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2563 ฉบับ
นี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ หวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 
2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การ
สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์
ต่อท่านผู้สนใจ 
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 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน ยุวนะเตมีย์) 
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1  ส่วนน า 
 
1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจ านวน
นิสิต ……62…….. คน อาจารย์ประจ า …5.. คน โดยคณาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 
จ านวน …0… คน รองศาสตราจารย์ จ านวน …0… คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน …0… คน และคณาจารย์ที่
มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน …3… คน  

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน คือ เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Criteria ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ  4 ซึ่งมีรายละเอียด คือ 
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดับ  3  
AUN-QA 2 Programme Specification ระดับ  4 
AUN-QA 3 Programme Structure and Content ระดับ  3 
AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach ระดับ  4 
AUN-QA 5 Student Assessment ระดับ  4 
AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดับ  3 
AUN-QA 7 Support Staff Quality ระดับ  3 
AUN-QA 8 Student Quality and Support ระดับ  3 
AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure ระดับ  4 
AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดับ  4 
AUN-QA 11 Output ระดับ  4 
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1.2 การด าเนินการประเมินตนเอง 
การด าเนินการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการ

ด าเนินการร่วมกันของอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  โดยได้ด าเนินการตามแนวทางของ AUN-QA ด้วยกระบวนการ PDCA โดยน า
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินในครั้งก่อน มาร่วมกับทิศทางการบริหารจัดการของสาขาวิชาที่ถ่ายทอดมาจาก
มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือวาง
แผนการด าเนินการของหลักสูตร และด าเนินการตามแผน ติดตามตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ตลอดระยะเวลา
ของปีการศึกษา 2563  และสิ้นสุดปีการศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือน าเสนอผล
การด าเนินการของหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และ
พัฒนาการด าเนินการของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
 
1.3 บทน าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร 
 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา [1] 

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

ค าขยายความ: การเป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เป็นที่พ่ึงเพ่ือการพัฒนาประเทศ
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก และมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

“บูรณาการต่างศาสตร์ เพ่ือพัฒนาสังคมทันสมัย” 
“Interdisciplinary integration for modernized society” 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
  1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ และการ
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 
ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมี
คุณธรรม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
         1.  ผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
          2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
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    2.1 มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ การให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย ความปลอดภัย
เครือข่าย และอินเทอร์เน็ต 
   2.2 สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการด าเนินงานขององค์กร เป็น
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาระบบสื่อผสม 
   2.3 สามารถน าความรู้มาพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4 สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กรและ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 
   2.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพ 
ปรัชญาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตที่พร้อมเรียนรู้สู่สิ่งใหม่ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการข้อมูล มีมนุษยสัมพันธ์  มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน มีคุณธรรม มีส่วนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนรูป
หน่วยงานให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลดิจิทัล มุ่งสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ยุทธศาสตร์ประเทศ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูลนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
 1.มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมทั้งเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล ไปใช้ประกอบวิชาชีพ 
 2.มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 
และของโลก พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรวบรวม จัดการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
 3. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ และมีทักษะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงสามารถประยุกต์ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล มาใช้ใน
การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ชิ้นงานให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ    
 4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในพหุวัฒนธรรม และ แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี
ของกลุ่ม รวมถึงติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 
 5. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลายและสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการค านวณ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลได้ 
 6. มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

“พร้อมเรียนรู้สู่สิ่งใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มีมนุษยสัมพันธ์” 
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2  ผลการด าเนินงานของหลักสตูร 
 
2.0 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

2.0.1 ข้อมูลตามระบบ CHEQA Online 
(1.1) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามที่ปรากฎในรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อ.ดร. สิริสุดา บัวทองเกื้อ Ph.D. (Computer Science) 
อ.ดร. ธนพล พุกเส็ง ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
อ.ดร. อุไรวรรณ บัวตูม ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 
อ. วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผศ. ไพฑูรย์  ศรีนิล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว)  ให้รายงาน
แยกตาราง 
 

(1.2) ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษาของ
ปีท่ีท าการประเมิน 

(1.2.1) ระดับปริญญาตรี 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่ออาจารย์ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการท า

การสอน 

อ.ดร. สิริสุดา บัวทองเกื้อ Ph.D. (Computer Science) ก.ค. 45 – ปัจจุบัน 
อ.ดร. ธนพล พุกเส็ง ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.ิย. 48 – ปัจจุบัน 
อ.ดร. อุไรวรรณ บัวตูม ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ต.ค. 54 – ปัจจุบัน 
อ. วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ก.ค. 41 – ปัจจุบัน 
อ. ธารารัตน์ พวงสุวรรณ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.ิย. 42 – ปัจจุบัน 
ผศ. ไพฑูรย์  ศรีนิล วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ม.ิย. 46 – ปัจจุบัน 
หมายเหตุ หลักสูตรที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ให้รายงานแยกตาราง 
 

 (1.2.2) ประวัติการศึกษา 
ชื่ออาจารย ์ ระดับการศกึษาที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชาที่
จบ 

สาขาวชิาที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อ.ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ ปริญญาเอก 2560 Ph.D. (Computer 

Science) 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Computer 
Science 

Heriot-Watt 
University, UK 

ปริญญาโท 2545 วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

ปริญญาตรี 2539 วท.บ. (สถิติ) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สถิติ ม.เกษตรศาสตร์ 
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ชื่ออาจารย ์ ระดับการศกึษาที่จบ 
ปีที่จบ

การศึกษา 
ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
กลุ่มสาขาวิชาที่

จบ 
สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 
อ.ดร.ธนพล พุกเส็ง ปริญญาเอก 2560 ปร.ด. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

ปริญญาโท 2548 วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 2546 วท.บ. (ระบบ
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ 

ม.บูรพา 

อ.ดร.อุไรวรรณ บัวตูม ปริญญาเอก 2563 ปร.ด. 
(วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท 2551 วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม.บูรพา 

 ปริญญาโท 2549 บธ.ม. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ ม.บูรพา 

 ปริญญาตรี 2546 วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ม.บูรพา 

อ.วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ ปริญญาโท 2541 วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบัง 

 ปริญญาตรี 2533 วท.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คณิตศาสตร์ ม.ศรีนครินทร 
วิโรฒ  บางแสน 

อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ ปริญญาโท 2546 วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

 ปริญญาตรี 2541 วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ม.บูรพา 

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

คอมพิวเตอร์) 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบัง 

ปริญญาตรี 2541 วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบัง 
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1.3 อาจารย์ผู้สอน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่ออาจารย์ผู้สอน วุฒิการศึกษา 

วันเดือนปีที่ 
เข้าท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก 

อ. วรวิทย์  พูลสวัสดิ ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ก.ค. 41 - 
ผศ.ดร. สมบัติ  ฝอยทอง วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มิ.ย. 55 - 
อ.ดร. สิรสิุดา  บัวทองเกื้อ Ph.D. (Computer Science) ก.ค. 45 - 
อ. ธารารัตน์  พวงสุวรรณ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มิ.ย. 42 - 
อ.ดร. อุไรวรรณ  บัวตมู ปร.ด. (วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
ต.ค. 54 - 

อ. ศรชัย  อุดมธนาพงศ์ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ก.ค. 61 - 
อ.ดร. ธนพล  พุกเส็ง ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) มิ.ย. 48 - 
ผศ. ไพฑูรย์  ศรีนลิ วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มิ.ย. 46 - 
อ. รัฐดากร  บ ารุงศาสตร ์ บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) พ.ค. 60 - 
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2.0.2. ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับหลักสูตรที่ใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมิน 

คุณลักษณะหลักสูตร 
ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
 ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ หรอืด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร จ านวน 2 ใน 5 ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัตกิาร 

3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 มีผลงานทางวิชาการอยา่งน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปยี้อนหลัง 

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน • อาจารย์ประจ า 
    คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรอืสาขาที่สัมพันธก์ัน หรอืสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
    หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปรญิญาตรีได้ 
• อาจารย์พิเศษ 
    คุณวุฒิระดับปริญญาไท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
    มปีระสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ป ี
    อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นตอ้งใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกโดยมีชัว่โมงสอนมากกว่าร้อยละ 
50 ของรายวิชา ก็สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 

5. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตร 
หรืออยา่งน้อยทุก ๆ 5 ป ี

 

รวม เกณฑ์ 5 ข้อ เกณฑ์ 5 ข้อ 
หมายเหตุ หากหลักสูตรใดที่ยังคงใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ในการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร ขอให้ยึดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 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. 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ. 2559  มีการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ในปีการศึกษา 2559  โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1.1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลัย* 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัย 

และคณะ 

วิสัยทัศน ์
คณะ ** 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7 

1.1, 1.2, 1.3,  
1.4, 1.7 

2. ความรู้ 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6, 2.7, 2.8 

3. ทักษะทางปัญญา 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.4, 4.5 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

หมายเหต ุ *  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลยับูรพาในขณะนั้น  
ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน Wisdom of the East for the Future of the Nation 
** วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ในขณะนั้น 
“บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุน่ใหม่ให้อุดมคณุธรรมและจริยธรรม” 
“Interdisciplinary integration for modernized society, moral and ethic - based people” 

 
และในปีการศึกษา 2560 การประชุมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ครั้งที่ 2/2561 ได้มีการก าหนด 

อัตลักษณ์บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ให้เป็น “ผู้มีมนุษยสัมพันธ์” อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จึงได้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรร่วมกับอัตลักษณ์ของคณะเพ่ื อก าหนด       
อัตลักษณ์ของสาขาได้เป็นข้อสรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

- อัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตร“พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี มีมนุษย์สัมพันธ์” เพ่ือให้เป็น
ข้อความที่สั้นจ าง่ายมีประสิทธิภาพในการสื่อสารไปยังนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสะท้อนความเป็นสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอัตลักษณ์ที่ก าหนด นั้นเป็นไปตามแนวทางของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1.2 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตร 

อัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตร ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี มีมนุษย์สัมพันธ์ 1.4 2.2 2.5 2.6 3.1 3.4 4.1 4.4 4.5 5.1 5.3 5.4 

 
ส าหรับการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 
 หลักสูตรได้มีการด าเนินการปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาการข้อมูล  ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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ขั้นตอนที่1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประชุมวางแผนร่วมกันในการประชุมระดับคณะและระดับ
หลักสูตรเพื่อก าหนดกรอบทิศทางของสมรรถนะบัณฑิตและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร 
รายวิชาและค าอธิบายรายวิชาที่มีความส าคัญและทันต่อเทคโนโลยี โดยพิจารณา ประกาศกระทรวง อว. วิสัยทัศน์
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ 
 ขั้นตอนที่2 ประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยในการสอบถามความคิดเห็นครั้งนี้ได้ประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงได้แก่ผู้ใช้
บัณฑิตศิษย์เก่านิสิตปัจจุบันโดยการใช้แบบสอบถามและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรปรับปรุง 2564 
สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังได้มีการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการที่นิสิตไปสหกิจศึกษา จาการไปนิเทศสหกิจนิสิต เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นรอบด้าน หลายแง่มุม น าผลการ
ประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง 
 ขั้นตอนที่3 ประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยในการสอบถามความคิดเห็นครั้งนี้ได้ประเมินความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงได้แก่ผู้ใช้
บัณฑิตศิษย์เก่านิสิตปัจจุบันโดยการใช้แบบสอบถามและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้มีการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่นิสิตไปสหกิจศึกษา จาการไปนิเทศสหกิจนิสิต เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นรอบด้าน 
หลายแง่มุม น าผลการประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง 2564 เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างแท้จริง  
  ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรปรัชญาและผลการเรียนรู้ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
เพ่ือขอข้อเสนอแนะและความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  จากขั้นตอนดังกล่าวท าให้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  ปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะ ในปัจจุบัน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1.3 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 กับพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง วิสัยทัศน ์
มหาวิทยาลัย* 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัย 

และคณะ 

วิสัยทัศน ์
คณะ ** 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1 1, 2, 3 1, 2, 3 
2. ความรู้ 4, 5 4, 5 4, 5 
3. ทักษะทางปัญญา 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 9, 10, 11 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 

12 12 12 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

14 13, 14 14 
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2.1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes. 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ. 
2559 ที่ได้จัดท าขึ้นได้สะท้อนถึงความครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic Skills) และ ผลการเรียนรู้เฉพาะ
ด้าน (Specific Skills)  โดยที่กระบวนการก าหนดผลการเรียนรู้ทั่วไป(Generic Skills) จะพิจารณามาจากรายวิชา
ศึกษาทั่วไปและมคอ.1 ของหลักสูตร  ส่วนการก าหนดผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน (Specific Skills)  จะพิจารณามา
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมคอ.1 ของหลักสูตร    ดังตารางนี้ 
 
ตารางที่ 2.1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ต่อลักษณะของผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผลการเรียนรู้ท่ัวไป  
(Generic Skills) 

ผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
(Specific Skills) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 1.6, 1.7 
2. ความรู้ 2.1, 2.2  2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 
3. ทักษะทางปัญญา 3.1, 3.2 3.3, 3.4 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 4.5 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1, 5.2, 5.4 5.3 

 
 ซึ่งจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนั้นได้น าไปสู่การสร้างรายวิชาที่เป็นล าดับขั้นตอนในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนิสิตในหลักสูตรรุ่นดังกล่าว 
         ส าหรับการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  ปรับปรุง พ.ศ. 2564  นั้น ในการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรได้สะท้อนถึงความครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน (Specific Skills) และผลการเรียนรู้
ทั่วไป (Generic Skills)  โดยที่กระบวนการก าหนดผลการเรียนรู้ทั่วไป(Generic Skills) จะพิจารณามาจากมุมมอง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นพ้ืนฐานของนิสิตในสาขาที่ควรจะต้องมี ส่วนการก าหนดผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
(Specific Skills) พิจารณามาจากความต้องการทางด้านทักษะเฉพาะด้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งผลการเรียนรู้
ทั้ง 2 ด้านนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของมคอ.1 ของหลักสูตร  ดังตารางนี้ 
 
ตารางที่ 2.1.5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ต่อลักษณะของผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผลการเรียนรู้ท่ัวไป  
(Generic Skills) 

ผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
(Specific Skills) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1, 2 3 
2. ความรู้ 4, 5 4, 5 
3. ทักษะทางปัญญา 6, 7, 8 9, 10, 11 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

12 12 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 14 
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2. 1. 3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders. 
 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวั งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 นั้นเป็นการตอบสนองมาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ  ซึ่งได้รวม
รวมและประมวลผลในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.1.6 ความเกี่ยวพันระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ด้าน
คอมพิวเตอร์  

และมหาวิทยาลัย 

ผู้ใช้บัณฑิต 
 

ผู้ประกอบการ 
สหกิจศกึษา 

 

ศิษย์เก่า 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1, 1.2, 1.3,  
1.4, 1.5, 1.6, 1.7 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7 

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 
1.7 

1.3, 1.4 

2. ความรู ้ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7, 2.8 

2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 
2.8 

2.3, 2.5, 2.8 2.8 

3. ทักษะทางปัญญา 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

4.1, 4.2, 4.3,  
4.4, 4.5 

4.1, 4.2, 4.3,  
4.4, 4.5 

4.1, 4.2, 4.3,  
4.4, 4.5 

4.2, 4.3 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 5.2, 5.3, 5.4 

 
  โดยในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังเช่นผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.1.7 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ปีกศ 60 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 ค่าเป้าหมาย 

1.คุณธรรม จริยธรรม 4.23 4.38 4.17 4.63 3.51 
2.ความรู้ 4.23 3.80 4.53 4.12 3.51 
3.ทักษะทางปัญญา 3.93 3.75 4.27 4.24 3.51 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.23 4.38 4.17 4.50 3.51 

5.ทักษะการวิ เคราะห์เ ชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

3.81 3.69 4.42 4.30 3.51 

 
 จากตารางจะเห็นได้ว่าผลประเมินความพึงพอใจมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายและอยู่ในระดับดี  นอกจากนั้นใน
ระหว่างการด าเนินการของหลักสูตร ได้มีการส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ อาจารย์ และ 
นิสิตปัจจุบัน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการน าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2563 
สาขาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล ปรับปรุง พ.ศ. 2564  ซึ่งได้น าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกมา
ก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังที่น าเสนอในตาราง ต่อไปนี้  
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ตารางที่ 2.1.8 ความเกี่ยวพันระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ด้าน

คอมพิวเตอร์  และ
มหาวิทยาลัย * 

ผู้ใช้บัณฑิต 
 

ผู้ประกอบ 
การสหกิจ

ศึกษา 
 

ศิษย์เก่า 
 

อาจารย์
และนสิิต
ปัจจุบนั 

1. คุณธรรม จริยธรรม 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 
2. ความรู้ 4, 5 4, 5 4, 5 4 4, 5 
3. ทักษะทางปัญญา 6, 7, 8, 

9, 10, 11 
7, 8, 9,  
10, 11 

7, 8, 9,  
10, 11 

6, 7, 8,  
9, 10, 11 

6, 7, 8,  
9, 10 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

12 12 12 12 12 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13, 14 13, 14 13, 14 13, 14 13, 14 

หมายเหตุ : * มีตารางแสดงความเช่ือมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ใน มคอ2 ของหลักสูตร 
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2.2 Programme Specification 
2.2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-

date. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ .ศ. 2559 ได้พัฒนาโดย

ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้ครอบคลุม ทั้ง
คุณภาพและมาตรฐาน และ โครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์ ACM และ 
IEEE โดยมีองค์ประกอบหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต  โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุม ครั้งที่  2/2559 วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ส าหรับความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับประเด็น ความรู้ ทักษะและทัศนคติ แสดงได้ดังตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.2.1 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ . 2559 กับประเด็น ความรู้ ทักษะ 
                   และทัศนคติ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  ความรู้ ทักษะ ทัศนคต ิ
1.คุณธรรม จริยธรรม    
2.ความรู้    
3.ทักษะทางปัญญา    
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี    
หมายเหตุ หมายถึง มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

ในด้านการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรนั้น มีการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 
1. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (scia.chanthaburi.buu.ac.th) 
2. เว็บไซต์หลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา (www.buu.ac.th/course/frontend/index) 
นอกจากนั้นได้ใช้ช่องทาง facebook และเชื่อมโยงมายัง เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ในการท าให้ข้อมูลหลักสูตรมีความถูกต้องตรงกัน 
 

 
ภาพที่ 2.2.1 Facebook Fanpage ที่เช่ือมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซตค์ณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
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โดยในแต่ละปีการศึกษา  สาขาได้มีการส ารวจผลสะท้อนของหลักสูตรในประเด็นการจัดการศึกษาจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ศิษย์เก่า และ นิสิตปัจจุบัน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.2.2 ผลสะท้อนความต้องการของศิษย์เก่าที่มีต่อการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษา ปีกศ 60 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 ค่าเป้าหมาย 
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.72 3.27 4.08 3.80 3.51 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

3.78 3.50 4.17 3.80 3.51 

3. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.72 3.05 4.33 3.60 3.51 

4. วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของบัณฑิต 

3.89 3.44 4.25 3.60 3.51 

 
ตารางที่ 2.2.3 ผลสะท้อนความต้องการของนิสิตปจัจุบันที่มีต่อการจัดการศึกษา 

การจัดการศึกษา ปีกศ 60 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 ค่าเป้าหมาย 
1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.84 4.11 4.00 3.79 3.51 

2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

3.95 4.00 4.04 3.88 3.51 

3. หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.00 3.75 3.85 3.82 3.51 

4. มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษา
แต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 

4.05 4.18 4.02 3.85 3.51 

5. การรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และ
ข้อก าหนดรายวิชา 

3.74 3.82 4.02 3.83 3.51 

  
  จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าค่าคะแนนที่ปรากฏยังสูงกว่าค่าเป้าหมายแต่มีระดับคะแนนที่ลดลง ซึ่งเป็นประเด็น
ที่ส าคัญสนับสนุนให้สาขาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตร เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  ปรับปรุง พ.ศ. 
2564  ซึ่งยังได้ยึดถือแนวทางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 เกณฑ์
มาตรฐานของสมาคมคอมพิวเตอร์ ACM และ IEEE และข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่  2/2563 วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  และได้ท าการ
เผยแพร่หลักสูตรส าหรับผู้ที่สนใจในการเข้ารับการศึกษาผ่านทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ 
Facebook Fanpage ของสาขาวิชา ซึ่งได้แสดงสาระส าคัญของหลักสูตรที่ท าให้ผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อได้ศึกษา
ข้อมูลของหลักสูตรได้อย่างครบถ้วน 
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ภาพที่ 2.2.2 ข้อมูลหลักสูตร ปรบัปรุง พ.ศ. 2559 และ หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร์ 
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2.2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date. 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้แสดงรายละเอียด
ของรายวิชาที่แสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร มีการท า Curriculum Mapping  โดยได้เชื่อมโยง
มายังแต่ละรายวิชาครอบคลุมทั้ง 5 ด้านของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังที่น าเสนอใน เอกสารมคอ 3 และมคอ 4 
ในแต่ละรายวิชา และเมื่อท าการสอนและวัดผลแล้ว ในแต่ละรายวิชาจะต้องจัดท าเอกสารรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน มคอ 5 และ มคอ 6 นอกจากนั้นแล้ว เพ่ือให้กระบวนการจัดกาเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สาขา
จึงด าเนินการตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานของหลักสูตรโดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตในวิชา
แกน และวิชาเอกบังคับของนิสิต อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 และเพ่ือให้รายวิชามีความทันสมัยหลักสูตรได้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรเพ่ือแลกเปลี่ยนน าเสนอ การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมทันสมัย โดยจะได้
น าเสนอไว้ใน มคอ 3 ของรายวิชา ได้แก่  รายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [5] และรายวิชาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี  
 ส าหรับในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  ปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น โดยเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร ปรับปรุง 2559 กับ หลักสูตร ปรับปรุง 2564 ดังนี้ 
  
ตารางที่ 2.2.4 ตารางเปรียบเทียบสาระส าคัญของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                       30 หน่วยกิต วิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                       30 หน่วยกิต 
วิชาแกน                                                12 หน่วยกิต วิชาแกน                                                12 หน่วยกิต 
วิชาเอกบังคับ                                          56 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ                                          62 หน่วยกิต       
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     12 หน่วยกิต   กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ     18 หน่วยกิต 
กลุ่มประเด็นเพื่อประยุกต์                              19 หน่วยกิต   กลุ่มประเด็นเพื่อประยุกต ์                             26 หน่วยกิต 
กลุ่มประเด็นเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์   12 หน่วยกิต   กลุ่มประเด็นเทคโนโลยแีละวธิีการทางซอฟต์แวร์   12 หน่วยกิต 
กลุ่มประเด็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ              6 หน่วยกิต   กลุ่มประเด็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ              6 หนว่ยกิต 
วิชาเอกเลือก                                          30 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก                                          15 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาการขอ้มูล 
 กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                         6 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                         6 หน่วยกิต 
           จ านวนหน่วยกิตรวม ไมน่้อยกว่า       134 หน่วยกิต             จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า      125 หน่วยกิต 

 
ตารางที่ 2.2.5 ความพึงพอใจในประเด็นหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

ระดับคะแนนความพึงพอใจในประเด็นหลักสูตรมีความ
ทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 

ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 ค่าเป้าหมาย 

นิสิต 3.18 3.83 4.00 3.51 
บัณฑิต 4 3 3.60 3.51 

 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลักสูตรมีการปรับปรุงโดยการเพ่ิมเติมศาสตร์ทางวิทยาการข้อมูล และปรับลดจ านวน
หน่วยกิต ตามข้อแนะน าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการให้ข้อมูล แต่ยังคงเป็นไปตามเง่ือนไขในการปรับปรุงหลักสูตร 
และในด้านความพึงพอใจต่อความทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานนั้นจะเห็นได้ว่าในปี
การศึกษา 2563 มีผลประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมาย แต่ก็มีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมาก
ขึ้น 
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2. 2. 3 The programme and course specifications are communicated and made 
available to the stakeholders. 

หลักสูตรได้ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องรับรู้ข้อมูลหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 
ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง  ครูในโรงเรียน  นิสิต ผู้ประกอบการสหกิจและฝึกงาน อาจารย์ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต 
ซึ่งในแต่ละกลุ่มทางหลักสูตรมีวิธีในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจของหลักสูตรและวิชา ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เหล่านั้นดังนี้ 
  
ตารางที่ 2.2.6 ช่องทางและรูปแบบในการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มในปีการศึกษา 2563 

กลุ่ม ช่องทางและรูปแบบการสื่อสาร ข้อมูลหลักสูตร 
นิสิต - เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

- เว็บไซต์งานทะเบยีน reg.buu.ac.th 
- ไฟล์เอกสารข้อมูลหลักสูตรของนสิต 
- การประชุมนสิิตในสาขาวิชา 
- การพูดคุยกับอาจารย์ในสาขา 

วิชาและหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

อาจารยผ์ู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
- เว็บไซต์ระบบจัดการหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา tqf.buu.ac.th 
- การประชุมอาจารย์ในสาขา และการประชุมคณะฯ 

ผู้ประกอบการสหกิจและฝึกงาน - เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
- การเข้าติดต่อประสานงานของอาจารย์กับสถานประกอบการณ ์
- การนิเทศสหกิจศึกษาและฝึกงาน 

ผู้ใช้บัณฑิต - เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
- การให้ข้อผูลผา่นบัณฑิตในข้ันตอนการส ารวจข้อมูลของผูส้ าเร็จ
การศึกษา 

นักเรียนและผู้ปกครอง - เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
- เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ 
- Social Media เช่น Facebook 
- หนังสื่อ และ วารสารที่เกี่ยวข้อง 
- การแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียน 
- การให้ข้อมูลผ่านทางรุ่นพี่นสิิต 

วิชาและหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ครูในโรงเรียน - เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์
- เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ 
- Social Media เช่น Facebook 
- หนังสื่อ และ วารสารที่เกี่ยวข้อง 
- การแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียน 
- การเข้าพบครูในโรงเรียนโดยตรง 

 
  ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีความเหมือนและแตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ
ด าเนินการได้จัดท าทั้งโดยสาขา และร่วมกับส่วนกลางของคณะฯ และได้มีการประเมินผลการด าเนินการในการ
ติดต่อสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เป็นระยะเพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป 
 ส าหรับตัวอย่างการส ารวจความพึงพอใจต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร แสดงได้ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.2.7 ผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร 
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของนิสิต ปีกศ 62 ปีกศ 63 

เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 3.53 3.24 
Social Media : Facebook ของสาขาและคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ 

3.39 3.15 

ประกาศท่ีติดในลิฟต์หรืออาคาร 3.38 2.90 
การแจ้งข่าวสารจากเพื่อนหรือรุ่นพี่หรือรุ่นน้อง 3.57 3.36 
การแจ้งข่าวสารจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 3.81 3.70 

 
ตารางที่ 2.2.8 ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของนิสิต อันดับในปีกศ 62 อันดับในปีกศ 63 
เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 1 
Social Media : Facebook ของสาขาและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร ์ 1 2 
หนังสือ/วารสาร 3 5 
เพื่อนที่โรงเรียนของนักเรียน 2 4 
รุ่นพี่ท่ีโรงเรียนของนักเรียน 4 5 
ครูที่โรงเรียนของนักเรียน 5 3 
ผู้ปกครอง หรือ ญาติ 3 5 
การไปแนะน าหลักสูตรของคณะ/มหาวิทยาลัย 3 3 

 
ตารางที่ 2.2.9 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บัณฑิต ปีกศ 63 
บัณฑิตที่เข้าท างาน 1 
โครงการสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 1 
บุคคลที่รู้จัก เช่น อาจารย์ในคณะ เพื่อนร่วมงาน 2 
เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 3 
Social Media : Facebook ของสาขาและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 3 
หนังสือและวารสาร 4 

 
 ส าหรับกลุ่มนิสิตนั้นช่องทางของอาจารย์ในสาขาและเว็บไซต์เป็นช่องทางที่ได้รับความพึงพอใจเป็นอย่าง
มาก ส าหรับกลุ่มนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนั้น ช่องทางของเว็บไซต์และ Social Media ได้รับความพึง
พอใจสูงสุด ทั้งนี้สาขาจะได้ร่วมกับคณะฯ ในการพัฒนาช่องทางดังกล่าวในการสื่อสารข้อมูลของรายวิชาและ
หลักสูตรไปให้ดีที่สุด  ส่วนในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตนั้นการให้ข้อมูลที่ดีผ่านบัณฑิต รวมถึงการให้ข้อมูลผ่าน
โครงการสหกิจศึกษาหรือฝึกงานของนิสิตจะท าให้เข้าถึงผู้ใช้บัณฑิตได้ดีที่สุด ซึ่งทางสาขาจะได้น าเสนอประเด็นนี้
ต่อคณะฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลของสาขาวิชาต่อไป 
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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. 
 การออกแบบหลักสูตรใช้หลักการออกแบบหลักสูตรแบบ Backward curriculum design โดยให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง(ELOs)  ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
  โครงสร้างหลักสูตร  
  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     30  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ      98 หน่วยกิต 
2.1)  วิชาแกน    12  หน่วยกิต 
2.2)  วิชาเอก     86  หน่วยกิต 

2.2.1) วิชาเอกบังคับ   56  หน่วยกิต 
2.2.2) วิชาเอกเลือก   30  หน่วยกิต 

    2.3)  วิชาโท (ถ้ามี)    -    หน่วยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี       6  หน่วยกิต 
         รวมไม่น้อยกว่า                                    134       หน่วยกิต 

ซึ่งมีการออกแบบวางโครงสร้างการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีตามประเภทของหมวดวิชาเพ่ือให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
 
ตารางที่  2.3.1 โครงสร้างการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีตามประเภทของหมวดวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความรับผิดชอบ 
                    หลักของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หมวดวิชา ผลการเรียนรู้ท่ัวไป (Generic Skills) ผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน (Specific Skills) 
 1.1

 

1.2
 

1.3
 

1.4
 

1.5
 

2.1
 

2.2
 

3.1
 

3.2
 

4.1
 

4.2
 

4.3
 

4.4
 

5.1
 

5.2
 

5.4
 

1.6
 

1.7
 

2.3
 

2.4
 

2.5
 

2.6
 

2.7
 

2.8
 

3.3
 

3.4
 

4.5
 

5.3
 

ชั้นปี 1   

ศึกษาทั่วไป ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫              

แกน      ⚫   ⚫  ⚫   ⚫              ⚫ 

เอกบังคับ  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  ⚫   

ชั้นปี 2   
ศึกษาทั่วไป ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫              
แกน      ⚫        ⚫               
เอกบังคับ      ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫   
ชั้นปี 3   
ศึกษาทั่วไป  ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫              
เอกบังคับ  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 
ชั้นปี 4   

ศึกษาทั่วไป      ⚫ ⚫    ⚫    ⚫              
เอกบังคับ  ⚫  ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

 
 ซึ่งจากการวางโครงสร้างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจากรายวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาแกน และวิชาเอกบังคับ มีการ
จัดเรียงล าดับการศึกษา จนกระทั่งเมื่อจบการศึกษาก็จะครบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และส าหรับ
วิชาเอกเลือกจะเป็นการเสริมและเติมเต็มให้ผู้เรียนได้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชามากยิ่งขึ้น 
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 ส าหรับในปีการศึกษา 2563 ที่ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล  ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ก็ได้มีการจัดวางโครงสร้างรายวิชาดังนี้ 
 
  โครงสร้างหลักสูตร  
    1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า                  30  หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ                                      89  หน่วยกิต 
      2.1)  วิชาแกน    12  หน่วยกิต 
      2.2)  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า    77  หน่วยกิต 
    2.2.1) วิชาเอกบังคับ   62 หน่วยกิต 
    2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                        6   หน่วยกิต 
           รวมไม่น้อยกว่า                         125       หน่วยกิต 
 
  ซึ่งมีการออกแบบวางโครงสร้างการเรียนรู้ในส่วนของวิชาเฉพาะในแต่ละชั้นปีตามประเภทของหมวดวิชา
เพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังนี้ 
 
ตารางที่  2.3.2 โครงสร้างการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีตามประเภทของหมวดวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความรับผิดชอบ 
                    หลักของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 11 21 32 41,2 51,2 61 71 81 92 102 112 121,2 131 142 
ชั้นปี 1  
แกน ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫     
เอกบังคับ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫      
ชั้นปี 2  
เอกบังคับ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    
ชั้นปี 3  
เอกบังคับ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
เอกเลือก               
ชั้นปี 4  
เอกบังคับ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

หมายเหตุ :  1 คือ ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic Skills)  2 คือ ผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน (Specific Skills) 
       
  ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างวิชาแกนและวิชาบังคับที่ได้วางไว้ ท าให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ที่เป็นล าดับ
ขั้นตอน เพ่ือให้ครบถ้วนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อครบชั้นปีที่ 4 และส าหรับวิชาเอกเลือกท่ีก าหนดไว้ในชั้นปี
ที่3 ซึ่งในหลักสูตรนี้ได้แบ่งเป็นกลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล และกลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเน้น
ไปที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่เป็นเฉพาะด้านเพื่อเป็นการเสริมและเติมเต็มในการบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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2.3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear. 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้น าผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังมาออกแบบรายวิชาในหลักสูตร โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้มีกระบวนการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพ่ือท าให้ผู้เรียนได้รับผลอย่างเต็มท่ี  
 โดยในแต่ละรายวิชาได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
ด้านใด โดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นจะต้องจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่
ละรายวิชา ซึ่งแสดงดังตารางต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 2.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง(ความรับผิดชอบหลัก) 
หมวดศึกษาท่ัวไป LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.2 2.1, 2.2  3.1, 3.2  5.2 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 1.2 2.1, 2.2  3.1, 3.2  5.2 
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.2 2.1, 2.2  3.1, 3.2  5.2 
99930759 การอ่านภาษาอังกฤษด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 2.1, 2.2   5.2 

99940959 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1.2 2.1, 2.2  3.1, 3.2  5.2 
41530359 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต 1.2 2.1, 2.2  3.1, 3.2 4.1  
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น  2.2  4.2  
85111059 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต  2.1, 2.2  4.2  
26510959 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ  2.1    
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2.1, 2.2 3.1   
40240359 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

สังคม 
1.1, 1.2 2.1, 2.2 3.2 4.1  

40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม 1.1, 1.2 2.2  4.1  
30610659 ความหลากหลายทางชีวภาพและการ

อนุรักษ ์
 2.1    

42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิ เคราะห์
ปัญหา 

1.1, 1.2 2.1, 2.2 3.1, 3.2 4.1  

88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ
เพื่อการสร้างนวัตกรรม 

 2.1 3.1   

88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที  2.1 3.1  5.1 
กลุ่มวชิาแกน LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

29010059 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  2.1 3.2 4.2 5.3 
29011059 คณิ ตศ าสตร์ ส า ห รั บ เ ทค โน โ ลยี

สารสนเทศ 
 2.1   5.1 

29011159 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  2.1   5.1 
29021059 โครงสร้างดิสครีตเบื้องต้น  2.1   5.1 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 
29012059 แนวคิดธุรกิจในเทคโนโลยสีารสนเทศ 1.2, 1.3 2.1, 2.7    
29013059 แพลตฟอร์มเทคโนโลย ี  2.1, 2.3    
29014059 หลักการโปรแกรม 1 1.7 2.1, 2.3 3.2, 3.4  5.1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง(ความรับผิดชอบหลัก) 
29014159 หลักการโปรแกรม 2 1.7 2.1, 2.3, 

2.8 
3.2, 3.4  5.1 

29023059 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์  2.1 3.4   
29024059 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี  2.1, 2.3, 

2.7 
3.2, 3.4 4.1  

29025059 ระบบฐานข้อมลู  2.1, 2.3 3.2, 3.3 4.3  
29025159 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  2.1, 2.3 3.2 4.3  
29027059 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์
 2.1, 2.4 3.4 4.3  

29032059 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ด้านบริหารธุรกิจ 

1.6 2.1 3.2 4.2 5.1 

29032159 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ  2.1    
29034059 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  2.1, 2.3 3.2  5.3 
29035059 ระบบจัดการฐานข้อมลู  2.1, 2.4  4.4 5.3 
29035159 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์  2.1, 2.3 3.2  5.3 
29036059 การให้บริการและเทคโนโลยีทาง

อินเทอร์เน็ต 
 2.1, 2.3 3.4  5.3 

29042059 มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3, 1.5, 
1.6 

2.1 3.2 4.2 5.4 

29049059 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1.2, 1.7 2.1, 2.5 3.2, 3.3 4.3 5.4 
29049159 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1 1.2, 1.3 2.3, 2.6 3.2, 3.3 4.2 5.1, 5.3, 

5.4 
29049259 สหกิจศึกษา 1.2, 1.4 2.1, 2.3, 

2.6, 2.8 
3.2, 3.3, 

3.4 
4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 

5.1, 5.3, 
5.4 

29049359 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ1 1.4 2.1, 2.6, 
2.8 

3.2, 3.3, 
3.4 

4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 

5.1, 5.3, 
5.4 

29049459 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ2 1.2, 1.4 2.1, 2.6, 
2.8 

3.2, 3.3, 
3.4 

4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 

5.1, 5.3, 
5.4 

29049959 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.2, 1.4 2.1, 2.6, 
2.8 

3.2, 3.3, 
3.4 

4.2, 4.3, 
4.4, 4.5 

5.1, 5.3, 
5.4 

กลุ่มวชิาเอกเลือก LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 
29022059 การบริหารทรัพยากรบุคคล  2.1 3.2 4.3 5.4 
29022159 หลักการตลาด 1.7 2.1 3.2  5.4 
29027159 การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์  2.1, 2.3 3.2, 3.4  5.3, 5.4 
29027259 การสร้างสื่อดิจิทลั  2.1, 2.3 3.2, 3.4  5.3, 5.4 
29031059 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ  2.1, 2.3 3.2, 3.4  5.1, 5.3 
29034159 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ 1.7 2.1, 2.3 3.4  5.1 
29034259 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  2.1, 2.3 3.2  5.1, 5.3 
29036159 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1.7 2.1, 2.3 3.4  5.1 
29036259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที ่
 2.1, 2.4   5.3 

29036359 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 1.6 2.1, 2.3 3.2  5.3 
29036459 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  2.1, 2.3 3.4   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง(ความรับผิดชอบหลัก) 
29037059 สถาปัตยกรรมผู้ให้บริการ  2.1, 2.3 3.4   
29042159 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกจิ 1.6 2.1, 2.3 3.2  5.4 
29044059 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ  2.1, 2.3 3.2, 3.4  5.1, 5.3 
29044159 การบริหารโครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 2.1 3.2, 3.3   

29044259 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.2 2.1, 2.7 3.4 4.2 5.4 
29045059 เทคโนโลยีการจดัการความรู ้ 1.3, 1.4 2.1, 2.3 3.2  5.1, 5.4 
29045159 การสร้างคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

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

29045259 ปัญญาประดิษฐ ์ 1.6 2.5, 2.8 3.3 4.2  
29045359 การประมวลผลภาพดิจติัล 1.6 2.5, 2.8 3.3 4.2  
29045459 หลักการค้นคืนสารสนเทศและบิ๊ก

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

29046059 การค านวณแบบคลาวด์และเสมือน
จริง 

 2.1, 2.4 3.4  5.3 

29049559 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 

 2.1, 2.7 3.2   

29049659 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 

 2.1, 2.7 3.2, 3.4  5.3 

29049759 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 

 2.1, 2.7 3.2   

29049859 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4 

 2.1, 2.7 3.2, 3.4  5.3 

 
 ส าหรับการด าเนินการในปีการศึกษา 2563  ที่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้มีการด าเนินการก าหนด
รายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง(ความรับผิดชอบหลัก) 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

วิชาแกน  
29010064 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4 9   
29010164 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 
1 4,5  9,10   

29010264 สถิติส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศและ  
วิทยาการข้อมูล 

1 4,5  9,10   

29010364 โครงสร้างดิสครีตเบื้องต้น 1 4 9   
วิชาเอกบังคับ  

29011064 แนวคิดธุรกิจในเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 4 9   
29021164 การให้บริการและเทคโนโลยีทาง

อินเทอร์เน็ต 
1 
 

4 9   

29021264 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 4 6,11   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง(ความรับผิดชอบหลัก) 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

29031364 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1 4 6   
29031464 การบริหารโครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 4 11 12  

29031564 มิติทางสังคมและจริยธรรมส าหรับ 
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,3 4,5 9,10   

29012064 แพลตฟอร์มเทคโนโลย ี 1 4 8   
29022164 ระบบฐานข้อมลู 1 4 7   
29022264 ความรู้เบื้องต้นข้อมลูขนาดใหญ ่ 1 5 7   
29022364 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมลูทางธุรกิจ 1,3 5 10   
29032464 การท าเหมืองข้อมูลและการประยกุต์

ทางธุรกิจ 
2,3 5 10   

29032564 วิทยาการข้อมูลส าหรับธุรกิจ 1 5 10   
29032664 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 1,3 4,5 11 12 13 
29042764 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

วิทยาการข้อมูล 
1,2,3 4,5 9,10  13,14 

29042864 การฝึกงาน 1,2,3 4,5 9,10  13 
29042964 การเตรียมความพร้อมด้านโครงงาน

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล 

1,3 
 

4,5 9,10 12 13,14 

29043064 โครงงานการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

1,2,3 4,5 9,10,11  13 

29043164 สหกิจศึกษา 1,2,3 4,5 9,10,11  13 
29014064 หลักการโปรแกรม 1 3 4 6   
29014164 หลักการโปรแกรม 2 3 4 6   
29024264 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 4 6,7,8   
29024364 วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 3 4,5 6   
29015064 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี 1 4 6   
29025164 เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1,3 4 8   

วิชาเอกเลือก กลุม่วิชาวิทยาการข้อมูล  
29036064 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 1 5 10  13 

29036164 
สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูขนาด
ใหญ่ 

1,3 5 10 12  

29036264 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูขั้นสูง 1,3 5 10 12  
29036364 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เนต็

ส าหรับทุกสรรพสิ่งบนการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 

1 5 6,8,10   

29036464 การเรยีนรู้ของเครื่อง 2,3 5 10   
29036564 ปัญญาประดิษฐ ์ 2,3 5 10   
29036664 เทคโนโลยีการจดัเก็บข้อมลู 1 4,5 7,10   
29036764 การจัดการเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะ

ของธุรกิจ 
1  10 12 13 

29036864 การแสดงข้อมลูด้วยภาพ 1,3 5 10   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง(ความรับผิดชอบหลัก) 
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 

29036964 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์ 1,2 5 10  14 
29037064 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่ 1,3 5 7,10  14 
29037164 การเขียนโปรแกรมส าหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่
1,3 5 6,10   

29037264 การออกแบบคลังข้อมูลและวิศวกรรม
ข้อมูล 

1 4,5 7,10 12  

29037364 การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโมเดล
พยากรณโ์ดยใช้ภาษาไพทอน 

1,2 5 10  14 

29037464 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมลู 1 1 5 10   
29037564 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมลู 2 1 5 10   

วิชาเอกเลือก กลุม่วิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

29038064 ระบบจัดการฐานข้อมลู 1,2 4 7   
29038164 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

คอมพิวเตอร ์
1,2,3 4 9   

29038264 เทคโนโลยีการจดัการความรู ้ 1 4 9 12 13,14 
29038364 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกจิ 1 4 11   
29038464 ระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ 1 4 9   
29038564 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 1,3 4 9   
29038664 สถาปัตยกรรมผู้ให้บริการ 1 4 9   
29038764 การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วย

เทคโนโลยีเฟรมเวิร์ก 
1,3 4 9   

29038864 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

1,3 4 9  14 

29038964 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการธุรกจิ 

2 4 9   

29039064 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 1 4 9   
29039164 การสร้างสื่อดิจิทลั 1,3  9   
29039264 หลักการตลาดเพื่อการจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 4 9   

29039364 การบัญชีการเงินเพื่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 4 9   

29039464 การจัดการและองค์การเพื่อการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 4 9   

29039564 การจัดการการด าเนินงานเพื่อการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 4 9   

29039664 หัวข้อเลือกสรรทางการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

1 4 9   

29039764 หัวข้อเลือกสรรทางการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

1 4 9   
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2.3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date. 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้จัดท าแผนการ
ศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 โดยล าดับความง่ายไปหายากของเนื้อหารายวิชา และจากความรู้พื้นฐานไปสู่ความรู้ขั้น
สูงของหลักสูตร โดยเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น จะเริ่มมีรายวิชาสหกิจศึกษาและโครงงาน ซึ่งนิสิตต้อง
บูรณาการความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 3 เข้ามาช่วยเพ่ือให้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนักวิชาการ และผู้ประกอบการ
มาร่วมพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันยุคทันสมัย นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้ก าหนด
รายวิชาหัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เสริมรายวิชาที่มีความทันสมัยเพ่ิมเติม เช่น การน าความรู้
ทางด้าน IoT มาสอนในวิชาหัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและการประกอบการ นอกจากนั้น
ในแต่ละรายวิชายังได้มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสม และทันสมัยมากขึ้น เช่น วิชาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และวิชาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี   ส าหรับการจัดวางโครงสร้างรายวิชา แสดงในภาพที่ 2.3.3-1 
 

 
ภาพที่ 2.3.1 แสดงระดับการสอนที่ก าหนดในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทีแ่จกแจงตามช้ันปี 
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ตารางที่ 2.3.5 ตัวอย่างรายวิชาช้ันปีท่ี 2 และ 3 ที่บูรณาการกับรายวิชาช้ันปีท่ี 4 ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
รายวิชาของชั้นปีที่ 2 และ 3 รายวิชาของชั้นปีที่ 4 ที่บูรณาการเนื้อหาระหว่างรายวิชา

ของชัน้ปีที่ 2 และ 3 
คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม 
สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
ระบบฐานข้อมูล 
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
การใหบ้ริการและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านบริหารธุรกิจ  

  การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 
  การโปรแกรมเชิงวัตถุ  
  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 

 
 
 
 
 
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
การอ่านภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ 
 
 

 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
การออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ 
 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 
 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
ระบบฐานข้อมูล 
ระบบจัดการฐานข้อมูล 
การให้บริการและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านบริหารธุรกิจ 
การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
สหกิจศึกษา 
 
 

  
ตารางที่ 2.3.6 ตัวอย่างรายวิชามีการบูรณาการทั้งหมดโดยแบ่งเป็น บูรพวิชา และวิชาต่อเนื่อง ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

บูรพวิชา วิชาต่อเนื่อง 

 29014059 หลักการโปรแกรม 1 29014159 หลักการโปรแกรม 2 
29024059 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

29025059 ระบบฐานข้อมูล 29035059 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
29049359 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ1 29049459 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ2 
29014159 หลักการโปรแกรม 2 29036259 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่ 
29023059 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 29046059 การค านวณแบบคลาวด์และเสมือนจริง 
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ตารางที่ 2.3.7 วิชาหัวข้อเลือกสรร และวิชาสัมมนาเพื่อรองรับศาสตร์ที่ทันสมัยของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

29049559 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1                                      
29049659 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
29049759 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
29049859 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
29049059 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
  ส าหรับการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัย จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล  ปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยผ่านกระบวนการในการปรับปรุงหลักสูตร รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ จนได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แล้ว จึงได้จัดวางโครงสร้าง 
ล าดับรายวิชา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง ดังนี้ 
 

  
ภาพที่ 2.3.2 แสดงระดับการสอนที่ก าหนดในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ทีแ่จกแจงตามช้ันป ี
 
ตารางที่ 2.3.8 ตัวอย่างรายวิชามีการบูรณาการทั้งหมดโดยแบ่งเป็น บูรพวิชา และวิชาต่อเนื่อง ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

บูรพวิชา วิชาต่อเนื่อง 

วิชาแกน วิชาเอกบังคับ 
29010264 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
ข้อมูล 

29022364 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
 

วิชาแกน วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล 
29010264 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
ข้อมูล 

29036964 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ 
29036164 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกบังคับ 
29014064 หลักการโปรแกรม 1 29014164 หลักการโปรแกรม 2 
29042964 การเตรียมความพร้อมด้านโครงงานการจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

29043064 โครงงานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิทยาการข้อมูล 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล 
29022264 ความรู้เบื้องต้นข้อมูลขนาดใหญ ่ 29036764 การจัดการเชิงกลยุทธ์และสมรรถะของธุรกิจ 
29022164 ระบบฐานข้อมูล 29037264  การออกแบบคลังข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล 
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บูรพวิชา วิชาต่อเนื่อง 

29015064 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี 29037164 การเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ 29031364 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29022164 ระบบฐานข้อมูล 29038064 ระบบจัดการฐานข้อมูล 
29024264 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 29038764 การเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยเทคโนโลยีเฟรม

เวิร์ก 
วิชาแกน และ วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล 
29010264 สถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการ
ข้อมูล 

29036864 การแสดงข้อมูลด้วยภาพ 

29032464 การท าเหมืองข้อมูลและการประยุกต์ทางธุรกิจ 
วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล วิชาเอกเลือกกลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูล 
29036164 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 29036264 สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

 
ตารางที่ 2.3.9 วิชาเพื่อรองรับศาสตร์ที่ทันสมัยในอนาคตของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
29042764 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 

 กลุ่มวชิาวิทยาการข้อมูล 
29037464 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 1 
29037564 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 2 
 กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
29039664 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
29039764 หัวข้อเลือกสรรทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 
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2.4 Teaching and Learning Approach 
2. 4. 1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders. 
 หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความเชียวชาญทางด้านเทคโนโลยี และมีคุณธรรมจริยธรรม
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ โดยการออกแบบหลักสูตรให้มีทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยปรัชญาของคณะฯ และปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ได้มีการถ่ายทอดไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิตปัจจุบัน และ ผู้ใช้บัณฑิต  ผ่านการปฐมนิเทศให้แก่ นิสิตแรกเข้าและระหว่างการเรียน
การสอนในรายวิชาต่าง ๆ มีการระบบการประเมินผลผู้เรียนเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนมีการ
ส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้แบบสอบถามจากสถานประกอบการและการนิเทศนิสิตฝึกงานน า
ค าแนะน าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เช่น การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตภาษาคอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรือเทคนิคใหม่ๆที่ใช้ในสถานประกอบการ ซึ่งสอดแทรกในการจัด
กิจกรรมระหว่างเรียน 
  หลักสูตรด าเนินการเผยแพร่ภาพลักษณ์ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างชัดเจนในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก ผู้ประกอบการ  โดยสื่อสารผ่านช่องทางการการสื่อสาร เช่น เอกสารการสอน การพูดคุยใน
ชั้นเรียน เว็บไซต์ของคณะ เอกสารแนะน าหลักสูตร สื่อสังคมออนไลน์ การนิเทศนิสิตฝึกงานและนิสิตสหกิจ 
โครงการอบรมต่าง ๆ ของหลักสูตรที่จัดขึ้นส าหรับบุคคลภายนอก เป็นต้น 
  การประเมินผลจากการส ารวจแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งประกอบไปด้วยนิสิต
ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต ผลปรากฏว่าหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพบได้ง่ายจากสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง
ออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของคณะฯ และของหลักสูตร เช่น การเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์ของคณะ การค้นผ่าน Google 
และการออกไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงนิสิตฝึกงานและนิสิตสหกิจสามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้ หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีจิตอาสา 
  ผลการประเมินจากนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แสดงดังตารางที่ 2.4.1 แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้  
 
ตารางที่ 2.4.1 ผลการประเมินการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลการประเมินการจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 เป้าหมาย 

นิสิต 3.81 4.02 3.88 3.51 
บัณฑิต 4.06 3.55 3.80 3.51 

 
  ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจะเน้นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook, Line และเว็บไซต์ โดยมีข้อมูลต่างๆ เช่น ผลงานอาจารย์ ผลงานนิสิตหรือ
การน าศิษย์เก่าหรือผู้ประกอบการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์และนิสิตปัจจุบัน เพ่ือเกิดการเรียนรู้และท างาน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนและสถานประกอบการ เพ่ือบรรลุ ปรัชญา
การศึกษาของหลักสูตรตามนโยบายรัฐบาลดิจิตอล 4.0 และโครงการ EEC 
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2.4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 
of the expected learning outcomes. 
  หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จ านวน 5 ด้าน รวมทั้งหมด 28 หัวข้อย่อย โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้  แสดงดังตารางที่ 2.4.6 
   หลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือให้นิสิตฝึกคิด วิเคราะห์ ค้นหาค าตอบ
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของนักไอที โดยมี
การสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ในวิชาปฏิบัติการ เพ่ือฝึกทักษะในการพัฒนา Application การน าเสนองาน และ
การท างานเป็นทีม เช่น วิชาหลักการโปรแกรม 1  วิชาหลักการโปรแกรม 2  วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
วิชาระบบจัดการฐานข้อมูล  วิชาการให้บริการและเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต และวิชาอินเทอร์เน็ตส าหรับสรรพ
สิ่ง (IoT) เป็นต้น นอกจากนี ้ มีการจัดกิจกรรมการทวนสอบในทุกภาคการศึกษาเพ่ือท าการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขกิจกรรม เนื้อหา หรือวิธีการวัดผลเพ่ือให้บรรลุ YLO (Year Learning Outcome) และเป้าหมายของ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นให้วิชาร้อยละ 80 ของวิชาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีปฏิบัติการให้กับนิสิตเพ่ือเสริมทักษะทางด้านวิชาชีพไอทีให้กับผู้เรียน โดยผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิติต่อการจัดการเรียนการสอน แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.4.2  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนิสิต 

ประเด็นการส ารวจ ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 ค่าเป้าหมาย 
1. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3.73 4.00 3.79 3.51 

2. การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.91 4.05 3.85 3.51 
3. วิธีการสอนส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทาง
วิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

3.82 3.90 3.91 3.51 

4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 3.82 4.12 4.03 3.51 
5. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 4.09 3.88 3.88 3.51 
6. มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.91 4.02 3.91 3.51 
7. การจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ (เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid) 

- - 3.70 3.51 

8.  ความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน - 4.02 3.88 3.51 
 
ตารางที่ 2.4.3  ผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ทีค่วามคาดหวังของหลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ท่ีความคาดหวังของหลักสูตร 5 ด้าน ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 ค่าเป้าหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 3.91 4.10 3.91 3.51 
2. ความรู้ 4.09 4.00 4.06 3.51 
3. ทักษะทางปัญญา 3.91 4.12 4.00 3.51 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.09 4.10 4.00 3.51 
5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.09 4.00 4.00 3.51 
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  ส าหรับการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนตามต่อการจัดการเรียน
การสอนตามผลการเรียนรู้ที่ความคาดหวังของหลักสูตรทั้ง 5 ด้านแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.4.4  ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอนตามผลการเรยีนรู้ที่ความคาดหวังของ 
                    หลักสูตร 

ผลการเรียนรู้ท่ีความคาดหวังของหลักสูตร 5 ด้าน ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 ค่าเป้าหมาย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 4.38 4.10 4.63 3.51 
2. ความรู้ 3.80 4.00 4.12 3.51 
3. ทักษะทางปัญญา 3.75 4.12 4.24 3.51 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.38 4.10 4.50 3.51 
5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.69 4.00 4.50 3.51 

 
 
 
 
 

 
 
 



33 

ตารางที่ 2.4.6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับกิจการการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน และผลการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ผลการประเมิน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
3. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
4. มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ล าดับความส าคัญ 
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม  
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ผู้เรียนต้อง
มีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้อง
ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท า
การทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น  
เป็นต้น  
- นอกจากนี้ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้ งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เช่น การยกย่องผู้เรียนที่ท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
- ให้นิสิตทุกคนต้องเรียนในรายวิชา มิติทาง
สังคมและจริยธรรมส าหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 
1. ประเมินจากการตรงเวลาของผู้เรียนในการ
เข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของ
ผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 
1. ผู้เรียนมีการตรงต่อเวลา โดยเฉพาะ
การส่งงาน เพราะในแต่ละรายวิชา
ก าหนดการส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
ส่วนใหญ่ส่งผ่านระบบออนไลน์ ซึง่มี
การก าหนดเวลาที่ชัดเจนเมื่อเกิน
ก าหนดเวลาจะส่งงานไมไ่ด้ ผูเ้รียน
มากกว่า 95% ตรงต่อเวลา 
2. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาไม่พบการ
ทุจริตในการสอบ 
3. ร้อยละ 90 ของรายวิชาที่เปิดสอน
มีการมอบหมายงานในรายวิชา และมี
การก าหนดคะแนนและวันส่งงานไว้
ชัดเจนไว้อย่างชัดเจน (มคอ.3)  

ด้านความรู้ 
1. มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎี
พื้นฐาน 
2. สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ 
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย
ความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 

 
- ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมจริงโดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ 
 

 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานท่ีผู้เรียนจัดท า 
4. ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่
น าเสนอ 
5. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน 
6. ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา หรือวิชา
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลการเรยีน 
GPA ต่ ากว่า 2.00 เท่ากับ 10.67 
2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเรียนมากกว่า 4 
ปีเท่ากับ 3.23 
3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปีเท่ากับ 80 
(นิสิตรหสั 60) 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ผลการประเมิน 
4. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง
และ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบคอมพิวเตอร์ใหไ้ดต้รงตามข้อก าหนด 
5. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ 
6. รู้  เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้  ความ
ช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
7. มีความรู้ในแนวกว้างของหลักสูตรที่ศึกษา
เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
8. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
 

- จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึ กษาดู ง านหรื อ เ ชิญผู้ เ ช่ี ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เ รื่ อ ง ต ล อ ด จ น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการ เช่น รายวิชาฐานข้อมูล รายวิชา
หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
 
 

 
หลักสูตรได้มีการออกแบบวางแผนการเรียน
การสอนในแต่ละชั้นปีเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนี้  
1. นิสิตช้ันปี่ที่  1 สามารถพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 
2. นิสิตช้ันปี่ที่ 2 สามารถออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ โดยเช่ือมต่อฐานข้อมูล และ
ท างานผ่านระบบเครือข่าย 
3. นิสิตช้ันปี่ท่ี 3 สามารถประยุกต์ใช้ทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ เช่น 
ศาสตร์ทางด้านธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม 
4.  นิสิต ช้ันปี่ที่  4 สามารถน าความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการแก้ปัญหา
และสร้างช้ินงานให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
3.  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการ
แก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

 
- ใช้กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการจัดการ และ
การท างานเป็นทีม มีการอภิปรายกลุ่ม ให้
ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติจริง เช่น รายวิชาสหกิจ
ศึกษา 
 

 
- กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา นี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบ
ที่ให้ผู้เรียนแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการ
แก้ปัญหา และวิ ธี การแก้ปัญหาโดยการ
ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่
เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจาก
กลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับ
นิยามต่ าง ๆ และการให้ผู้ เ รียนได้ลงมือ
ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์จริง 

 
1. คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการที่ส่งผูเ้รียนไปสหกิจ
ศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 
2. ควรเพิ่มทักษะการคดิวิเคราะห ์
และการประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่เรียนมา 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ผลการประเมิน 
เช่น การประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 
และการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นต้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
1. มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกใน
ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมและมี
ความเป็นไทย 
2. มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม 
3 .  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความ
สะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วม
ทีมท างาน 
5. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง
ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
- ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการ
ท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล
จ า ก ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ บุ ค ค ล อื่ น  ห รื อ ผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. สามารถท างานกับผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างดีมีความ
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับ
บุคคลทั่วไปมีภาวะผู้น า 

 
 
-  คุณสมบัติต่ าง  ๆ นี้ สามารถวัดร่ วมกับ
คุณสมบัติอื่น ๆ ได้ในระหว่างการท ากิจกรรรม
ร่วมกัน  เช่น การประเมินจากพฤติกรรมและ
การแสดงออกของผู้ เรียนในการน าเสนอ
รายงานกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูลที่ได้ 
 

 
 
1. ผู้เรียนท างานเป็นทีมไดด้ีประเมิน
จากการมอบหมายงานเป็นกลุ่มใน
รายวิชา หรือการท างานในโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการจติอาสาทีไ่ปท า
ความสะอาดวัดของผู้เรียนช้ันปีท่ี 1 
ในรายวิชามิติทางสังคมและจริยธรรม
ส าหรับนักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งที่รุนแรง
เกิดขึ้นในหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ผลการประเมิน 
 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
2. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
4. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปาก
เปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่ออ
การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
 

 
 
- กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้
อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้ผู้เรียน
แก้ปัญหา วิ เคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการ
แก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อ
ผู้ เรียนในช้ันเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิง
วิชาการระหว่างผู้สอนและกลุ่มผู้เรียน เช่น การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้
ผู้ เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่ เหมาะสม เรี ยนรู้ เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ์ 

 
 
1. การประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้
ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ  ที่
เกี่ยวข้อง 
2. การประเมินจากความสามารถในการอธิบาย
ข้อจ ากัด เหตผุลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ  
การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ทีม่ีการ
น าเสนอต่อช้ันเรยีน ประเมินจากรายวิชาสหกิจ
ศึกษา หรือวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาภายใน 4 ปีเท่ากับ 80 
2. มีทักษะในการเขียน และการ
สื่อสารในระดับดี แต่มีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ าทั้งการพูด 
การฟัง การอ่าน และการเขียน 
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  2.4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning. 
   หลักสูตรได้ให้นิยามความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) หมายถึง กิจกรรมการ
เรียนรู้ทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดการใช้ชีวิต เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถในตัวบุคคล ผ่านชุมชน 
สังคมและการท างาน การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นทักษะหรือหัวใจของนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสิ่งใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา ท าให้ผู้ที่อยู่ในเรียนหรือท างานที่
เกี่ยวข้องกับสาขานี้จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้   
   หลักสูตรมีการตกลงร่วมกันในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ในทักษะ
ดังต่อไปนี้ 1) ด้านภาษา การสื่อสาร และการประสานงาน 2) ด้านการคิด วิเคราะห์ การค้นคว้าด้วยตนเอง และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ประกอบอาชีพ 
  การเรียนการสอน มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากมีการเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นคว้า  
วิเคราะห์  และรู้จักประยุกต์ใช้งาน โดยมีการก าหนดให้ผู้เรียนได้จัดท าโครงงานประจ ารายวิชา รวมถึงโครงงาน
เพ่ือจบการศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะต้องบูรณาการความรู้จากหลายรายวิชา รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม เพ่ือจัดท า
เป็นโครงงานเพ่ือจบการศึกษา  นอกจากนี้  ผู้เรียนบางส่วนจะมีการส่งไปสหกิจศึกษากับสถานประกอบการจริงทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง ผู้เรียน ผู้ประกอบการ และผู้สอนท าให้เกิดการเรียนรู้
การท างานจริงทั้งในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติ  นอกจากนั้นความรู้และข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการยัง
น ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
 โดยกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ได้สอดแทรกการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้สอดแทรก
ตั้งแต่ชั้นปีที ่1 จนส าเร็จการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรได้ออกแบบให้วิชาที่ท าการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอและสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยได้เตรียมรายวิชาที่ ชื่อว่า หัวข้อ
เลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Selected Topic in Information Technology) ไว้จ านวน 4 วิชาและวิชา
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีทั้งวิชาที่เป็นบรรยายและวิชาปฏิบัติส าหรับเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากนั้น ในปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรได้จัดโครงการเสริมทักษะความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์  และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีโรงเรือนควบคุมอัตโนมัติส าหรับการปลูกเมล่อน  ครั้งที่ 1 เพ่ือให้นิสิตเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และ/หรือ เทคนิคในการพัฒนาระบบระหว่างกัน  
  2. หลักสูตรก าหนดให้นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีประสบการ ณ์ใน
การท างานจริงในสถานประกอบการโดยนิสิตที่เลือกท าโครงงานที่คณะฯจะต้องไปฝึกงานกับสถานประกอบการ
เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน และผลิตชิ้นงานหรือโปรแกรมขึ้นมา 1 ชิ้นพร้อมเอกสาร หรือเลือกไปสหกิจศึกษาเป็น
เวลาอย่างน้อย 4 เดือน และสร้างชิ้นงานพร้อมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ซึ่งนิสิตต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้านมาประยุกต์น ามาใช้ในการสร้างผลงาน การประเมินผลการเรียนรู้ในวิชานี้
นอกจาก ประเมินตัวชิ้นงานแล้ว ยังประเมินด้าน เอกสาร การน าเสนอ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น พ่ีเลี้ยง 
อาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบกัน ซึ่งเป็นการประเมินทักษะของนิสิตในทุกด้านก่อนส าเร็จการศึกษา  
  3. หลักสูตรได้จัดท าแผนในการพัฒนาทักษะในด้านวิชาชีพไอทีโดยจัดให้มีการทดสอบวัดความรู้ของนิสิต
แต่ละชั้นปี ว่านิสิตในแต่ละชั้นปีมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตาม YLO หรือไม ่
 
ตารางที่ 2.4.7  ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิต 

 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 ค่าเป้าหมาย 
ระดับคะแนน 3.91 4.02 3.91 3.51 
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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. 
ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศมีเกณฑ์การประเมินนิสิตในหลากหลายด้าน เพ่ือประเมินความพร้อมใน

ด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็นนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับข้อบังคับและระเบียบที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยบูรพา 
รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นไปตาม ELO ของหลักสูตร  โดยการประเมินผู้เข้าศึกษาได้ก าหนดไว้
ใน มคอ.2  
 ส าหรับการพิจารณาผู้เข้าเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดคุณสมบัติการรับเข้า จ านวน
รับเข้าศึกษา แผนการเรียน คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์, ศิลป์-ค านวณ และ ศิลป์-คอมพิวเตอร์ ผลการสอบ GAT และ PAT ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  ซึ่งเป็นไปตามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2559 ตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และความรู้พ้ืนฐานต่าง ๆ 
 โดยในปีการศึกษา 2563 มีการคัดเลือกผ่าน 8 โครงการ และมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.5.1 จ านวนและผลการเรียนของนักเรียนจ าแนกตามโครงการการรับเข้า 

โครงการรับเข้า จ านวนในปี
การศึกษา 2560 

จ านวนในปี
การศึกษา 2561 

จ านวนในปี
การศึกษา 2562 

จ านวนในปกีารศึกษา 
2563 

จ านวน ผลการ
เรียน 
เฉลี่ย
ระดับ 
ม.6 

จ านวน ผลการ
เรียน 
เฉลี่ย
ระดับ 
ม.6 

จ านวน ผลการ
เรียน 
เฉลี่ย
ระดับ 
ม.6 

จ านวน ผลการ
เรียน 
เฉลี่ย 
ระดับ  
ม.6 

Admission กลาง 1 2.05 1 3.03 1 2.64 3 3.16 
ความสามารถพิเศษ
ทั่วประเทศ 

1 2.27     4 2.41 

โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นรอบ2 

    3 2.95   

โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นรอบ4 

    5 2.27   

โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น วิทยาเขต
จันทบุร ี

3 2.98 1 3.31 2 2.63 3 2.66 

โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาใน
ท้องถิ่น วิทยาเขต
จันทบุรี รอบ 2 

      2 3.02 

โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) 

    2 2.92 1 - 
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โครงการรับเข้า จ านวนในปี
การศึกษา 2560 

จ านวนในปี
การศึกษา 2561 

จ านวนในปี
การศึกษา 2562 

จ านวนในปกีารศึกษา 
2563 

จ านวน ผลการ
เรียน 
เฉลี่ย
ระดับ 
ม.6 

จ านวน ผลการ
เรียน 
เฉลี่ย
ระดับ 
ม.6 

จ านวน ผลการ
เรียน 
เฉลี่ย
ระดับ 
ม.6 

จ านวน ผลการ
เรียน 
เฉลี่ย 
ระดับ  
ม.6 

รับตรง 12 จังหวัด 1 2.22 4 2.70 2 2.50   
รับตรง 12 จังหวัด 
รอบ 2 

2 2.27     1 3.16 

รับตรงท่ัวประเทศ 1 2.80 4 2.65   4 2.89 
รับตรงท่ัวประเทศ 
รอบ 2 

1 2.73       

รับตรงท่ัวประเทศ
รอบ 3 

    4 2.92   

โครงการส่งเสริม
นักเรียนท่ีมีคณุธรรม
และจริยธรรม (เด็กดีมี
ที่เรียน) 

    2 3.01 2 - 

โครงการโรงเรยีน
พระราชทานฯแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

    1 - 
  

โครงการภาค
ตะวันออก 12 จังหวัด 

      
4 - 

สอบเข้า 1 2.99       
รวม 11  10  22  24  

 
ตารางที่ 2.5.2 เกณฑ์การรับเข้านิสิตในโครงการต่าง ๆ  

โครงการรับเข้า 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

GPAX 
(%) 

GAT 
(%) 

PAT 
(P1) 
(%) 

GPAX 
(%) 

GAT 
(%) 

PAT 
(P1) 
(%) 

GPAX 
(%) 

GAT 
(%) 

PAT 
(P1) 
(%) 

Admission กลาง  10 40  10 40  10 40 
รับตรง 12 จังหวัด 20 60 20 20 60 20 20 60 20 
รับตรงท่ัวประเทศ 20 60 20 20 60 20 20 60 20 
ภาคตะวันออก 12 จังหวัด 20 60 20 20 60 20 20 60 20 
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โครงก
าร

รับเข้า 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

GP
AX

 (%
) 

GPA กลุม่สาระ (%) 

GP
AX

 (%
) 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

GPA กลุม่สาระ (%) 

GP
AX

 (%
) 

GPA กลุม่สาระ (%) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

ไท
ย 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

โครงก
าร
ขยาย
โอกาส
ทาง
การศึก
ษาใน
ท้องถิ่น 

20 5 30 10 5 30 20 10 20 10 10 30 15 10 30 - 10 35 

 
โครงการรับเข้า ปีการศึกษา 2563 

โครงการความสามารถพิเศษท่ัว
ประเทศ 

- มีความสามารถพิเศษในด้านกีฬาหรือศิลปะ หรือดนตรี-ขับร้อง หรือนาฏศิลป์ หรือวิชาการ 
ด้านใดด้านหนึ่ง  
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ ากว่า 2.00  
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 5 หน่วยกิต 

โครงการความร่ วมมื อทาง
วิชาการ (MOU) 

- เป็นนักเรียนในความร่วมมือของมหาวิทยาลยับูรพา  
- มีผลการเรยีน 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ าว่า 2.50 
- ผ่านการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 5 หน่วยกิต  

โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมี
ที่เรียน) 

- เป็นนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยบรูพา 
- มีผลการเรยีน 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ าว่า 2.50 
- มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีหลักฐานการรับรองจากสถานศึกษา 
- ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 5 หน่วยกิต 

 
 จากข้อมูลที่น าเสนอจะเห็นได้ว่าลักษณะของการรับเข้า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่มีการสอบตาม
เกณฑ์ ซึ่งสาขาวิชาได้มีการก าหนด และปรับปรุงเกณฑ์บางหัวข้อเพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการสมัครเข้าของนักเรียน และ 
2. กลุ่มโครงการที่รับเข้าโดยขอให้เป็นนักเรียนที่ตรงตามเงื่อนไขและใช้การสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระจาย
โอกาสในการเข้ารับการศึกษาให้กับนักเรียนต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน   
 โดยที่ก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่การเรียนการสอนในภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐานในเบื้องต้นประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรมส านักงานเบื้องต้น และมีการทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานเพื่อประเมินผลเป็น
ข้อมูลตั้งต้นที่ได้เห็นภาพรวมทักษะและความสามารถของนักเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียนซึ่งผลการทดสอบเป็น
ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.5.3 ผลการทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานของนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศ  
 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 
จ านวนผู้ทดสอบ 10 คน 16 คน 18 คน 
ร้อยละคะแนนสูงสุด 71.11 73.33 75.60 
ร้อยละคะแนนต่ าสุด 31.11 37.78 11.10 
ร้อยละคะแนนเฉลี่ย 51.78 51.81 58.80 

 
 ซึ่งจากผลการทดสอบของนักเรียนเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 ปีการศึกษาจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ไม่แตกต่างกันถึงแม้จะมีจ านวนมากขี้นจากหลายช่องทางการรับเข้า แสดงถึงการใขเเกณฑ์ที่ก าหนดนี้ยังคงมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาคงยังจะใช้เกณฑ์นี้ต่อไป  และจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยซึ่ง
อยู่ในระดับปานกลาง จะแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่เหมาะสมกับสาขาวิชาได้ดียิ่งขึ้นได้ 
 

2. การประเมินผลนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตร (Continuous assessment during the course 
ofstudy) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตรในหลายด้าน เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุง พ.ศ.2559 
 ในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละชั้นปีจะใช้วิธีสอบภาคทฤษฎีกลางภาคและปลายภาค และทดสอบ
ภาคปฏิบัติในรายวิชาที่มีการทดลองและปฏิบัติการ โดยมีการประเมินและรายงานเป็นเกรด 8 ล าดับขั้น ได้แก่ A, 
B+, B, C+, C, D, D+ และ F  
 การประเมินผลผู้เรียนของทุกรายวิชาในหลักสูตร จะมีการก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งจะถูกระบุไว้ใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา โดยการประเมินผลการเรียนรู้
ดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) คุณธรรมและจริยธรรม (2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีความหลากหลาย เช่น 
 - การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย อัตนัย การจัดท ารายงาน การสอบปากเปล่า 
 - การสอบวัดเจตคติด้วยการสังเกต/แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน การอภิปราย
กลุ่ม การให้ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด เป็นต้น  
 เมื่อถึงปลายปีการศึกษาของชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้เพ่ือ
คัดเลือกนิสิตที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะออกไปฝึกสหกิจ
ศึกษาและท าโครงงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคเรียน ส่วนนิสิตที่มีคะแนนสอบไม่ถึงระดับ 
หรือยังมีรายวิชาตกค้างจ าเป็นต้องเรียนให้ครบถ้วนนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้นิสิตลงทะเบียนเรียน
วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งคณาจารย์จะสามารถติดตามนิสิตได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ  ซึ่งผลการจัดการ
ทดสอบแสดงให้เห็นถึงการไปสหกิจศึกษาได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที ่2.5.4 การจ าแนกนิสิตที่เรียนสหกิจศึกษาและนิสิตที่เรียนวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 
นิสิตที่เรียนสหกิจศึกษาในประเทศ 3 คน 9 คน 6 คน 
นิสิตที่เรียนสหกิจศึกษาต่างประเทศ 4 คน 3 คน* 0 คน 
นิสิตที่เรียนวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 คน 6 คน 4 คน 
รวมจ านวนนิสิตปี 4 ทั้งหมด 9 คน 18 คน 10 คน 

หมายเหตุ * เกิดสถานการณ์ COVID-19 ท าให้นิสิตจ าเป็นต้องกลับมาฝึกสหกิจศึกษาในประเทศต่อ 
 
 จากผลการด าเนินการจะเห็นได้ว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลักดันให้นิสิตเกินกว่าครึ่งได้มี
โอกาสไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ ในจ านวน  6 คนได้ไปสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ทั้งนี้เป็นไปตามที่สาขาวิชาได้รับฟังความต้องการของสถานประกอบการในการร่วมท าสหกิจศึกษา   ส าหรับในปี
การศึกษาต่อไปสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้ประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในการผลักดันให้นิสิตได้มี
โอกาสไปสหกิจศึกษา แต่ถ้าหากสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก็จะให้นิสิตได้เรียนวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือความปลอดภัยของนิสิต 
 ส าหรับในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพา ได้
จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ BUU-CET U ซึ่งสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้สนับสนุนให้นิสิตในหลักสูตรได้เข้า
ร่วมสอบเพ่ือเป็นการวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.5.5 สรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษ BUU-CET U ปีการศึกษา 2563 ของนิสิตปี 4 รหัส 60 

BUU-CET-U Level จ านวน 
ช่วงคะแนน ระดับ สอบครั้งแรก ปีกศ 60 สอบครั้งท่ีสอง ปีกศ 63 

0-20 ระดับ 1 2 คน 0 คน 
21-40 ระดับ 2 7 คน 7 คน 
41-50 ระดับ 3 1 คน 3 คน 
51-60 ระดับ 4 0 คน 0 คน 

รวมจ านวน 10 คน 10 คน 
 
 จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่านิสิตส่วนใหญ่จะมีผลคะแนนในระดับ 2 ซึ่งในหลักสูตรได้วางแผน
ด าเนินการส่งเสริมให้นิสิตในทุกรุ่นได้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่น การส่งเสริมให้มีการสอน การ
น าเสนองานด้วยภาษาอังกฤษในบางรายวิชา การส่งเสริมให้นิสิตได้ไปฝึกงาน หรือ เป็นนิสิตแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศซึ่งจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ มากขึ้น ก่อนท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนจบการศึกษาอีกครั้ง ดัง 
ตัวอย่างตารางที ่2.5.5 
 นอกเหนือจากนั้น ในการประเมินผลนิสิตขณะศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีกระบวนการทวน
สอบ โดยคณาจารย์ในสาขาวิชา โดยสุ่มรายวิชาจ านวนประมาณ 25% จากรายวิชาที่มีเปิดสอน  โดยท าการ
พิจารณาว่าเนื้อหาที่ท าการสอนในรายวิชาเหล่านั้นสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนที่คาดหวังเพ่ือ
จะน าผลการประเมินไปใช้ในการปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
   3. การประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อก าหนดให้นิสิตต้องมีผลการเรียนไม่ต่ ากว่า 2.00 ศึกษาได้หน่วยกิต 
ครบทุกกลุ่มวิชา รวมถึงต้องสอบผ่านวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิชาสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการทดสอบ
วัดความรู้รวบยอด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ โดยการสอบจะพิจารณาในเรื่องของการเขียนเอกสารเชิงวิชาการ การ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบในส่วนต่าง ๆ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การทดสอบการท างานของ
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โปรแกรม และการน าเสนอผลงาน โดยผลการสอบนิสิตที่จะสอบผ่านวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
วิชาสหกิจศึกษา จะมีการประเมินและรายงานเป็นเกรด 8 ล าดับขั้น ได้แก่ A, B+, B, C+, C, D, D+และ F 
เช่นเดียวกันนอกจากนั้นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ยังได้ให้นิสิต
ทดสอบ Exit Exam เพ่ือเป็นการวัดระดับความรู้ของนิสิตในชั้นปีสุดท้ายก่อนส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นการจัดการ
ภายในคณะฯ  และยังได้ส่งเสริมให้นิสิตได้สอบมาตรฐานวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
ITPE, TOPCIT เป็นต้น และการร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิต  ส าหรับผลการสอบ Exit Exam ในปี
การศึกษา 2563 มีผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.5.6 ผลการทดสอบ Exit Exam  

จ านวน ปีกศ 61  
(นิสิตรหัส 58) 

ปีกศ 62  
(นิสิตรหัส 59) 

ปีกศ 63  
(นิสิตรหัส 60) 

นิสิตปี 4 ที่เข้าทดสอบ 9 คน 18 คน 10 คน 
นิสิตที่สอบผ่านเกณฑ ์ 2 คน 3 คน 7 คน 

นิสิตที่สอบไม่ผ่านเกณฑ ์ 7 คน 15 คน  3 คน 
 
 จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่านิสิตปี 4 ที่สอบผ่านเกณฑ์ยังมีจ านวนน้อย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ได้แล้วพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 70 ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์ผ่านที่หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตั้งไว้ แต่
เนื่องจากการที่จัดการทดสอบนั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขประกอบในการส าเร็จการศึกษา จึงท าให้นิสิตบางกลุ่มอาจไม่ได้
ตั้งใจท าเท่าที่ควร ซึ่งทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าเสนอประเด็นปัญหานี้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์แล้ว ได้วางแผนว่าในปีการศึกษาหน้าจะได้น าการทดสอบ Exit Exam เข้าเป็นส่วนร่วมในการให้
คะแนนของรายวิชาเตรียมความพร้อมประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้นิสิตได้ทบทวนเตรียมความรู้
ก่อนไปปฏิบัติสหกิตศึกษา หรือการฝึกงาน นอกจากนี้ทางสาขายังสนับสนุนให้นิสิตปี 4 ได้ท าการสอบวัดระดับใน
มาตรฐานระดับสากล คือ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที  Information Technology Professional 
Examination: ITPE ซึ่งทางสถาบันได้อ านวยความสะดวกนิสิตโดยการประสานเป็นตัวแทนผู้จัดศูนย์สอบ ซึ่งปีนี้
เป็นปีแรกที่สาขาด าเนินการพบว่าจากการสอบจ านวน 9 คน นิสิตได้ท าการสอบผ่านจ านวน 1 คน ทั้งนี้ทางสาขา
วางแผนเตรียมตัวระยะยาวโดยส่งอาจารย์ในสาขาเข้าร่วมสอบจ านวน 3 ท่านเพ่ือประเมินระดับข้อสอบ และ
อาจารย์เข้าร่วมโครงการการเป็นติวเตอร์ข้อสอบ ITPE กับทาง สวทช. 1 ท่าน เพ่ือเตรียมความพร้อมทางการศึกษา
ให้นิสิตให้สอดคล้องกับระดับมาตรฐานการประเมินการวัดระดับสากลแก่นิสิตต่อไป 
 ส าหรับการพิจารณาความสอดคล้องของวิธีการการประเมินผลกับของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.5.7 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับวิธีการประเมินผล  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง วิธีการประเมินการรับเข้า วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อนจบ
การศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม - การสอบสัมภาษณ ์
- การพิจารณาจากการส่ง
เอกสารแทนการสัมภาษณ ์
นักเรียนปีการศึกษา 2563 
 

- การประเมินผลจากเรียนใน
แต่ละรายวิชา 
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นิสิตทั้งในส่วนของสาขาวิชา 
คณะ วิทยาเขต และ 
มหาวิทยาลยั 

- การประเมินผลจากเรียนใน
แต่ละรายวิชา 
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นิสิตทั้งในส่วนของสาขาวิชา 
คณะ วิทยาเขต และ 
มหาวิทยาลยั 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง วิธีการประเมินการรับเข้า วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อนจบ
การศึกษา 

2. ความรู้ - การสอบสัมภาษณ ์
- การพิจารณาจากการส่ง
เอกสารแทนการสัมภาษณ ์
นักเรียนปีการศึกษา 2563 
 

- การประเมินผลจากเรียนใน
แต่ละรายวิชา 
- การประเมินผลจากการสอบ
วัดความรูเ้พื่อการลงเรียน
วิชาสหกิจศึกษา 
- การประเมินผลจากการสอบ
วัดระดบัความรูด้้านภาษา 
ได้แก่ การทดสอบวัดระดับ
ความรู้โดยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลยับูรพา , การ
ทดสอบโทอิค , การทดสอบวัด
ระดับภาษาจีน เป็นต้น 

- การประเมินผลจากเรียนใน
แต่ละรายวิชา 
- การสอบวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
วิชาสหกิจศึกษา 
- การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
- การทดสอบ Exit Exam 

3. ทักษะทางปัญญา - การสอบเข้า/การส่งเอกสาร
ประกอบตามเกณฑ์วิธีการ
รับเข้าในแตล่ะโครงการ 

- การประเมินผลจากเรียนใน
แต่ละรายวิชา 
- การเข้าร่วมโครงการแข่งขัน
หรือประกวดในเวทีต่าง ๆ 

- การสอบวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
วิชาสหกิจศึกษา 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- การสอบสัมภาษณ ์ - การประเมินผลจากเรียนใน
แต่ละรายวิชา 
- การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
นิสิตทั้งในส่วนของสาขาวิชา 
คณะ วิทยาเขต และ 
มหาวิทยาลยั และการเข้าร่วม
โครงการการแข่งขันหรือ
ประกวด 
- การประเมินผลจากการสอบ
วัดระดบัความรูด้้านภาษา 
ได้แก่ การทดสอบวัดระดับ
ความรู้โดยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลยับูรพา , การ
ทดสอบโทอิค , การทดสอบวัด
ระดับภาษาจีน เป็นต้น 

- การประเมินผลจากเรียนใน
แต่ละรายวิชา 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การส่งเอกสารประกอบตาม
เกณฑ์วิธีการรับเข้าในแตล่ะ
โครงการ 
- การทดสอบวัดระดับความรู้
พื้นฐาน 

- การประเมินผลจากเรียนใน
แต่ละรายวิชา 
- การประเมินผลจากการสอบ
วัดระดบัความรูด้้านภาษา 
ได้แก่ การทดสอบวัดระดับ
ความรู้โดยสถาบันภาษา
มหาวิทยาลยับูรพา , การ
ทดสอบโทอิค , การทดสอบวัด
ระดับภาษาจีน เป็นต้น 

- การประเมินผลจากเรียนใน
แต่ละรายวิชา 
- การสอบวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
วิชาสหกิจศึกษา 
- การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
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 จากตารางที่ 2.5.7 แสดงให้เห็นว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของผู้เรียนให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน และมีการติดตามผลการเรียนรู้ในระหว่าง
การศึกษาในวิธีการต่าง ๆ  
 สรุปการด าเนินงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด าเนินการโดย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกันร่วมกันทบทวน CLO และกิจกรรมการประเมินผลที่สอดคล้องกับ ELO ของแต่ละ
รายวิชา ซึ่งปรากฎในมคอ. 3 โดยให้ความส าคัญกับรายวิชาแกนของนิสิตเป็นหลัก โดยสิ่งที่ด าเนินการจะให้
อาจารย์สอนตามที่วางแผนไว้ และประเมินผู้เรียนผ่านกิจกรรม และการทดสอบต่าง ๆ โดยได้บันทึกใน มคอ.5 
จากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมหารือร่วมกันในการเสนอข้อปรับปรุงให้สอดคล้อง ELO  
 ส าหรับแนวทางการปรับปรุง อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านก็จะน าแนวทางที่ได้ร่วมพิจารณาไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน นอกจากนั้นในส่วนของสาขาวิชาได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในส่วนของสาขาวิชาเอง
และส่วนของคณะฯ 
 ในปีการศึกษา 2564 ที่ยังประสบปัญหาสถานการณ์ COVID-19 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
พยายามด าเนินการปรับปรุงกระบวนการในการประเมินผู ้เรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ยังสามารถ
ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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2. 5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students. 
 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการตาม  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2555 ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งมีความหลากหลาย โดยมีวิธีการประเมินแบบต่าง ๆ กัน เช่น 

- การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย อัตนัย การจัดท ารายงาน การสอบปากเปล่า 
 - การสอบทักษะทางโปรแกรมในวิชา โปรเจค หรือ สหกิจศึกษา ด้วยการน าเสนอ รวมถึงการทดสอบ
โปรแกรม  
 - การสอบวัดเจตคติด้วยการสังเกต/ แบบสังเกต พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
กลุ่ม การให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 
 ส าหรับในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกิจศึกษา และสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น
สาขาวิชาได้ออกแบบเกณฑ์การให้คะแนน เพ่ือการให้คะแนนของอาจารย์คณะกรรมการที่ประเมินผลการเรียนมี
ความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ซึ่งส าหรับในปีการศึกษา 2563 ที่มีสถานการณ์ COVID-19 นี้ท าให้ในหลายวิชาต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการสอบการเก็บคะแนน รวมถึงสัดส่วนของการให้คะแนน เพ่ือให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ แต่ก็ได้มีการแจ้งแก่
นิสิตให้ทราบก่อนการสอบปลายภาค ประมาณ 1 สัปดาห์ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Google meet, Microsoft 
Team, Line Group หรือ โทรศัพท์ เป็นต้น 
 ในด้านการแจ้งผลการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการสอบกลางภาค 
รวมถึงคะแนนเก็บต่าง ๆ ในเบื้องต้นให้นิสิตทราบ เพ่ือให้นิสิตได้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจถอนรายวิชา ที่ผล
การเรียนไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต และมีแนวโน้มที่จะไม่ผ่านในรายวิชานั้น ๆ  
 การก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรทุกรายวิชาซึ่งประกอบด้วย ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา หัวเรื่องของการสอน เกณฑ์การประเมิน วิธีในการประเมินผล ช่วงเวลาในการ
ประเมินผล และสัดส่วนการประเมินผล การให้เกรด ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนไว้ใน มคอ. 3 ของรายวิชา ซึ่งจะมีการ
ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบด้วยวาจาในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน และเอกสารโดยที่อาจารย์หลายท่านใน
สาขาวิชาได้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System : 
LMS ) เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียน ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนของรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะบันทึกข้อมูลใน มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาและส่งไปยังฝ่ายวิชาการ 
ภายในก าหนดเวลา เพ่ือแจ้งผลการศึกษากับผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์และทางส่วนกลางจะมีการจัดระบบประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้เรียนในการรับข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาต่อไป 
 สุดท้ายทางสาขาวิชาจะมีการจัดการทวนสอบรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาโดยพิจารณาจาก
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
6) ร่วมกันในที่ประชุมเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษาในทุกปีเทอมของการศึกษา 
 แนวทางการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่ชัดเจน คณาจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ ก าหนดให้การเรียนการสอนเป็นลักษณะ 
Online ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ต้องมีการปรับเกณฑ์การประเมินผู้เรียนทั้งที่เป็น ช่วงเวลาวิธีการข้อบังคับสัดส่วนการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมินและการให้เกรด ใหม่ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ก็
ยังคงมีการท า เอกสารมคอ.3  และการรายงานในที่ประชุมของสาขาวิชาตามปกติ 
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  2.5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment. 

กระบวนการประเมินผลการเรียน ในส่วนของเกณฑ์การประเมินผลและแผนการให้คะแนน อาจารย์ผู้สอน
แต่ละท่านมีการก าหนดรายละเอียดในเอกสาร มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา และมีการชี้แจงให้กับผู้เรียนได้ทราบ
ก่อนการเรียนการสอนทั้งวาจาและเอกสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน  สาขาเริ่มมีการก าหนดให้มีการใช้การ
ประเมินแบบ Scoring Rubrics และ Checklist เช่น ในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [07] เป็นต้น 
 ส าหรับรายวิชาที่มีผู้สอนท่านเดียวผู้สอนจะได้มีการแจ้งแก่ผู้เรียนให้รับทราบถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
แต่ละรายวิชาหัวเรื่องของการสอนและตกลงเกณฑ์การประเมินวิธีในการประเมินผลช่วงเวลาในการประเมินผลและ
สัดส่วนการประเมินผลให้ผู้เรียนได้ทราบตั้งแต่การเรียนการสอนในชั่วโมงแรกและมีการเปิดเผยคะแนนเก็บและ
คะแนนสอบที่นิสิตท าได้ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน เช่น วิชาก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที และ วิชาการคิดและ
การแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจะร่วมกันตกลงเกณฑ์การประเมินผลวิธีใน
การประเมินผลช่วงเวลาในการประเมินผลสัดส่วนการประเมินผล การออกข้อสอบร่วมกันและมีการแบ่งสัดส่วน
ของผู้สอนตลอดจนมีการทบทวนเกณฑ์ประเมินผลในกลุ่มของอาจารย์ผู้สอนก่อนและหลังการประเมินผลการเรียน
ของนิสิตและได้ก าหนดให้มีผู้สอนอย่างน้อย1ท่านท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรายวิชาและแจ้งให้ผู้เรียนทราบ  และ
ในส่วนรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการแจ้งเกณฑ์การประเมินให้แก่นิสิตทราบล่วงหน้ามีการระบุขั้นคะแนนในแต่ละหัวข้อ
ชัดเจน 

ในด้านกระบวนการที่ประกันว่าการประเมินผลผู้เรียนมีความเที่ยงตรงในแต่ละรายวิชานั้น  ได้พิจารณา
จากการออกข้อสอบที่ตอบตามวัตถุประสงค์และรายละเอียดของแต่ละรายวิชา ซึ่งใช้กลไกของการทวนสอบในการ
ประเมินความเที่ยงตรงของการประเมินผลรายวิชา ส่วนความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมนั้น ผู้เรียนสามารถขอ
ตรวจสอบคะแนนกับผู้สอนได้ตลอดทั้งภาคการศึกษาที่เปิดสอนในรายวิชานั้น ตามกระบวนการในหัวข้อ 5.5 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์ ทั้งนี้ถ้าหากนิสิตได้คะแนนต่ ามาก ก็สามารถตัดสินใจการตัดสินใจถอนรายวิชา
นั้นได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้สอบไม่ผ่านในรายวิชาดังกล่าว จากการประเมินผลด้วยวิธีดังกล่าวท าให้ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวได้ดีขึ้น  
 ส าหรับการประเมินผลของนิสิตต่อการวัดผลและประเมินผลประสิทธิภาพและความยุติธรรมแสดงดัง
ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.5.8 ระดับการประเมินผลของนิสิตต่อการวัดผลและประเมินผลประสิทธิภาพและความยุติธรรม  
 ปีกศ 2561 ปีกศ 2562 ปีกศ 2563 ค่าเป้าหมาย 
ระดับการประเมินผลของนิสิตต่อการวัดและ
ประเมินผลมีที่ประสิทธิภาพและยุติธรรม 

3.97 4.05 3.94 3.51 

 
 จากข้อมูลสรุปจะเห็นได้ว่านิสิตยังคงพึงพอใจต่อการประเมินผล การประกันความเที่ยงตรงความ
น่าเชื่อถือและเป็นธรรม 
  แนวทางการปรับปรุงนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงใช้แนวทางการทวนสอบ และการประชุม
ของคณาจารย์ในสาขาเป็นอีกกระบวนการในการปรับปรุงการประเมินผลให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 
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  2.5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning. 
ในการประเมินผลผู้เรียนตามแนวทางของผู้สอนในแต่ละรายวิชานั้น จะมีการชี้แจงให้กับผู้เรียนได้ทราบ 

โดยที่ผู้สอนจะมีการแจ้งผลคะแนนบางส่วนให้กับผู้เรียนทราบในระหว่างที่มีการเรียนการสอน รวมถึงการแจ้งให้
ทราบหลังจากที่มีการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบผลป้อนกลับ  และสามารถวางแผน ปรับปรุง
การเรียนในระยะเวลาการเรียนที่เหลืออยู่ก่อนสอบปลายภาคเรียนได้ 
 รวมถึงการที่ผู้สอนจะใช้เป็นแนวทางในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ิมเติมได้ เช่น การเสริม
แบบฝึกหัด การทบทวนบทเรียน การมอบหมายงาน และ การค้นคว้าท ารายงาน เพ่ือที่จะท าให้ผู้เรียนมีผลการ
เรียนและความรู้ความเข้าใจในรายวิชานั้นดีขึ้น นอกจากนี้ในแต่ละภาคเรียนมีการประชุมวิชาการของคณะ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่ให้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชามากยิ่งขึ้น 
 ส าหรับการให้ผลป้อนกลับนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการด าเนินการหลายวิธี ได้แก่ 
 - แบบฝึกหัด การปฏิบัติการ หรือการทดสอบเก็บคะแนนย่อย มีการป้อนกลับโดยการตรวจงาน
รายบุคคคล ซึ่งหากนิสิตมีจ านวนมากอาจจะอยู่รูปแบบของการเฉลยแบบฝึกหัด เพ่ือให้นิสิตประเมินตนเองได้ 
 - การประเมินผลการสอบกลางภาค มีการแจ้งคะแนนสอบกลางภาค เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้ และ
ปรับปรุงแก้ไข หรือ ถอนการเรียนในรายวิชานั้นได้ทันเวลา 
 - งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น หัวข้อรายงาน การน าเสนอรายงานต่าง ๆ อาจารย์ผู้สอนจะแนะน าให้
ค าปรึกษา แนะน าการค้นคว้าหาข้อมูล รวมถึงให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงภายหลังการน าเสนอ
โดยทันท ี
 โดยที่ช่องทางในการแจ้งผลป้อนกลับไปยังนิสิตมีหลายช่องทาง เช่น   
 1. การแจ้งในห้องเรียน หรือการนัดหมายตามตาราง Office hour 
 2. การแจ้งผ่านทางระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการจัดการการ
เรียนการสอน (e-learning.buu.ac.th), ระบบงานทะเบียนนิสิต (reg.buu.ac.th)  
 3. ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Line group ของนิสิต หรือ ของแต่ละรายวิชา หรือ Facebook ของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ทั้งนี้ทุกรายวิชาต้องมีการให้ผลป้อนในเบื้องต้น ก่อนก าหนดวัดสุดท้านของการเพ่ิมถอนรายวิชา หรือ การ
ส่งผลการเรียนตามก าหนดของมหาวิทยาลัย 
 ในด้านการประเมินผลประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้น คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการ 
ควบคู่กับระบบการประเมินผลของมหาวิทยาลัย (assess.buu.ac.th) ซึ่งนิสิตจะต้องประเมินพฤติกรรมการเรียน
ของตนเอง ความคิดเห็นต่อรายวิชา การประเมินการสอนของอาจารย์  ส าหรับผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์และความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.5.9 ผลประเมินของนิสิตต่อคณาจารย์และการจัดการเรียนการสอน  
หัวข้อการประเมินผล ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ที่มผีลการประเมินการสอนมากกว่า 3.75*  100 100 100 100 
ระดับการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของนิสติต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

3.91 4.02 3.79 3.51 

ช่องทาง/ความสะดวกในการติดตอ่กับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ 

3.91 4.12 4.12 3.51 

นิสิตได้รับค าแนะน าการลงทะเบยีนเรียน การก าหนดแผนการ
เรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

3.91 4.05 4.03 3.51 

การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ 

3.73 4.12 3.94 3.51 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียน
ของนิสิต เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถเรียนจบตามเวลาของ
หลักสตูร 

4.00 4.17 4.06 3.51 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นิสติ ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.00 4.17 3.97 3.51 

 
จากผลการประเมินของนิสิตจะเห็นได้ว่า อาจารย์ในสาขาวิชาทุกท่านมีผลการประเมิน มากกว่า 3.75 ใน

ทุกท่าน  และระดับผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมชองนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ย
มากกว่า 3.75  ส่วนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลป้อนกลับเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนต้องเป็นไปในลักษณะออนไลน์ส่วนมาก จุดนี้ทางสาขาวางแผนประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาเพ่ือหาแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมขึ้น 
  แนวทางการปรับปรุงนั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้เสนอต่อทางคณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์ในการส ารวจประเด็นนี้โดยแฉพาะเพ่ือให้สามารถสะท้อนถึงความต้องการและโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้
ในอนาคต 
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  2.5.5 Students have ready access to appeal procedure. 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้ก าหนดแนวทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นของนิสิต และได้มีช่องทางหลักในการร้องทุกข์ของนิสิต ที่หลากหลายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิต 
ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.5.10 ระดับวิธีการรับฟังความคิดเห็นของนิสิต  

ระดับ วิธีการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา - พบอาจารย์ที่ปรึกษา ( มีการนัดพบรายบุคคล หรือ นิสิตทั้งช้ันปี ) ที่ห้องพักอาจารย์ ตาม 

Office hour,  ในที่ ส าธารณะ ,  ทางโทรศัพท์ ,  ทาง  Social Network ได้ แก่  Line หรื อ 
Facebook , การร้องทุกข์ผ่านฝ่ายกิจการนิสิต 

ประธานสาขาวิชา การเข้าพบประธานหลักสูตรโดยตรง , ผ่านการรายงานของอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณบดี การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือประธานสาขาวิชา 

การร้องทุกข์โดยการเข้าพบคณบดีโดยตรง, ผ่านระบบประเมินและแบบสอบถาม, ร้องทุกข์ผ่าน
สายตรงคณบดีทางหน้าเว็บไซต์ 

วันนิสิตพบผู้บริหาร นัดหมายนสิิตในหลักสตูรทุกช้ันปปีระชุมพร้อมกัน 
นิสิตแสดงความเห็นและร้องเรียนหรือร้องทุกข์ด้านต่าง ๆผ่านแบบสอบถามล่วงหน้า 
คณบดีเข้าพบปะพูดคุย ตอบข้อสงสัย ความเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากแบบประเมิน, เปิดโอกาสให้
นิสิตซักถามร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม 

 

 
 

ภาพที่ 2.5.1 ขั้นตอนการจัดการการร้องทุกข์ของนิสิต 
 
การด าเนินการ 
 อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 - รับทราบประเด็นปัญหา  
  - พิจารณาระดับปัญหา 
  - หากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับต่ า  สามารถด าเนินการแก้ปัญหา และแจ้งสาขาวิชาหากเป็นปัญหา
ความเสี่ยงระดับกลาง - สูง เสนอสาขาวิชาหรือกลุ่มงานให้พิจารณาต่อไป 
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  ประธานสาขาวิชา 
  - รับทราบประเด็นปัญหา  
 - พิจารณาระดับปัญหา 
  - หากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับต่ า  สามารถด าเนินการแก้ปัญหา และแจ้งสาขาวิชาหากเป็นปัญหา
ความเสี่ยงระดับกลาง - สูง เสนอคณะท างานให้พิจารณาต่อไป 
  ผู้บริหารคณะ(รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี) 
 - รับทราบประเด็นปัญหา  
 - พิจารณาระดับปัญหา 
  - หากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับต่ า  สามารถด าเนินการแก้ปัญหา และแจ้งกลุ่มงานหากเป็นปัญหาความ
เสี่ยงระดับกลาง - สูง เสนอคณะท างานให้พิจารณาต่อไป 
 คณบดี 
 - รับทราบประเด็นปัญหา  
 - พิจารณาระดับปัญหา 
  - หากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับต่ า  ด าเนินการแก้ปัญหาหากเป็นปัญหาความเสี่ยงระดับกลาง - สูง 
เสนอคณะท างานร่วมพิจารณาต่อไป 
 สาขาวิชา  
 - รับทราบประเด็นปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา และแจ้งคณะท างาน 
 กลุ่มงาน 
 - รับทราบประเด็นปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา และแจ้งคณะท างาน 
 คณะท างาน 
 - รับทราบประเด็นปัญหา  
 - ด าเนินการแก้ปัญหา และแจ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 
ตารางท่ี 2.5.11 ร้อยละการรับรู้ช่องทางการร้องทุกข์ของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ช่องทางการร้องทุกข์ 
ร้อยละการรับรู้ 

ปีกศ 60 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 78.57 84.62 95.23 96.97 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธาน
หลักสตูร สาขาวิชา 

25.00 28.21 54.76 93.94 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศลิปศาสตร ์

14.29 17.95 28.57 81.82 

ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
และศลิปศาสตร์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบด ี

25.00 15.38 26.19 78.79 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสติ 7.14 15.38 28.57 78.79 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 0.00 17.95 28.57 75.76 

 
ตารางที่ 2.5.12 ร้อยละของการร้องทุกข์ของนิสิตในแต่ละปีการศึกษา 

การร้องทุกข์ 
ร้อยละการรับรู้ 

ปีกศ 60 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 
เคยร้องทุกข ์ 17.86 10.26 7.15 6.06 
ไม่เคยร้องทุกข์ 82.14 89.74 92.85 93.94 
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ตารางที่ 2.5.13 ร้อยละของการใช้งานช่องทางร้องทุกข์ของนิสิตที่เคยร้องทุกข์ 

ช่องทางการร้องทุกข์ 
ร้อยละการรับรู้ 

ปีกศ 60 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 66.67 25.00 33.33 50.00 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธาน
หลักสตูร สาขาวิชา 

- - - - 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศลิปศาสตร ์

- - - - 

ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
และศลิปศาสตร์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบด ี

33.33 25.00 66.67 50.00 

ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสติ - 25.00 - - 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี - 25.00 - - 

 
ตารางที่ 2.5.14 การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เคยร้องทุกข์ 

การประเมินความพึงพอใจของนสิิตที่เคยร้องทุกข์ ร้อยละการรับรู้ 
ปีกศ 60 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 

ความพึงพอใจต่อการจัดการการรอ้งทุกข์ 1.33 2.75 2.00 2.00 
ความพึงพอใจต่อช่องทางในการร้องทุกข์ 1.33 2.00 1.67 2.00 

 
 จากผลการประเมินผลการส ารวจช่องทางในการการร้องทุกข์และความพึงพอใจของนิสิตที่เคยร้องทุกข์ 
ส าหรับนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้ว่าช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี
เป็นช่องทางที่นิสิตเข้าถึงได้มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง และร้อยละของการร้องทุกข์ของนิสิตมีน้อยลง  ซึ่งเป็นผลมา
จากการที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้าถึงนิสิตได้ง่าย และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนิสิตได้
อย่างสะดวก ส าหรับกระบวนการการจัดการการร้องทุกข์ เมื่อทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับทราบ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็จะได้มีการประชุมเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกับทางคณะ ซึ่งจะเห็นได้จากระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดการการร้องทุกข์อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงพยายามจัดการกับ
ปัญหาของนิสิตให้ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มความสามารถ 
  แนวทางการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศก็ยังคงพัฒนาช่องทางที่นิสิต
สามารถเข้าถึงการร้องทุกข์ให้ดีที่สุดเพ่ือลดการเกิดปัญหาหรือสามารถแก้ปัญหาให้นิสิตได้อย่างทันท่วงที 
โดยเฉพาะในช่วงสภาวการณ์ COVID-19 ที่อาจจะมีปัญหาได้ในปีการศึกษาหน้า  
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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 าลังเบื้องต้น เพ่ือจัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมแผนพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  
 
ตารางที่ 2.6.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัยและเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

ด้านบริการวิชาการ 

นางสาวสิริสุดา บัวทองเกื้อ - เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาด้านการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- ด าเนินการปรบัปรุง
หลักสตูร 2564 

- มีผลงานวิจัย และ/หรือ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- มีส่วนร่วม หรือ เป็นหัวน้า
โครงการบริการวิชาการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ - เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาด้านการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- ด าเนินการปรบัปรุง
หลักสตูร 2564 

- มีผลงานวิจัย และ/หรือ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- มีส่วนร่วม หรือ เป็นหัวน้า
โครงการบริการวิชาการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

ผศ.ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต - เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาด้านการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- ด าเนินการปรบัปรุง
หลักสตูร 2564 

- มีผลงานวิจัย และ/หรือ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- มีส่วนร่วม หรือ เป็นหัวน้า
โครงการบริการวิชาการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

นายธนพล พุกเส็ง - เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาด้านการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- ด าเนินการปรบัปรุง
หลักสตูร 2564 
- จัดท าเอกสารประกอบการ
สอน 

- มีผลงานวิจัย และ/หรือ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- มีส่วนร่วม หรือ เป็นหัวน้า
โครงการบริการวิชาการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

นางสาวธารารัตน์ พวงสุวรรณ - เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาด้านการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- ด าเนินการปรบัปรุง
หลักสตูร 2564 

- มีผลงานวิจัย และ/หรือ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- มีส่วนร่วม หรือ เป็นหัวน้า
โครงการบริการวิชาการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 

นางสาวอุไรวรรณ บัวตูม - เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาด้านการเรียนการ
สอน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- ด าเนินการปรบัปรุง
หลักสตูร 2564 

- มีผลงานวิจัย และ/หรือ 
เผยแพรผ่ลงานวิจยั อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- มีส่วนร่วม หรือ เป็นหัวน้า
โครงการบริการวิชาการ 
อย่างน้อย 1 โครงการ 
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  โดยในส่วนของการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการได้ติดตามความพร้อมของคณาจารย์ว่าปัจจุบันมีการวางแผนและ
ความคืบหน้าไปมากเพียงใด เพ่ือให้ทางหลักสูตรสามารถส่งเสริมการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดัง
ตารางที่ 2.6.2 
 
ตารางที่ 2.6.2 ผลการติดตามการด าเนินการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร แผนเข้าสู ่
ต าแหน่งวิชาการ 

ผลการติดตามการด าเนินการ 

นางสาวสิริสุดา บัวทองเกื้อ คาดว่าจะยื่นขอ ผศ.  
ปีการศึกษา 2564 

ด าเนินงานวิจัย 

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ คาดว่าจะยื่นขอ ผศ.  
ปีการศึกษา 2564 

จัดท าเอกสารประกอบการสอน 

ผศ.ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต - ลาออก 
นายธนพล พุกเส็ง คาดว่าจะยื่นขอ ผศ.  

ปีการศึกษา 2563 
ปรับเป้าหมายว่าต้องยื่นขอต าแหน่งภายใน ปีงบประมาณ 
64 (ก.ย.) 
-มีร่างเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา 29036359 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
เอกสารงานวิจัยท่ีตีพิมพ์แล้ว มดีังนี้ 
1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม TCI 2 100% 
2. เอกสารงานประชุมวิชาการ 50% 

นางสาวธารารัตน์ พวงสุวรรณ คาดว่าจะยื่นขอ ผศ.  
ปีการศึกษา 2563 

ปรับเป้าหมายว่าต้องยื่นขอต าแหน่งภายใน ปีงบประมาณ 
64 - 65 มีร่างเอกสารประกอบการสอนรายวิชารายวิชา 
29024059 โครงสร้างข้อมูลและขัน้ตอนวิธี 
- เอกสารงานวิจัยท่ีตีพิมพ์แล้ว มีดงันี้ 
1 รอผลตอบรับอย่างเป็นทางการจากวารสาร ICIC Express 
Letter  Q3  (50%) (ประมาณมิถนุายน) 

นางสาวอุไรวรรณ บัวตูม คาดว่าจะยื่นขอ ผศ.  
ปีการศึกษา 2565 

แจ้งคณะขอท าวิจัยเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ โดย
ตั้งเป้าหมายว่าต้องยื่นขอทุนวิจัย ปีงบ 64  
ตอนนี้มีเอกสารประกอบการสอนที่เป็น First Draft รายวิชา 
29025159 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คาดว่าจะขอ
สอบเอกสารประกอบการสอน ปีงบ 65 (ปีการศึกษา 65 
เทอม 2) 

 
  จากข้อมูลในตารางที่ 2.6.4 แสดงจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งสิ้น 9 ท่านที่สอนในหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563 โดยจากจ านวนอาจารย์ทั้งหมดข้างต้น มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 ท่าน และอาจารย์ในคณะฯ จ านวน 3 
ท่าน เมื่อพิจารณาผลรวมค่า FTE เทียบกับจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเห็นได้ว่าจ านวนอาจารย์ที่สอน
เหมาะสมกับในหลักสูตรเท่ากับ 5.09 ซึ่งลดลงจากปีการศึกษาก่อนหน้า 7.60 ตามตารางที่ 2.6.5 อันเนื่องมาจาก
ทางหลักสูตรการผลักดันนิสิตตกค้าง (หลักสูตร IT54, IS54) ให้สามารถจบการศึกษาออกได้จ านวนมาก 
  ในปีการศึกษา 2563 วางแผนรองรับกรณีที่อาจารย์ย้ายหรือลาออกสาขาวิชาได้ประสานกับคณะเพ่ือ
รองรับกรณีเกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งในปีการศึกษาที่ 2564 ผศ.ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต ได้ลาออกเมื่อ 23 พฤศจิกายน 
2563 ทางหลักสูตรจึงได้ประสานกับทางคณะเพ่ือเสนอให้ ดร.อุไรวรรณ บัวตูม เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในวันที่ 7 มกราคม 2564 แทนต าแหน่งที่ว่างลง ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564  
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  2.6.2 Staff- to- student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service. 
  ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ เก็บรวบรวมข้อมูล และค านวณวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนรวมถึง
ภาระงานของผู้สอน โดยมีการค านวณค่า FTE รวมของนิสิตคือ FTE(S) และค่า FTE รวมของอาจารย์คือ FTE(I) 
โดยแสดงในตารางที่ 2.6.5 พบว่า สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนของปีการศึกษา 2563 มีค่าเท่ากับ 11.98 จะ
เห็นว่ามีจ านวนมากกว่าอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ไม่มาก ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ที่ 1:20 แสดงให้เห็น
ว่าหลักสูตรยังมีศักยภาพพอที่จะรับนิสิตเพ่ิมอีกจ านวนมาก พิจารณาจากแนวโน้ม 3 ปีการศึกษาย้อนหลังแนวโน้ม
อัตราส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
  ทั้งนี้ทางสาขาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาในด้านการวิจัย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และบริการวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารและ
ประชุมวิชาการ ดังตารางที่ 2.6.6 โดยจากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จะเห็นได้ว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างเครือข่าย
การด าเนินการวิจัย 
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  2.6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated. 
  1. การรับอาจารย์ 
  สาขาฯ ได้ใช้ระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุเป็นคณาจารย์ประจ า ซึ่งเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(http://personnel.buu.ac.th/documentall.php?menu_id=1&doctp_id=) และการปฏิบัติงานของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนจะเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์  
(http://council.buu.ac.th/regulat/2553/48-53.pdf) ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
  สาขาฯ มีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเส้นทางเดินของ
ต าแหน่งงานตามที่ก าหนดในแผนที่ได้วางไว้ และก าหนดให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา หรือ
ประชุมวิชาการ เขียนรายงานสรุปเกี่ยวกับทักษะความรู้ที่ได้รับและแนวทางการน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการไปใช้กับการเรียนการสอน ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. การก าหนดขอบเขตงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  อาจารย์ประจ ามีภารกิจ 3 ด้านหลัก ดังนี้ 
  1. ด้านการเรียนการสอน อาจารย์ต้องมีภาระงานสอนข้ันต่ า 6 หน่วยภาระงาน และไม่เกิน 18หน่วยภาระ
งาน ต่อภาคการศึกษา 

2. ด้านงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาจารย์ควรมีผลงานเผยแพร่ 1 เรื่อง ต่อ 1 ปี ซึ่งการคิด
สัดส่วนภาระงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
  3. ด้านบริการวิชาการ ได้แก่ การให้บริการวิชาการ/โครงการฝึกอบรม/ที่ปรึกษาภายนอก 
  นอกจากนั้นจะเป็นภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยผู้บริหารของคณะฯ 
  3. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยได้กาหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมี ใน
สถาบันอุดมศึกษา และคณะฯ ได้นามาเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของคณะฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์รับทราบ
นอกจากนี้ ทางคณะฯ ได้มีการอบรมปฐมนิเทศอาจารย์ ใหม่ เพ่ือให้ทราบถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4. การสื่อสารกับบุคลากร 
  ทุกข้อมูลทั้งการประชาสัมพันธ์ มีการสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การประชุมบุคลากร การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ช่องทางอีเมล์ และการประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์
รับทราบผ่านทางการประชุม ช่องทาง social media และเว็บไซต์คณะ 
  5. ความก้าวหน้าทางสายงาน 
  ทางคณะมีการสนับสนุนให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยขั้นต่ า 1 ชิ้นงานต่อปี สนับสนุนให้ขอทุนวิจัย และ ท างาน
วิจัยเป็นทีม ร่วมทั้งวางแผนของต าแหน่งทางวิชาการ โดยชี้แจ้งให้ทราบระหว่างการสัมภาษณ์งาน ก่อนรับเข้ามา
ท างาน  โดยการติดตามความก้าวหน้าในสายงานวิชาการแสดงดังตารางท่ี 2.6.2 
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  2.6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated. 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้จัดท าเกณฑ์การคิดภาระงานและข้อตกลงในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรของคณะฯ โดยให้อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าเกณฑ์กลาง ซึ่งส าหรับสายวิชาการ จะ
แบ่งเป็นภาระงานสอน ภาระงานวิจัย ภาระงานบริหาร และภาระงานอ่ืน ๆ โดยบุคลากรสามารถที่จะก าหนด
สัดส่วนให้มีความเหมาะสมต่อลักษณะของงานแต่ละบุคคล และประกาศให้แต่ละคนได้ทราบ และมีการตั้ง
คณะกรรมการในการตรวจประเมินภาระงาน 
  ซึ่งจากเกณฑ์ที่ได้ใช้มาต่อเนื่องนั้น ยังมีเงื่อนไขในการคิดภาระงานที่ไม่ชัดเจน คณะฯ และหลักสูตรจึงได้ 
ได้มีการปรับเกณฑ์ภาระงานในปีการศึกษา 2563 เช่น ด้านการสอน และการวิจัยให้สอดคล้องกับความภาระงาน
ของบคุคลากร 
  เพ่ิมกระบวนการทวนสอบเพ่ือสะท้อนถึงการจัดการการเรียนการสอน รวมถึงการประชุมอาจารย์ในสาขา
เพ่ือสะท้อนถึงปัญหาทางแก้ไขและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
  ในขณะเดียวกันสาขาวิชาได้ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาได้ร่วมท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
โครงการกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบสารสนเทศการเชื่อมโยงข้อมูล SMEs ส าหรับการจัดท าบัญชีบริวารด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัล (SMEs data linkages for Digital Economy Satellite Accounts or DESA development) 
ร่วมกับ สดช และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น 
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  2.6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them. 
  สาขาฯ ได้ใช้กลไกในการระบุความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการโดยเฉพาะ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่านการสอบถามความต้องการและมีการติดตามการด าเนินการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ของบุคคลากร ดังนี้  
  1. คณะมีนโยบายในการสนับสนุนให้บุคลากรรับการอบรมส่งเสริมองค์ความรู้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
  2. สาขาได้มีกระบวนการติดตามสอบถามความต้องการอบรมของคณาจารย์หลักสูตรทุกภาคการศึกษา 
  3. สาขาได้มีกระบวนการติดตามการอบรมของคณาจารย์ในสาขาทุกเดือน 
 
ตารางที่ 2.6.3  ผลการส ารวจความต้องการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ความต้องการความรู้ 
นางสาวสิริสุดา บัวทองเกื้อ - ต้องการอบรมด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน 
นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ - ต้องการอบรมด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ผศ. ดร.กัญลิน จิรัฐชยุต (ลาออก) 
นายธนพล พุกเส็ง - ต้องการอบรม ในศาสตร์ที่ใช้สอนนิสิตสาขา AAI  
นางสาวธารารัตน์ พวงสุวรรณ - Business Intelligent  

- Data science 
- การเขียนโปรแกรมภาษา Phyton ที่น ามาใช้กับ Deep learning method 

นางสาวอุไรวรรณ บัวตูม - ต้องการอบรมเกี่ยวกับ Data Science และ Computer Vision เพื่อสนับสนุนการ
ท างานทางด้านการใช้เครื่องมือทางด้าน AI, Image Processing 

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

คณะฯ มีนโยบายประกาศยกย่องแสดงความยินดีกับบุคคลากรที่ได้รับต าแหน่งวิช การ หรือสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งที่ประชุม หรือช่องออนไลน์ เช่น website คณะฯ และวิทยาเขตฯ และช่องทาง 
Line กลุ่มของคณะ 

นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวชื่นชมแสดงความยินดีต่ออาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยหรือ
สร้างเกียรติประวัติให้กับคณะ ในการประชุมของคณะ ซึ่งมีผลท าให้บุคลากรในคณะเกิดแรงจูงใจในการท าวิจัย
เพ่ิมขึ้น ในปี 2563 นี้ หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจากคณะให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมวิชาการที่จัดโดยคณะ เช่น 
โครงการเขียนเอกสารงานวิจัยเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม R ในงานวิจัย เป็นต้น แต่ยังพบว่างานวิจัยที่มีส่วนสนับสนุนหรือน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนยังคงมีน้อย 

ดังนั้น ในปีการศึกษาถัดไป หลักสูตรจะประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในหลักสูตรให้ความส าคัญกับการ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีส่วนสนับสนุนหรือน าไปใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น 
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2.6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement. 

ในปีการศึกษา 2563 คณะมีกลยุทธ์ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการต่างศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศพร้อมตอบรับกลยุทธ์นี้ โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ในหลักสูตรมีส่วนในการท าวิจัยร่วมกับสาขาต่าง ๆ 
ในคณะ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายนอก 
 จากตารางที่ 2.6.6 จะพบว่าจ านวนผลงานต่ออาจารย์และนักวิจัยเท่ากับ 1 ซึ่งสาขาหลักสูตรสามารถท า
ได้ค่าเฉลี่ยได้ตามเป้าหมายของคณะฯ ที่ให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่างน้อย 1 เรื่องต่อคน 
 
ตารางที่ 2.6.4 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564) 

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2  2 1.23 50.00 
4. อาจารย์ 3 4 7 3.78 42.85 
5. อาจารย์พิเศษ      

รวม 5 4 9 5.01 44.44 
หมายเหตุ : 
1. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยที่รับผิดชอบหลักสูตร (รวมอาจารย์พิเศษท่ีสอน
ในรายวิชาของคณะ/วิทยาลัย) โดยยังไม่ต้องรวมกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
3. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวมในประเภทท่ี 1 – 4  
4. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ให้ใช้วิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version 3 หน้า 30 วิธีที่ 1 โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับ
การท างาน 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 
ตารางที่ 2.6.5 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต่อนิสิต 

ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย ์ FTE รวมของนิสิต อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
2561 13.32 117.76 8.83 
2562 7.60 80.44 10.58 
2563 5.01 60.00 11.98 

 
ตารางที่ 2.6.6 ข้อมูลสรุปผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2560   4  4 4:5 
2561 2  1 1 4 4:5 
2562   4  4 4:5 
2563 2 2  1 5 5:5 
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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. 
 การจัดการด้านบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เนื่องจากคณะฯ ไม่ได้มี
บุคลากรสายสนับสนุนเอง มีเพียงนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการศึกษา ซึ่งด าเนินงาน
ในส่วนของคณะฯ นอกจากนั้นจะเป็นการใช้บริการฝ่ายกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  ดังนั้นในด้านวางแผนและ
ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนวิชาการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในส่วนของคณะ  
  การวางแผนอัตราก าลังตามแผนอัตราก าลังคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีบุคลากร 3 กลุ่ม คือนักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
และนักวิชาการศึกษา ซึ่งข้อมูลสรุปดังนี้  
 
ตารางที่ 2.7.1 ลักษณะภาระงานตามแต่ละประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ต าแหน่งงาน รายละเอียดของงาน จ านวน 
1.นักวิทยาศาสตร ์ - สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

- ปฏิบัติการตามที่คณบดีมอบหมาย 
5 คน 

2. เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการด้านการบริการวิชาการ และ ปฏิบัติการตามที่คณบดี
มอบหมาย 

1 คน 

3. นักวิชาการศึกษา สนับสนุนการจัดกิจกรรม โครงการและการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และ 
ศิลปศาสตร์  และ ปฏิบัติการตามที่คณบดีมอบหมาย 

1 คน 

หมายเหตุ : ทุกคนวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 
  
  โดยที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนช่วยในการท างาน
ของสาขา เช่น การท าโครงการ และการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเป็นทิศทางในการการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จากความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ด้วยกัน คือ 
   1. คุณสมบัติพ้ืนฐานและประสบการณ์  โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน มีการ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ พัฒนาความรู้ความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมถึงการได้รับการอบรม พัฒนาตนเองตามลักษณะงานที่เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ  
   2. คุณสมบัติทางวิชาชีพ แบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและ
ทรงคุณวุฒิ ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะฯ ส่งเสริมให้มีการขอต าแหน่งทาง
วิชาชีพ โดยได้มีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่แสดงถึงการพัฒนาในต าแหน่งช านาญการ และ
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 มีบุคลากร 1 คน ได้รับต าแหน่งช านาญการ  

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีเป็นบุคลากรหลักที่ท าหน้าที่ในการ
สนับสนุนการด าเนินการหลักของทั้งคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และสาขาต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ โดยที่มีการแบ่งโครงสร้างงานออกเป็น 9 ฝ่ายงาน และมีการวางแผนอัตราก าลังในแต่ฝ่ายงานแต่
ละด้านเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งบุคลากรในแต่ละต าแหน่งในแต่ละ
ฝ่ายงานจะมีการก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นไปตาม
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ประกาศคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับฝ่ ายงานภายในกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี  
 
ตารางที่ 2.7.2 ตัวอย่างงานท่ีให้การสนับสนุนและจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 

ฝ่ายงานภายในวิทยาเขต
จันทบุรี 

ตัวอย่างงานที่ให้การสนับสนุน วุฒิการศึกษาสูงสุด รวม 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

งานสารบรรณและธุรการ - การจัดท าเอกสารส่งตัวนิสิตฝึกงาน/สหกจิ
ศึกษา 

2 คน 1 คน 5 คน 8 คน 

งานการเจ้าหน้าท่ี - การประสานงานการศึกษาดูงาน การนิเทศ
ฝึกงาน สหกิจศึกษาระหว่างประเทศ 

 1 คนคน 1 คน 2 คน 

งานแผนและทรัพย์สิน - การเสนอจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครภุณัฑ ์  1 คน 6 คน 7 คน 
งานบริการวิชาการ - การจัดตารางเรียน ตารางสอบ  2 คน 1 คน 3 คน 
งานกิจการนิสิต - การขอทุนการศึกษา การกู้ยืมกยศ.  2 คน  3 คน 
งานอาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะ 

- การเปิดปิดห้องเรียน และอาคาร 6 คน 6ค น  12 คน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ* - การให้บริการอินเทอรเ์น็ต Account WIFI 
ของนิสิต 

 2 คน 1 คน 3 คน 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา* - การจัดเตรียมอุปกรณโ์สตทัศนศกึษาในห้อง
สอน 

 4 คน 1 คน 5 คน 

ฝ่ายห้องสมุด* - การให้บริการยมื-คืน หนังสือ วารสารเพื่อ
การเรยีนการสอน 

 4 คน  4 คน 

หมายเหตุ * อยู่ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้มีส่วนร่วมกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โดยที่คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ซี่งมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
พัฒนาบุคลากรของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ทั้งทางด้านคุณสมบัติพ้ืนฐานและประสบการณ์  และ คุณสมบัติ
ทางวิชาชีพ เพ่ือให้มีความสามารถในการบริการที่จะตอบสนองต่อการท างานของคณะฯ และทางสาขา   และใน
ส่วนของการด าเนินการของสาขานั้นคือการสะท้อนผลการด าเนินงานผ่านทางคณะฯ การประเมินผ่านระบบ
ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน (assess.buu.ac.th) และ การประเมินการรับบริการโดยการด าเนินงาน
ของแต่ละฝ่ายงานในวิทยาเขตจันทบุรี  
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  2.7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion are determined and communicated. 

การก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนั้นทั้งในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยที่
คณะฯ หรือ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีการพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น กรอบอัตราก าลัง รายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน และจึงน าเสนอผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ หรือ คณะกรรมการบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรี  จากนั้นได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ทราบโดยทั่วกันทั้งทางเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต์วิทยาเขตจันทบุรี และเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เอกสารประกาศ
หนังสือเวียนไปตามส่วนงานต่าง ๆ และสื่อสารมวลชนภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพาสายสนับสนุนวิชาการ เป็นกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มี
ความสนใจที่จะเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดมีการสอบวัด
ความรู้และคัดเลือกเป็น 2 ภาค ดังนี้  
 1. ภาค ก. เป็นการวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  
 2. ภาค ข. เป็นการจัดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
 โดยผู้สอบผ่านในภาค ก. จะต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และภาค
ความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ในส่วนของการสรรหาบุคลการเข้าปฏิบัติงาน จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบในการด าเนินการสรรหาจากมหาวิทยาลัยแล้ว โดยให้ด าเนินการ ดังนี้   
 1. ให้ส่วนงานเสนออธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนงานจ านวน 3 
คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงาน จ านวน 1 คน ผู้แทนจากสภาพนักงาน จ านวน 1 คน ผู้แทนจากกองบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบุคคลจากส่วนงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. ให้คณะกรรมการคัดเลือก ด าเนินการจัดสอบความรู้ ความสมารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะต าแหน่ง 
ก าหนดวิธีการสรรหาตามความเหมาะสม โดยให้ท าเป็นประกาศรับสมัครของส่วนงาน  

3. พิจารณารับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ก. โดยมีหนังสือรับรองผลการสอบ 
 4. เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่วนงานออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งมหาวิทยาลัยทราบ ในการ
ด าเนินงานของส่วนงานคณะกรรมการคัดเลือก อาจก าหนดให้มีการสอบข้อเขียน หรือสัมภาษณ์ หรือพิจารณาจาก
ประสบการณ์ หรือสอบภาคปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ ทั้งนี้ต้องค านึ งถึงหลักความยุติธธรมและ
โปร่งใส  
 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มิได้มีการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้ามาใหม่ 
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2.7.3 Competences of support staff are identified and evaluated. 
  การระบุสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
และกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นั้นได้ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้ประเมินผลผ่านแบบข้อตกลงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา (องค์ประกอบที2่)  
 

 
ภาพที่ 2.7.1 ตัวอย่างแบบประเมนิผลสัมฤทธ์ิของงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 โดยจะแบ่งเป็น 3 ข้อ คือ 
 ก. สมรรถนะหลัก (ส าหรับพนักงานและลูกจ้างทุกคน) 
 ข. สมรรถนะประจ าสายงาน (ส าหรับพนักงานและลูกจ้างแต่ละสายงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
 ค. สมรรถนะทางการบริหาร (ส าหรับพนักงานประเภทผู้บริหาร) 
 โดยจะใช้แบบข้อตกลงดังกล่าวเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีโดยเป็นข้อตกลงระหว่าง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและหัวหน้าหน่วยงาน (ทั้งในส่วนของคณะฯและกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี)   
 นอกจากนั้นแล้ว กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรียังได้มีระบบการประเมินผลการบริการทั้ งในระดับฝ่ายงาน 
และระดับบุคลล ดังข้อมูลในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.7.3  ระบบการประเมินผลการบริการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
ระดับการประเมินผล ผู้ประเมินผลการบริการ ระบบการประเมินผล 
ระดับฝ่ายงาน นิสิตผู้รับบริการ assess.buu.ac.th 

ระบบประเมินการรับบริการของฝ่ายงาน 
 คณาจารย์ในสาขาวิชาผู้รับบริการ assess.buu.ac.th 

ระบบประเมินการรับบริการของฝ่ายงาน 
ระดับบุคคล คณาจารย์ในสาขาวิชาผู้รับบริการ การประเมินโดยงานการเจ้าหน้าที่วิทยาเขตจันทบุรี  

ผ่าน go.buu.ac.th 
 บุคคลภายนอกท่ีได้รับบริการ การประเมินโดยงานการเจ้าหน้าที่วิทยาเขตจันทบุรี 

ผ่าน go.buu.ac.th 
 
 เมื่อถึงรอบการประเมินผล หัวหน้าส่วนจะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และเสนอแนะข้อที่ควรพัฒนาเพื่อให้บุคลากรน าไปพัฒนาต่อไป 
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2. 7. 4 Training and developmental needs of support staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them. 
 ความต้องการในการอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น ในส่วนของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จะได้มีการส ารวจความต้องการในการอบรมพัฒนา
ตนเองและจัดท าเป็นแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร ซึ่งแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร จะมาจากความต้องการของ
แต่ละบุคคลที่มีความสนใจและสอดคล้องกับภารกิจ หรือยุทธศาสตร์ของคณะฯ  และมาจากที่หัวหน้าส่วนงานมี
ความต้องการให้บุคคลดังกล่าวได้รับการพัฒนาเพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการมอบหมายซึ่งจะได้ระบุ
ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบหมายเลข 3 ส่วนที่ 3: แผนพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล 
 

 
ภาพที่ 2.7.2 แบบฟอร์มแผนพัฒนาการปฏิบตัิงานรายบุคคล 

 
 ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนั้น คณะฯ ได้ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทุกคนต้องได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี จะเป็นการอบรมได้ทั้งจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจะขออนุมัติการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายต่อคณบดี และเม่ือกลับมาจากการฝึกอบรม จะต้องรายงานผลการฝึกอบรมให้กับคณะฯได้รับทราบ 
 ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จะมีแนวทางการปฏิบัติที่คล้ายคลึง
กัน คือ ให้บุคลากรแต่ละคนระบุความต้องการในการอบรม และพัฒนาตนเอง และการระบุประเด็นที่ต้องการให้
บุคลากรดังกล่าวได้รับการพัฒนาจากผู้บริหารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพ่ือที่จัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากร
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี โดยที่การอบรมและพัฒนามีทั้งที่จัดโดยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และส่วน
งานภายนอกมหาวิทยาลัย  ส าหรับในส่วนของการอบรมภายในมหาวิทยาลัยนั้น ในบางหัวข้อกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี ได้ร้องขอให้คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้เป็นผู้จัดอบรม ก็จะมีประสานมายังสาขาวิชาให้เป็น
ผู้ด าเนินการอบรมในให้แก่บุคลากรของวิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ในการไปอบรมนั้น ก็จะต้องขออนุมัติการฝึกอบรม
และค่าใช้จ่ายต่อผู้บริหารกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และเมื่อกลับมาจากการฝึกอบรม จะต้องรายงานผลการ
ฝึกอบรมให้กับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีได้รับทราบ 
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  2.7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service. 
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีแนวทางการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  ดังนี้ 
  1. ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน  
  คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีได้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับ 
แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานและลูกจ้าง และการเพ่ิมค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งบริหาร
เพ่ือให้มีความเป็นธรรมในการให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
  2. การยกย่องชมเชย 
 - มีการยกย่องชมเชยบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีในการประชุมบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ 
 - มีการมอบรางวัลขวัญใจบุคลากร ให้กับบุคคลทั้งในระดับคณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
  3. การสร้างขวัญและก าลังใจ 
 คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ดี สร้างความผูกพันสามัคคีระหว่างกัน เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ให้กับบุคลากรทั้งใน
คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี   
  4. การสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการ 
 - คณะฯ และ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ได้สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้องการภารกิจที่ตนเองปฏิบัติงาน โดยการแจ้งยังส่วนงาน เพ่ือที่จะเสนอต่อกรรมการ
ประจ าส่วนงานในการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษา   
 - การสนับสนุนสวัสดิการด้านการประกันเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากประกันสังคมเช่นประกันกลุ่มประกัน
อุบัติเหตุสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ส าหรับประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ด าเนินการโดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในปี
การศึกษา 2564 เป็นดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.7.4 ผลประเมินความความพึงพอใจต่อการให้บริการที่ด าเนินการโดยกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ในปีการศึกษา 2563 

หัวข้อ งานกิจการนสิิต งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบริการ
วิชาการและวิเทศ

สัมพันธ ์

งานสารบรรณและ
ธุรการ 

การแต่งกาย  4.89 5.00 4.33 4.40 
กิริยามารยาทในการให้บริการ 4.89 5.00 4.18 4.20 
ความพร้อมในการให้บริการ 4.78 5.00 4.21 3.80 
ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.44 5.00 4.21 3.80 
การแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าของงาน 4.44 5.00 3.97 3.60 
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของงานท่ี
บริการ 

4.78 5.00 4.26 3.80 

การให้ค าปรึกษา แนะน า 4.44 5.00 4.15 3.80 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการ
ให้บริการ 

4.44 5.00 4.08 3.80 

ค่าเฉลี่ย 4.64 5.00 4.17 3.90 
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 จากผลประเมินแสดงให้เห็นว่าการให้บริการของบุคลากรของกองบริหารวิทยาเขตอยู่ในระดับที่น่าพึง
พอใจจากมุมมองของนิสิตผู้รับบริการในภาพรวมของทั้งวิทยาเขตจันทบุรี 
 ส าหรับระดับความคิดเห็นโดยรวมต่อการรับบริการของฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการของคณาจารย์และนิสิต
ในสาขาวิชาแสดงได้ดังนี้ 
  
ตารางที่ 2.7.5 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการรับบริการของฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการของคณาจารย์ที่สอนในสาขาวิชา 
                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นที่สอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการ ปีกศ 62 ปีกศ 63 
- ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรยีนที่เหมาะสม พร้อมใช้
งาน 

4.33 4.33 

- ห้องเรียนสะอาดมีแสงสว่างเพียงพอ 4.16 4.00 
- ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่มีคณุภาพดีและมีความปลอดภยั 3.66 3.83 
- ห้องสมุดมีหนังสือวารสารฐานขอ้มูลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เพยีงพอและเหมาะสม 3.83 3.66 
- เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับสืบคน้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพยีงพอ 4.00 4.00 
- จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งาน 3.66 3.50 
- อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 4.33 4.00 

 
ตารางที่ 2.7.6 ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการรับบริการของฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการของนิสิตในสาขาวิชา 
                   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นที่สอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการ ปีกศ 62 ปีกศ 63 
- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ (ด้านกายภาพ) เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การสอนฯลฯ 

3.50 4.10 

- ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา 
ที่พักของนิสิต ฯลฯ 

3.54 3.99 

-  มาตรฐานด้ านสิ่ งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย  เ ช่น Lab safety, waste 
management, สิ่งอ านวยความสะดวกผู้มีความต้องการพิเศษ 

3.55 3.99 

 
 ซึ่งจากผลการประเมินในภาพรวมจะเห็นได้ว่าระดับคะแนนทั้ง 2 ปีการศึกษา มีความใกล้เคียงกันและมี
ผลประเมินที่สูงขึ้นบางรายการ และนอกเหนือจากผลการประเมินนี้แล้วทางสาขาวิชาได้มีการจัดประชุมนิสิต
ร่วมกับผู้บริหารคณะฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของนิสิตและคณาจารย์ในสาขาวิชา ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงการ
ให้บริการต่าง ๆ ทั้งในระดับฝ่ายงานสนับสนุนวิชาการ และระดับตัวบุคคล ของคณะฯ และกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี 
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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. 
สาขาวิชาและคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ได้ร่วมกันก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้านิสิตอย่าง

ชัดเจน โดยในปีการศึกษา 2561 ก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ผ่านระบบ Thai University Central 
Admission System (TCAS) ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้ดูแล ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 เป็นปีแรกที่เปลี่ยนการรับนิสิตใหม่จากที่แต่ละมหาวิทยาลัย เป็นผู้ดูแลการรับนิสิตเองโดยส่วนใหญ่มาเป็น  
ทปอ. เป็นผู้ดูแลให้โดยระบบ TCAS มี 5 รอบ  ในปีการศึกษา 2563   หลักสูตรฯร่วมรับนิสิตในระบบข้างต้น 4 
รอบ เนื่องจากคณะต้องการรักษาสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเกณฑ์การรับนิสิตใหม่มีการแจ้ง
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย regservice.buu.ac.th และแจ้งผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอก
สถานที่(Roadshow) ของคณะฯในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งเกณฑ์การรับนิสิตใหม่เข้าสู่หลักสูตรผ่านระบบ TCAS ทั้ง 5  
รอบ ในปีการศึกษา 2563 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.8.1  รอบการรับสมัครและโครงการที่เกี่ยวข้อง ในการรบัสมัครปีการศึกษา 2563   

TCAS โครงการ จ านวน 
ประกาศ
รับนิสิต 

จ านวนผู้
เข้าศึกษา 

เกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรฯ 

TCAS1 โครงการเพชร
ตะวันออก 

5 2 ค่าต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทล์ของผลการเรยีนจากนักเรียน
ทั้งหมดในช้ันม.4-ม.5 ของแต่ละโรงเรียน(4 ภาคเรียน) 

TCAS1 โครงการนักเรียนท่ีมี ่
ความสามารถพิเศษทั่ว
ประเทศ 
- ด้านกีฬา 
- ด้านศิลปะ 
- ด้านดนตรี-ร้องเพลง 
- ด้านนาฏศิลป ์
- ด้านวิชาการ 

10 4 ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม (GPAX) 
ตั้งแต่ช้ันม.4-ม.5 (4 ภาคเรียน) และ 
- ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดเขต ภาคประเทศ
นานาชาติหรือ  
- ได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน อ าเภอเขตภาคประเทศ 
นานาชาติหรือ 
- ได้ร่วมแสดงประกวดหรือ ไดร้ับรางวัลในระดับเขต
ภาค ประเทศหรือนานาชาติหรือ  
- ได้รับรางวัลในระดับประเทศ หรอืนานาชาติ 

TCAS1 โครงการโรงเรยีน
พระราชทานฯ แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา 

0 0 จัดล าดับผูส้อบแข่งขันคัดเลือก 
(ในปี 2563 งด เนื่องจากผลกระทบของการระบาดโควิ-
19) 

TCAS1 
 

- โครงการรับบุคคลเข้า
ศึกษาตาม ข้อตกลง
ความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU)  
-โครงการโควตาพิเศษ 
ผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 
(GPAX) ตั้งแต่ช้ันม.4-
ม.5 (4 ภาคเรียน)  
-ผลรายงานการประเมิน
ตนเองโรงเรยีนสาธติ
พิบูลบ าเพ็ญ 

25 4 การเรยีนเฉลีย่กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์และ ภาษาต่างประเทศ  
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TCAS โครงการ จ านวน 
ประกาศ
รับนิสิต 

จ านวนผู้
เข้าศึกษา 

เกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรฯ 

-โครงการขยายโอกาส
ทาง 
การศึกษาในท้องถิ่น
วิทยาเขต 
จันทบุร ี

TCAS2 โครงการรับตรงภาค
ตะวันออก 12 จังหวัด 

20 4 - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
- GAT 
- PAT1 (P1) 

TCAS3 โครงการรับตรงร่วมกัน
ทั่ว ประเทศ 
 

40 5 - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
- GAT 
- PAT1 (P1) 
TCAS4 โครงการ Admissions - ผลการเรยีนเฉลีย่
สะสม 
- O-NET 
- GAT 
- PAT1 (71) 

TCAS4  
 

โครงการ Admissions 40 3 - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
- O-NET 
- GAT 
- PAT1 (71) 

TCAS5 โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในท้องถิ่น 
วิทยาเขตจันทบุรี รอบ 
2-3 

20 2 การเรยีนเฉลีย่กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์และ ภาษาต่างประเทศ 

 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯร่วมกับคณะฯก าหนดนโยบาย และเกณฑ์การรับนิสิตใหม่และแจ้งบน

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย regservice.buu.ac.th/ รวมถึงแจ้งผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนอกสถานที่  
(Roadshow) ของคณะฯในโรงเรียนต่าง ๆ  ซึ่งประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 
   1. โครงการพิเศษดังนี้ 
    1.1 โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ผู้สมัครมีความสามารถพิเศษ ด้าน
วิชาการกีฬาดนตรี-ขับร้องนาฏศิลป์หรือศิลปะที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเองในระดับ โรงเรียนอาเภอจังห
วัดเขตภาคประเทศหรือนานาชาติ) 
    1.2 โครงการเพชรตะวันออก (ผู้สมัครเรียนในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออกหรือ
มีภูมิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้านหรือบิดา-มารดามีภูมิล าเนาตามส าเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตพ้ืนที่ 12 จังหวัด
ดังกล่าวและมีต าแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของผลการเรียนตั้งแต่ชั้นม. 4-5 (4 ภาคเรียน) ตามท่ีโครงการก าหนด 
    1.3 โครงการคุณธรรมน าเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีศรีระยอง" 
   1.4 โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต"พิบูลบ าเพ็ญ" (ผู้สมัครเรียนในโรงเรียนสาธิต “พิบูล
บ าเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา) 
   1.5 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) (ผู้สมัคร เรียนใน
โรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา) 
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  ซึ่งโครงการพิเศษดังกล่าวรับบุคคลที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพิจารณาผลการ เรียนเฉลี่ย
สะสมชั้นม.4-ม.5 (4 ภาคเรียน) ซ่ึงแต่ละโครงการมีเง่ือนไขการรับสมัครท่ีแตกต่างกันไป 
  2. โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัดโดยรับบุคคลที่ที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก
โรงเรียนในพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกระยะที่ 2 รวม 12 จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยอง ฉะเชิงเทราจันทบุรี
ตราดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและ สระบุรีซึ่งมี GPAX, GAT และ/หรือ 
PAT1 (P1) 
  3. โครงการรับตรงทั่วประเทศโดยรับบุคคลที่สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศซึ่งมี GPAX, GAT และ/หรือ PAT (P1) 
  4. โครงการ Admissions โดยรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่ง
คัดเลือกจากบุคคลที่ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศซึ่งมี GPAX, O-
NET, GAT และ PAT1 (71)  ซึ่งยังใช้เกณฑ์เดิมเช่นเดียวกันกับในปี 2562 
 
ตารางที่ 2.8.2 ค่าน้ าหนัก GAT PAT ในการรับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัส รายละเอียด ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของค่าน้ าหนกั ร้อยละของค่าน้ าหนกั 

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

 
  5. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีโดยรับ บุคคลที่
ส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขต 12 จังหวัดภาคตะวันออกซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 (5 ภาคเรียน) เป็นไปตามท่ีโครงการก าหนด  

ส าหรับการประชาสัมพันธ์การรับเข้านิสิตนั้น สาขาวิชาและคณะได้ร่วมกันก าหนดเป็นกลยุทธ์การ
พัฒนาการประชาสัมพันธ์ และกระบวนการรับเข้าผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสาขาที่เลือกเรียน โดยที่
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นั้น ได้ด าเนินการผ่านทาง 

1. เว็บไซต์กลางในการรับสมัครของมหาวิทยาลัย http://regservice.buu.ac.th/ 
2. เว็บไซต์ของคณะและวิทยาเขต  
3. การจัดโครงการบริการวิชาการ  
4. การแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ ของคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 
5. การใช้เฟสบุ๊ตแฟนเพจเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสาขา 

 จากผลการด าเนินการนั้น  แม้จะเห็นได้ว่าจ านวนผู้สมัครยังคงน้อยกว่าจ านวนที่ประกาศรับอยู่ ข้อมูลการ
รับเข้าของนิสิตในหลักสูตร) แต่เริ่มมีนิสิตที่สมัครเข้าเรียนเพ่ิมมากขึ้น จากการนี้ การด าเนินการของสาขาวิชาได้
หาทางปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมจ านวนนิสิตในอนาคต โดยมุ่งให้ความส าคัญกับการจัดโครงการบริการวิชาการ และการ
ออกไปแนะน าหลักสูตร โดยมีการน าตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใกล้มหาวิทยาลัย  ได้แก่ ระยอง 
จันทบุรี และตราดในการเข้ามาท ากิจกรรมสร้างความผูกพันกับสาขาวิชาและคณะ เพ่ือโอกาสในการเข้าศึกษาต่อ
ในอนาคต  ในส่วนของเฟสบุ๊คแฟนเพจนั้น นอกจากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาขาแล้ว ยังมีแนวคิดที่จะน า
เรื่องราวของการท างานของรุ่นพี่ท่ีจบการศึกษาไปแล้ว เพ่ือเป็นกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
 
 
 

http://regservice.buu.ac.th/
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2. 8. 2 The methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated. 
 การคัดเลือกผู้เรียนของสาขาวิชาในปีการศึกษา 2563 อาศัยวิธีการรับสมัครผ่านโครงการต่างๆที่คณะและ
มหาวิทยาลัยประกาศตามหัวข้อ 8.1 โดยมีเกณฑ์ที่ประกอบการคัดเลือกได้แก่ 
 - การพิจารณาผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา มากกว่า 2.50 
 - มีแผนการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
 - มีเกณฑ์คะแนน GAT และ PAT ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 - มีการสอบสัมภาษณ์ 
 ซึ่งจากผลการรับเข้าของสาขาวิชาในปีการศึกษา 2563  สาขาวิชาได้มีการทบทวนเกณฑ์น้ าหนัก GAT 
PAT ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังคงค่าน้ าหนักเดิม  
        และ จากเกณฑ์การรับเข้าที่ได้ใช้ในปีการศึกษา 2561  มีนิสิตใหม่ที่ผ่านคัดเลือกและเข้าศึกษาทั้งหมด 24 
คน  โดยได้ประเมินผลการก าหนดเกณฑ์ดังกล่าว พิจารณาจากจ านวนของนิสิตที่คงเหลืออยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 
และยังมีเกรดเฉลี่ย เกิน 2.00  โดยได้แสดงผลเปรียบเทียบกับข้อมูลในปีการศึกษา 2561  2562 และ 2563  ซึ่งใช้
เกณฑ์เดียวกัน สามารถแสดงผลได้ตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.8.3 ข้อมูลนิสิตทีผ่ลการเรียนผ่านเกณฑ์ผลการเรียน 2.00 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนที่ผ่าน 
การคัดเลือกต้นปี

การศึกษา 

จ านวนนิสิตที่คงอยู่เมื่อ
สิ้นภาคเรียนปลายและมี
ผลการเรียนไม่น้อยกว่า

2.00 

ร้อยละของการผ่าน
เกณฑ์ผลการเรียน 2.00 

หมายเหตุ 

2561 10 คน 9 คน ร้อยละ 90.00 รอพินิจ 1 คน 
2562 22 คน 20 คน ร้อยละ 90.90 พ้นสภาพ 2 คน 
2563 24 คน 19 คน ร้อยละ 100.00  ลาออก 5 คน 

 
จากผลที่แสดงดังตารางที่ 2.8.3 เป็นข้อมูลของนิสิตที่รับเข้าด้วยเกณฑ์ตามตาราง 2.8.1 ซึ่งเป็นเกณฑ์

เดียวกันกับในปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563  นิสิตปีการศึกษา 2563  นิสิตส่วนใหญ่ที่สมัครเข้าศึกษาจะมา
จากระบบการรับสมัครในรอบ TCAS1 และ TCAS4    

 ในด้านผลการเรียนปีการศึกษา2563 ในภาคการศึกษาที่ 1 นิสิตจากทุกกลุ่ม TCAS จะมีผู้ที่มีปัญหาใน
การปรับตัวในการเรียนอยู่ท าให้ในภาคการศึกษาที่ 1 มีผู้ที่มีเกรดน้อยกว่า 1.80 หลายคน แต่ด้วยการดูแลจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ท าให้มีการปรับปรุงวิธีการเรียนท าให้สามารถท าให้ผู้การเรียนอยู่ในระดับปกติได้  
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2. 8. 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. 

การก ากับติดตามความก้าวหน้าในเรียนนั้น สาขาวิชาและคณะได้มีการวางแผนการด าเนินการผ่านทาง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี และอาจารย์ประธานสาขาวิชา โดยได้ก าหนดให้ในแต่ละชั้นปี มีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 
คน เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิต โดยจะมีการพบที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อภาคการศึกษา โดยอาจจะเป็นการนัดพบแบบการประชุมหรือการติดตามสอบถาม  Social Network ดังตาราง
แสดงผลการติดตามสอบถามนิสิต 

 
ตารางที่ 2.8.4 ข้อมูลการพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปี 
 ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย 
ช้ันปีท่ี 1 สัปดาห์ละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง และนัดเพิ่มตามความจ าเป็น 
ช้ันปีท่ี 2 โดยเฉลี่ย 5 ครั้ง โดยเฉลี่ย 5 ครั้ง 
ช้ันปีท่ี 3 โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง 
ช้ันปีท่ี 4 ขึ้นไป โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง โดยเฉลี่ย 2-3 ครั้ง 

 
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้มีระบบงานทะเบียน (reg.buu.ac.th) ที่ส าหรับให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ในการ

ควบคุมการลงทะเบียนเรียน ติดตามผลการเรียนของนิสิตได้  โดยที่ในการลงทะเบียนของนิสิตนั้นจะมีช่วงการ
ลงทะเบียนโดยปกติที่ ระหว่าง 9 - 21 หน่วยกิต ซึ่งถ้าหากนิสิตมีความจ าเป็นที่ต้องลงทะเบียนต่ ากว่าเกณฑ์ หรือ
มากกว่าเกณฑ์จะต้องติดต่อขอความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นพิเศษ 
 ในด้านของการพิจารณาศักยภาพในการเรียนของนิสิตนั้น สาขาวิชาได้จัดการเรียนการสอนโดยค านึงถึง
ระดับความยากง่ายและการรับรู้ของนิสิตที่เหมาะสม  ดังส ารับวิชาที่จัดให้นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.8.5 ข้อมูลจ านวนวิชาและหน่วยกิตท่ีนิสิตแต่ละรุ่นเรียนในแต่ละชั้นปี 

ช้ันป ี นิสิต IT60 นิสิต IT61 นิสิต IT62 นิสิต IT63 
เทอม-1 เทอม-2 เทอม-1 เทอม-2 เทอม-1 เทอม-2 เทอม-1 เทอม-2 

ปี 1 6(17) 8(21) 7(19) 7(19) 7(19) 6(16) 7(19) 7(18) 
ปี 2 6(18) 6(17) 7(20) 7(20)  7(20) 7(21)    
ปี 3 7(20) 7(19) 6(18) 7(19)     
ปี 4 7(17) 6(2)       

 
  โดยปกติจะการเปิดรายวิชาจะเปิดตามแผนการศึกษาที่มีการวางแผนไว้ โดยจะมีการวางแผนให้
ลงทะเบียนวิชาต่าง ๆ เกือบครบถ้วนในภายในปีที่ 4 เทอม 1  โดยปีที่ 4 เทอม2 จะเหลือเพียงวิชา สหกิจศึกษา 
ส าหรับผู้ที่ไปสหกิจ หรือ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 และวิชาเลือกเสรีส าหรับนิสิตที่ท าโครงงาน  แต่แผน
อาจต้องปรับตามนโยบายและบริบทของคณะ ความจ าเป็นของสาขา  และความเหมาะสมส าหรับผู้เรียนในแต่ละ
รุ่น  การเปิดรายวิชาที่ต้องปรับตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ นั้น ทางสาขาได้มีการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
ของนิสิตแต่ละรุ่น และมีการตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตแต่ละคนโดยใช้ข้อมูลจากระบบทะเบียน 
(reg.buu.ac.th)  เพ่ือท าการเปิดรายวิชาเก็บตกส าหรับนิสิตที่ถอนรายวิชาหรือไม่ผ่านในรายวิชาต่าง ๆ  
  ส าหรับในชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาได้ส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสไปฝึกงานหรือไปสหกิจศึกษา ตามแต่ความ
สมัครใจและศักยภาพของนิสิตเอง ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีข้อมูลสรุปเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้า ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.8.6  จ านวนข้อมูลนิสิตที่ฝึกสหกิจและท าโครงงาน 
ปีการศึกษา นิสิตชัน้ปี 4 ทั้งหมด เป้าหมายท่ีส่งไป 

สหกิจศกึษา (ประมาณ 
50% ของนิสิตปี 4) 

นิสิตที่ฝึกสหกจิ นิสิตที่ท าโครงงาน 

2559 25  7 18 
2560 19  7 12 
2561 9  7 2 
2562 18  12 6 
2563 10 5 6 4 
2564 10 (5)*   

หมายเหตุ : *แผนคาดการณ์ในอนาคต 
 

จากข้อมูลที่น าเสนอพบว่าสัดส่วนของนิสิตที่ไปสหกิจเมื่อเปรียบเทียบกันกับในปีการศึกษา 2561 มีลดลง 
แต่มีจ านวนมากขึ้นเนื่องจากจ านวนนิสิตที่มากขึ้น และส าหรับนิสิตที่ไม่ได้ไปสหกิจจะให้มีการท าโครงงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้มีการส่งเสริมให้นิสิตได้ไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เช่น งาน AUCC เป็นต้น 

ทั้งนี้  เพ่ือให้ภาระงานของผู้เรียนในแต่ละภาคการศึกษาไม่หนักเกินไป อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนได้ร่วมกันประชุมวางแผนให้ชิ้นงานและการบ้านในรายวิชามีความสอดคล้องไปในทางเดี ยวกัน ซึ่ง
นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้จากรายวิชาการเหล่านั้นมาบูรณาการร่วมกันได้ 
 จะเห็นได้ว่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีกระบวนการในการก ากับ ติดตามความก้าวหน้า และ
ส่งเสริมศักยภาพของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
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2. 8. 4 Academic advice, co- curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability. 

สาขาวิชาและคณะได้ร่วมกันก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการในการให้ค าแนะน าแก่นิสิตในสาขา
ในแต่ละชั้นปี โดยให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการชั้นปีละ 2 คน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.8.7  อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าช้ันปี 

ชั้นป ี รหัสแรกเข้า ชื่อ-สกลุอาจารย์ท่ีปรึกษา 
นิสิตช้ันปีท่ี 1 2562 อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ บัวตูม ผศ.ไพฑรูย์ ศรีนิล 
นิสิตช้ันปีท่ี 2 2561 อาจารย์ ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ และ ผศ. ดร.สมบัติ ฝอยทอง 
นิสิตช้ันปีท่ี 3 2560 อาจารย์ศรชัย อุดมธนาพงษ์ อาจารย์ ธารารัตน์ พวงสุวรรณ 
นิสิตช้ันปีท่ี 4 2559 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์  และ อาจารย์ ดร.ธนพล พุกเส็ง 
นิสิตช้ันปีท่ี 5ขึ้นไป 2558 อาจารย์วรวิทย์ พูลสวัสดิ์  และ ผศ ดร.สมบัติ ฝอยทอง 

  
ซึ่งในการให้ค าปรึกษานั้น คณะได้ก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านมีช่วงเวลาในการให้ค าแนะน าแก่นิสิต 

(Office Hours)อย่างน้อย 3 ชม. ต่อสัปดาห์ ส าหรับในทางปฏิบัตินั้น นอกเหนือจากช่องทางดังกล่าวแล้ว ยังได้ใช้ 
Social Network ในการติดตามและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นการเพ่ิมเติม   
 ส าหรับในด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้น ทางสาขาวิชาได้ร่วมกับคณะในการท าแผนยุทธศาสตร์และ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  โดยได้ก าหนดให้มีโครงการพัฒนานิสิตในด้านต่าง  ๆ ซึ่ง
ได้มีการสอบถามความต้องการของนิสิตผ่านทางสโมสรนิสิตของคณะ และผ่านการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดแผนการด าเนินการด้านการพัฒนานิสิตของสาขาวิชา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.8.8 ข้อมูลความสมัพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ของคณะกับโครงการของสาขาวิชา 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ชุดโครงการ โครงการ 
การพัฒนา
คุณภาพบณัฑิต 

การพัฒนาทักษะของ
นิสิตในด้านวิชาการ 
ให้เหมาะสมกับ
มาตรฐานอาชีพของ
แต่ละสาขาวิชา 

ส่งเสริมนิสติพัฒนา
ทักษะในสาขาอาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาทักษะนิสิตด้านวิชาชีพของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 
- โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (ITPE ตค.2563)  
- โครงการศึกษาดูงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ(งด
เนื่องจากปัญหา Covid-19) 
- โครงการส่งเสรมิการน าเสนอผลงานวิชาการ 
(AUCC2021)  

 การเสริมสร้างพัฒนา
ทักษะทางสังคม และ
ทักษะการใช้ชีวิตที่
เหมาะสมกับบรรทัด
ฐานของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย พร้อม
ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เสรมิสร้างพัฒนา
ทักษะทางสังคม และ
ทักษะการใช้ชีวิตที่
เหมาะสม 

โครงการพัฒนานสิิตตามแผนของสโมสรนสิิต และ
โครงการพัฒนานสิิตในแตล่ะสาขา ประกอบด้วย  
- โครงการ IT สานสมัพันธ์ 
- โครงการ E-Sport ในงานวันบูรพาวิชาการ 2563 
 

พัฒนาการมีส่วน
ร่วมและ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

ส่งเสริมกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการ IT พัฒนาภูมิทัศน์ 
(งดเนื่องจากปัญหา Covid-19) 
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 นอกจากนี้  ในปีการศึกษา 2563  จากการที่คณาจารย์ในสาขาวิชาได้มีการปรึกษาหารือกับนิสิตและ
คณบดี จึงได้มีการจัดโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากความพัฒนาก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
 - โครงการส่งเสริมความรู้เฉพาะทางให้กับนิสิต  โดยคณาจารย์ด้านสารสนเทศ 
 - โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์ IoT ส าหรับสมาร์ทฟาร์มมิ่ง 

ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอนั้น ได้มีแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือผลักดันให้เป็นโครงการต่อเนื่องในปี
การศึกษาต่อไป 

ในด้านการการพัฒนาทักษะของนิสิตในด้านวิชาการ ให้เหมาะสมกับมาตรฐานอาชีพของสาขานั้น ทาง
สาขาได้มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2 โครงการคือ  
  - โครงการทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TOPCIT)  จัด
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับ Institute for Information & 
Communications Technology Planning & Evaluation (IITP) ประเทศเกาหลีใต้   ในปีการศึกษา 2563
โครงการนี้ชะลอการจัดไป เนื่องจากปัญหาเรื่อง covid-19 
  - โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination 
(ITPE)  ซึ่งจัดโดย สวทช จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในระยะแรกนิสิตเดินทางไปสอบที่มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ แต่ในปี
การศึกษา 2563 ทางคณะได้มีความร่วมมือกับทาง สวทช. เพ่ือเป็นศูนย์สอบประจ าจังหวัดจันทบุรี  นิสิตจึง
สามารถสอบกับทางคณะฯ ได้โดยไม่ได้ต้องเดินทางไปสอบที่ศูนย์สอบอ่ืน (จัดสอบในเดือนตุลาคม 2563)โครงการ
นี้มีการจัดต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2564 ทางสาขาได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการสอบ ITPE โดย
คณาจารย์ 3 ท่าน ที่สอบผ่าน ซึ่งอาจเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่  3 ได้เข้าร่วมสอบด้วย (นิสิต IT58 สอบ
ผ่านตั้งแต่อยู่ปีที ่3)  มีความคาดหวังให้นิสิตทุกคนได้รับการทดสอบเพ่ือเป็นประสบการณ์ 
 
ตารางที่ 2.8.9  ข้อมูลการสอบ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals  
                    Examination (ITPE) 

 รหัสนิสิต สถานที่สอบ / ปีที่สอบ จ านวนผู้เข้าสอบ จ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ ์
นิสิตรหัส 58 ราชนครินทร์ / 2560  4 3 
นิสิตรหัส 59 ราชนครินทร์ / 2561 3 - 
นิสิตรหัส 60 ม.บูรพา จันทบุรี / 2563 9 1 
นิสิตรหัส 61 (ม.บูรพา จันทบุร/ี 2564)   (10)*  

หมายเหตุ  * จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะสอบในปีการศึกษา 2564 
 
 ในด้านของการส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิชาการนั้น สาขาวิชาได้ผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสในการ
น าเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างข้อมูลการน าเสนอผลงานวิชาการต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.8.10 ข้อมูลการน าเสนอผลงานของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานที่น าเสนอ จ านวนผลงานการ

น าเสนอ Poster 
รางวัลที่ได้ จ านวนผลงาน 

การน าเสนอ Oral 
รางวัลที่ได้ 

AUCC2017 7 ผลงาน - Excellence2 ผลงาน 
- Very good1 ผลงาน 

- Good1 ผลงาน 

- - 

AUCC2018 3 ผลงาน - Good3 ผลงาน 1 ผลงาน - Very good 1 ผลงาน 
AUCC2019 - - - - 
AUCC2020 1 ผลงาน - Good 1 ผลงาน - - 
AUCC2021 6 ผลงาน - Good 4  ผลงาน - - 

(AUCC2022)* (6 ผลงาน)*  (1 ผลงาน)*  
หมายเหตุ *แผนการในปีการศึกษา 2564 
 
  จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า สาขาวิชาได้ผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานวิชาการ อย่างต่อเนื่อง 
แม้ว่าปีการศึกษา 2561 (งาน AUCC2019) จะไม่ได้ส่งนิสิตไปร่วมงาน เนื่องจากติดข้อจ ากัดที่นิสิตส่วนส่วนใหญ่ยัง
อยู่ในติดการไปสหกิจศึกษาในช่วงที่มีการจัดงาน ส่วนนิสิตที่ท าโครงงาน 2 คนผลงานไม่ผ่านการพิจารณาให้
น าเสนอ ในปีการศึกษา 2563 (งาน AUCC2021) มีนิสิตที่ท าและมีโอกาสในการส่งผลงานและผ่านการพิจารณา
เข้าไปน าเสนองานในรูปแบบโปสเตอร์  จนกระทั่งได้รับรางวัลในระดับดี  จ านวน 4 ราย ซึ่งสาขาวิชาจะมีการ
ผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสน าเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง   
  ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการวางแผนให้มีการส่งบทความในปีการศึกษา 2564  เพื่อน าเสนอผลงานปลีะ
ประมาณ 6 ผลงาน โดยดูจากค่าธรรมเนียมในการจ่ายค่าสนับสนุนหารจัดงาน(ซึ่งเป็น MOU ของมหาวิทยาลัย)  
และค่าลงทะเบียนน าเสนอผลงาน  ซึ่งในปีการศึกษาถัดไป จะมีการวางแผนให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้จัดกลุ่มเพ่ือ
น าเสนอผลงาน 
 ส าหรับการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพนั้น ก่อนที่นิสิตจะส าเร็จ
การศึกษา  สาขาวิชาและคณะได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น แนว
ทางการสมัครงาน การวางแผนการเงินในอนาคต การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครและการท างาน เป็นต้น  
 เป็นที่น่าเสียดายว่า ในทุกช่วงภาคฤดูร้อนสาขาวิชาและคณะได้คัดเลือกนิสิตในชั้นปีที่ 3 ที่มีความสนใจ
และมีความสามารถให้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ระยะสั้น เป็นเวลา 1 เดือน แต่เนื่องจากปัญหาโค
วิด-19 จึงต้องงดกิจกรรมดังกล่าว 
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  2.8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 
and research as well as personal well-being. 

ในการจัดการสภาวะแวดล้อมด้านต่าง ๆ ต่อนิสิตนั้น สามารถแบ่งเป็น 3 ด้าน  ดังนี้ 
  1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   สาขาวิชาและคณะได้พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต
ต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยได้มีการประสานกับวิทยาเขตในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา รวมถึงจัดหาให้กับ
นิสิตตามก าลังและความสามารถของสาขาวิชาและคณะที่จะอ านวยความสะดวกได้ เช่น  การปรับเปลี่ยนเก้าอ้ีใน
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของสาขาวิชา หรือการประสาน
วิทยาเขตในการปรับปรุงความเร็วของการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นต้น   
  2. สิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม สาขาวิชาร่วมกับคณะในการจัดโครงการเพ่ือทักษะทางสังคม เช่น โครงการ
ร้อยรักรวมใจสานสายใจวิทย์-ศิลป์  เพื่อให้นิสิตได้รู้จักปรับตัวเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัย   
  3. สิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจ  มีโครงการ เช่น วิทย์-ศิลป์สักการะ  กิจกรรมไหว้ครู  โครงการท าบุญเนื่อง
ในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตมีที่พ่ึงทางจิตใจ 
 นอกจากนั้นแล้ว ผู้บริหารของคณะ และคณาจารย์ในสาขาได้ร่วมมือกันในการเข้าไปถ่ายทอดถึงแนวคิด 
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจากการ
ด าเนินการทั้งหมดของสาขาวิชาและคณะ ได้ส่งผลให้มีผลการประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของนิสิต ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2.8.11 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 ค่าเป้าหมาย 
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.74 3.83 3.71 3.51 

 
 จะเห็นได้ว่าผลประเมินความพึงพอใจมีระดับสูงขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาและคณะจะได้
พยายามด าเนินการให้นิสิตมีสุขภาวะที่เหมาะสมทั้งทางด้านกายภาพ สังคม และจิตใจให้ดีขึ้นต่อไป 
 
ตารางที่ 2.8.12 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 
                     ที่มา : http://reg.buu.ac.th และ ข้อมูลจากการบันทึกของสาขา 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร1 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ2 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา3 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน4 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2560 36 80 20 18 11 
1/2561 13 80 13 10 10 
1/2562 25 80 25 22 21 
1/2563 24 80 24 21 19 

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

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



77 

ตารางที่ 2.8.13 ข้อมูลจ านวนนิสติในแต่ละชั้นปี(ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา 

นิสิต 

รวม 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 >ปี 4 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2559 20 19 9 9 21 21 37 25 5 4 89 
2560 16 11 17 18 9 9 20 12 5 4 54 
2561 10 10 10 10 18 18 9 8 4 4 48 
2562 22 21 9 9 10 10 18 18 3 3 61 
2563 21 19 21 21 9 9 10 10 4 3 62 

หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
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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. 
จากแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการท าแบบส ารวจ

ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือส ารวจความต้องการของผู้เรียนในด้าน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในการเรียนและวิจัย พบว่า มีบางรายวิชาในหลักสูตร และงานวิจัยของอาจารย์บางหัวข้อ มีความต้องการ
ฮาร์ดแวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือประมวลผลซอฟต์แวร์ โดยทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าเสนอความ
ต้องการนี้ต่อคณะฯซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยดังกล่าว ดังนั้นในปี
การศึกษา 2563 ทางคณะฯจึงได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงเพ่ิมเติมอีกจ านวน 113 
เครื่อง ไว้ส าหรับให้บริการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT301 จ านวน 41 เครื่อง IT311 จ านวน 31 เครื่อง 
และ IT312 จ านวน 41 เครื่อง โดยที่รายวิชาในหลักสูตร และอาจารย์สามารถขอเข้าใช้บริการส าหรับการเรียนการ
สอนและการท าวิจัยได้ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในส่วนของคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในตารางที่ 2.9.1 
 อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2563 ได้เกิดการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการ
สอนของหลักสูตรโดยตรง เพราะการเรียนการสอนของหลักสูตรฯได้เน้นไปที่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะ จึงมีความ
จ าเป็นต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน จากเหตุการณ์ดังกล่าวทางสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงจัดท าแผนรับมือ โดยจัดให้มีการท าสื่อออนไลน์ และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ควบคู่ไปกับการ
เรียน ณ ที่ตั้ง โดยได้จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ ด าเนินการจัดอบรมการท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การ
อบรมการใช้สื่อส าหรับการสอนออนไลน์ เช่น LMS, MS Teams, Google Meet, Zoom, OBS เป็นต้น การจัดหา
ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source) ที่ท างานเทียบเคียงมาทดแทนซอฟต์แวร์ที่ต้องการฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง
มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน ามาใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้  
 
ตารางที่ 2.9.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  

  จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ (เคร่ือง) 

จ านวนผู้เรียนเฉลี่ย 4 ชั้น
ปี (คน) 

สัดส่วน (เคร่ือง:คน) 

ปีการศึกษา 2560  132  15  8:1  
ปีการศึกษา 2561  132  13  10:1  
ปีการศึกษา 2562  132  14 9:1 
ปีการศึกษา 2563  245 15 16:1 

 
  จากแผนงาน และการด าเนินการดังกล่าว ท าให้ผู้เรียนและผู้สอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารนเทศ มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และการท างานวิจัยอย่างเพียงพอ ทันสมัย และพร้อมใช้งาน ดังจะเห็นได้จากตารางสรุปสิ่ง
สนับสนุนการสอน และตารางคะแนนความพึงพอใจของผู้สอนและผู้เรียน ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
ทันสมัยและพร้อมใช้งาน อยู่ในระดับดี และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ 3.51 ดังแสดงในตารางที่ 2.9.2 และ
ตารางที่ 2.9.3 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาคะแนนรวมในตารางที่ 2.9.3 พบว่าในปีการศึกษา 2563 
ลดลงจากปีการศึกษา 2562 เล็กน้อย อาจจะเป็นสาเหตุมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงท าให้
การใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกอันเนื่องมาจากมาตรฐานเรื่องความปลอดภัย 
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 ตารางที่ 2.9.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
หัวข้อประเมิน  ปีกศ 

 59  
ปีกศ 
60 

ปีกศ 
61 

ปีกศ 
62 

ปีกศ 
63 

๑. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการเรียนท่ีเหมาะสม พร้อมใช้งาน  4.00  4.33  4.50  4.33 4.33 
๒. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ  3.80  4.16  4.00  4.16 4.00 
๓. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย  4.00  3.83  4.33  3.66 3.83 
๔. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน  4.00  4.33  4.50  3.83 4.00 
๕. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีเพียงพอ และเหมาะสม  3.00  3.33  4.00  3.83 3.66 
๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ  3.40  3.83  4.66  4.00 4.00 
๗. จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน  2.80  2.83  4.00  3.66 3.50 
๘. สถานท่ี ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้เรียนสะดวกและเหมาะสม   3.80  3.16  4.66 4.33 4.50 
๙. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย  3.40  3.83  4.66 4.16 4.16 
๑๐. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้อาจารย์เข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  2.20  3.50  4.66  4.33 4.00 
๑๑. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย  2.40  3.66  4.33 4.33 4.00 

ค่าเฉลี่ยรวม  3.79  3.80  4.39 4.06 4.00 
 
ตารางที ่2.9.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

หัวข้อประเมิน ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 
1. ห้องเรียนอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนิสิต 3.62 3.79 3.58 
2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนิสิต 3.62 3.71 3.73 
3. ระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนิสิต 3.74 3.83 3.61 
4. ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนิสิต 3.85 3.95 3.91 
5. สนามกีฬา ที่ออกก าลังกาย ที่น่ังอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอ
ต่อนิสิต 

3.72 3.81 3.73 

6. กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนิสิต 3.77 3.86 3.55 
รวม 3.74 3.83 3.71 
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2.9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research. 

การใช้สื่อห้องสมุดทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้สิ่งสนับสนุนเหล่านี้จากส่วนกลาง ซึ่งเป็น
ห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี สถิติภาพรวมของการใช้งานห้องสมุด ดังแสดงในตารางที่ 2.9.4 และรูปที ่9.1 
 
ตารางที ่2.9.4 จ านวนสื่อสารสนเทศภายในห้องสมุด (เป็นจ านวนรวมที่จัดซื้อ กับ รับบริจาค ในแต่ละปี) 
 (ที่มา: ข้อมูลจากฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี)  

ปีการศึกษา 
จ านวนสือ่สารสนเทศ 

หนังสือ ซีดีรอม วารสาร ปริญญานิพนธ ์
2569 1,350 616 496 459 
2561 1,440 173 352 721 
2562 1,708 64 382 1,945 
2563 826 0 189 378 

 
 

 
ภาพที่ 9.1 สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุดประจ าปีงบประมาณ 2557 ถึง 2564 

(ที่มา: ข้อมูลจากฝา่ยห้องสมดุ โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจนัทบุรี) 
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  จากตารางที่ 2.9.4 แสดงให้เห็นว่าการน าเข้าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นสื่อในห้องสมุดในปี 2563 มี
จ านวนลดลง เนื่องจากรูปแบบการใช้งานห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลงไป  ผู้ใช้มีการเปลี่ยนมาใช้สื่อในลักษณะ     
e-book หรือคลิปวีดีโอ จึงท าให้ห้องสมุดมีการจัดหาหรือจัดซื้อสื่อในรูปแบบ หนังสือ ซีดีรอม และวารสาร ใน
จ านวนลดลง และจากภาพที่ 9.1 พบว่าสถิติการเข้าใช้งานสี่อห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรีของบุคคลากร มีจ านวน
ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากรูปแบบความต้องการใช้งานสื่อของผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้สื่อ
ประเภท e-book และคลิปวีดีโอมากขึ้น ซึ่งสื่อเหล่านี้นิสิตสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตทั่วไป ข้อสังเกตุ
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลในตารางที่ 2.9.5 และ ตารางที่ 2.9.6 ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ านวนการยืมทรัพยากร
สารสนเทศจากห้องสมุดของนิสิต โดยเฉพาะนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ได้ลดลงหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากพฤติกรรมการใช้งานสื่อที่เปลี่ยนไป ท าให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ทางสาขาเทคโนโลยีสารเทศได้น าเสนอต่อห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี เพ่ือให้ห้องสมุดเพ่ิมรูปแบบการให้บริการ
นอกเหนือจากการเป็นแหล่งรวบรวมสื่อ ให้เพ่ิมบริการเป็นแหล่งรวบรวมการท ากิจกรรม โดยปรับพ้ืนที่ให้เป็นจุดที่
นิสิตมาท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือเป็นแหล่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เช่น e-book หรือคลิป
วีดีโอ เป็นต้น 
  
ตารางที่ 2.9.5 สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมดุ จ าแนกตามผู้ใช้งาน 
(ที่มา: ข้อมูลจากฝา่ยห้องสมดุ โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจนัทบุรี)  
ผู้ใช้งาน ข้าราชการ พนง.สาย

สนับสนุน 
พนง.สาย
วิชาการ 

อาจารย์
พิเศษ 

นิสิต
ปริญญาตรี 

นิสิต
ปริญญาโท 

รวม 

ปีงบประมาณ 2562 25 105 893 4 6,746 189 10,524 
2563 13 87 566 6 2,260 55 2,987 

 
ตารางที่ 2.9.6 สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมดุ จ าแนกตามคณะ 
(ที่มา: ข้อมูลจากฝา่ยห้องสมดุ โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจนัทบุรี)  

คณะของผู้ใช้งาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล (ป.ตรี) 4,136 965 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล (ป.โท) 189 75 
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1,673 612 
อัญมณี 715 549 

รวม 6,713 2,201 
 

  ในปีการศึกษา 2563 ทางห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรี ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้บริการให้เป็นห้องสมุดที่
ทันสมัย ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ ได้จัดให้มีบริเวณพ้ืนที่ส าหรับให้นิสิตจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยในการเรียนใน
รายวิชาของหลักสูตรฯสามารถขอเข้าใช้บริการได้ และในส่วนของเว็บไซต์ของห้องสมุด ก็มีการเพ่ิมเติมฟังก์ชันที่
เป็นช่องทางอ านวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ น มีระบบ
รับข้อมูลเสนอรายชื่อหนังสือผ่านเว็บไซต์ (http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~libjan/service.php) มี
ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ เช่น อักขราวิสุทธิ์ และ Turnitin เป็นต้น  
  จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา ทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าข้อมูลไปประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนใน
หลักสูตรฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นิสิตในกลุ่มเรียนได้เข้าไปในงานห้องสมุดส าหรับท ากิจกรรมงานกลุ่มต่าง ๆ เช่น ท า
รายงาน ท าโครงงานรายวิชา การสืบค้นหาข้อมูลในรายวิชาสัมมนาทางสารสนเทศ เป็นต้น จากคะแนนประเมิน
จากตารางที่ 2.9.3 ข้อที่ 4. (ห้องสมุดเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนิสิต) พบว่านิสิตให้คะแนน 
3.91 ซึ่งเป็นคะแนนที่มากที่สุดของสิ่งสนับสนุน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะนิสิตได้รับความสะดวกจากระบบบริการของ
ห้องสมุดวิทยาเขตหลังจากการปรับปรุง 
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2. 9 . 3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 
education and research. 

ในปีที่ผ่านมาและในปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้  

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 5 ห้อง โดยมีหน่วยงานของคณะฯเป็นผู้ดูแล ดังนี้ 
  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   
  1.5 ห้อง IT312 มีคอมพิวเตอร์จ านวน 41 เครื่อง 
โดยที่รายวิชาในหลักสูตรฯ และอาจารย์สามารถขอเข้าใช้บริการได้ โดยที่ผ่านมาทางสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการแจ้งความต้องการของผู้เรียน
และอาจารย์ผู้สอน มีการวางแผนการใช้งาน การติดตั้งซอฟต์แวร์ และแผนการบ ารุงรักษา ร่วมกันในทุก ๆ เทอม
ของแต่ละปีการศึกษา จากแผนการด าเนินงานที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่าประสบความส าเร็จในการให้จัดหาสิ่ง
สนับการเรียนรู้ เพ่ือที่จะให้หลักสูตรฯได้บรรลุตาม ELO ที่ได้ก าหนดไว้ จะเห็นได้จากคะแนนความพึงพอใจใน
ตารางที่ 2.9.3 หัวข้อที่ 2. (ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนิสิต) พบว่า 
ระดับคะแนนเท่ากับ 3.73 ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับคะแนนที่ดี 

2. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับศึกษานอกเวลา  ค้นคว้าด้วยตัวเอง ท าวิจัย และท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ห้องดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 3 ห้องยอ่ย ได้แก่  

  2.1 ห้องปฏิบัติงานโครงงาน มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส าหรับให้บริการแก่ผู้เรียนที่ต้องการนั่งท างาน
ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในลักษณะพิเศษ รายวิชาที่ต้องท าโครงงาน เป็นต้น 

  2.2 ห้องปฏิบัติงานค้นคว้าอิสระ เป็นห้องส าหรับให้ผู้เรียนน าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้งาน
เอง โดยสาขาฯ จัดเตรียมโต๊ะและระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ให้ใช้ทั้งระบบสายและไร้สาย โดยในส่วน
ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้องนี้ ทางสาขาเทคโนโลยีได้ขอการสนับสนุนจากคณะฯเพ่ือติดตั้งอินเทอร์เน็ตจากผู้
ให้บริการเอกชน เนื่องจากผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในรอบปีที่ผ่านมา ผู้เรียนได้ประสบปัญหาเรื่อง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และล่มบ่อยครั้ง จนเป็นเหตุให้การท างานล่าช้า ไม่เสร็จตามเวลา ดังนั้น  ในปี
การศึกษา 2563 ทางคณะฯ ด าเนินการติดตั้งบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบริษัทเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

  2.3 ห้องปฏิบัติการทางด้าน IoT หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ในห้องมีพ้ืนที่ส าหรับการค้นคว้า
อิสระ มีอุปกรณ์ชุดฝึก IoT และโดรนส าหรับฝึกบินและเขียนโปรแกรมควบคุม สืบเนี่องจากผลการส ารวจความ
ต้องการของผู้สอน ผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าหัวข้อทางด้าน IoT และAI เป็นหัวข้อที่มี
ส าคัญมา ดั งนั้นสาขาฯจึ งน า เสนอต่อคณะฯเ พ่ือด า เนินสร้ า งห้อง ปฏิบัติการทางด้ าน  AI (Artificial 
Intelligence) และหุ่นยนต์ พร้อมทั้งได้จัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการสอน การท าโครงงาน และ
สิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในระดับชาติในอนาคต ในการนี้ ทางคณะฯ ได้อนุมัติจัดห้อง L307B ให้เป็นห้องปฏิบัติการ
ทางด้าน AI IoT และหุ่นยนต์ โดยในปีการศึกษา 2563 ได้อนุมัติจัดซื้อชุดฝึกและอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอน การท างานวิจัย จากแผนการด าเนินงานของห้องปฏิบัติงานทางด้าน AI ที่ทางสาขาฯ ได้ร่วมกันก าหนดขึ้น ท า
ให้มีกลุ่มนิสิตสนใจเข้ามาร่วมในโครงการอบรมต่าง ๆ เช่น การเขียนโปรแกรมควบคุมการบินของโดรนและจดจ า
ใบหน้าคน และยังมีนิสิตมานั่งท าโครงงานด้าน IoT ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ไอโอที(IoT) ระบบควบคุมส าหรับการเลี้ยง
พืชอัตโนมัติ เป็นต้น อีกทั้งยังที่สถานที่ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี จากผลการด าเนินการ
ดังกล่าวส่งผลให้คะแนนประเมินความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เพียงพอ เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการท าวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 2.9.2 และ ตารางที่ 2.9.3 อยู่ในระดับคะแนนที่ดี 
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2.9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 
to support education and research. 

ในส่วนของการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน คือ  
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ในส่วนนี้ทางหน่วยงานของวิทยาเขตจันทบุรีได้ด าเนินการ

ในส่วนของการสนับสนุนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทั่วบริเวณวิทยาเขตไว้แล้ว  ทั้งระบบเครือข่าย
แบบสายและไร้สาย  

ในส่วนของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส ารวจความต้องการเฉพาะทางของผู้เรียน และผู้สอน ในรอบปี
ที่ผ่านมา และได้น าผลการส ารวจเสนอต่อคณะฯ ซึ่งจากผลการส ารวจได้ผลสรุปว่า ผู้เรียนและผู้สอนมีความ
ประสงค์อยากได้ระบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นช่องทางส ารองกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกิดขัดข้อง 
เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ การค้นคว้า การให้ค าปรึกษา หรือการสอบในรายวิชาที่เป็น
ลักษณะพิเศษ เช่น วิชาโครงงาน เป็นต้น ในการนี้ทางคณะฯได้เห็นชอบอนุมัติให้มีการติดตั้งระบบให้บริการ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากบริษัทเอกชนในห้องค้นคว้าอิสระของทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ 
  2. สิ่งสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์และการฝึกอบรม ในส่วนนี้ทางหลักสูตรได้ใช้บริการจาก 2 แหล่ง คือ 1) ชุด
ซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยด าเนินการหาให้ โดยชุดซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดหา มี 2 ชุดผลิตภัณฑ์ คือ 
บริการจากบริษัท Google เช่น Google drive/Google Meet/Google classroom เป็นต้น และบริการจาก
บริษัท Microsoft เช่น MS Teams/One drive/Class notebook เป็นต้น นอกจากซอฟต์แวร์จากทั้ง 2 ค่าย
ดังกล่าวยังมีระบบ BUU-LMS ซึ่งเป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นมาเอง และ 2) ชุดซอฟต์แวร์ที่ทาง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินการจัดหาเอง โดยได้คัดเลือกซอฟต์แวร์รหัสเปิด (open source) มาใช้ในการ
เรียนการสอน เช่น โปรแกรม OBS ส าหรับการจัดท าสื่อออนไลน์ โปรแกรมแกรม Zoom ส าหรับการสอนออไลน์ 
เป็นต้น  
 ในรอบปีที่ผ่านประเทศไทยได้ประสบปัญหาจากการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในการนี้ทางหลักสูตรฯก็
ประสบปัญหาเช่นกัน อย่างไรก็ตามทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนส าหรับรับมือปัญหานี้ โดยได้
ประสานงานกับหน่วยงานของคณะฯ เพ่ือจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ อีกทั้งยังได้มีการจัดอบรมเพ่ิมเติมใน
ส่วนของสาขาฯอีกด้วย โดยมีวัตุประสงค์ท่ีจะท าให้การเรียนการสอนสามารถกระท าได้ในลักษณะออนไลน์ 
 จากการด าเนินการดังกล่าวทั้งจากหน่วยงานส่วนกลางและทางสาขาฯท าให้ การเรียนการสอนใน
สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก การเรียน
ในรายวิชาปกติก็สามารถท าการเรียนการสอนออนไลน์และท าการสอบวัดผลออนไลน์ได้ การเรียนการสอนใน
ลักษณะพิเศษ เช่น สหกิจศึกษา ก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากนิสิตสามารถใช้สื่อออนไลน์ในการท างานที่
บ้าน  (Work From Home)  ได้  รวมทั้ งการสอบปริญญานิพนธ์ก็สามารถท าผ่านสื่ อออนไลน์  เช่น MS 
Teams/Google Meet/Zoom ได้ ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอย่างเพียงพอ ทันสมัย และพร้อม
ใช้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ดังแสดงในการประเมินในตารางที่ 2.9.2 และตารางที่ 2.9.3 
ระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
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2.9.5 The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented. 
 
ตารางที่ 2.9.7 สถิติการประสบอุบัติเหตุของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
                   (ที่มา: งานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี) 
เพศ ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ 63 
ชาย 12 คน 3 คน 4 คน 
หญิง 29 คน 7 คน 4 คน 

 
จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุของนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี ดังแสดงในตารางที่ 2.9.7  

และจากผลการส ารวจความคิดเห็นจากผู้เรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ทางสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศได้จัดท าแผนส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังมาตรการจ านวน 2 ด้านดังนี้ 
  1. ด้านการเรียนการสอน ได้น าเสนอต่อวิทยาเขตถึงการบ ารุงรักษาทางลาดส าหรับรถเข็นขึ้นตึกเรียน 
และทางลาดเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดวางแนวโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้มีระยะห่างเพียงพอส าหรับการเดิน
รถเข็น อีกท้ังทางสาขาฯได้จัดเตรียมสื่อการสอน ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ส าหรับการเรียนออนไลน์ และอบรมวิธีจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน ให้พร้อมเสมอกรณีที่มีผู้เรียนหรือผู้สอนประสบเหตุการณ์ จนไม่
สามารถมาท าการเรียนการสอนในที่ตั้งได้ เช่น อุบัติเหตุ การตั้งครรภ์ เป็นต้น การเตรียมการดังกล่าวจะช่วยให้
สามารถท าการเรียนการสอนได้จากที่บ้านพัก หรือเรียนจากสถานพยาบาลได้ 
  2. ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ทางวิทยาเขตฯ ได้ด าเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และความ
ปลอดภัยคณะฯ 1.) ด้านความปลอดภัยต่อสินทรัพย์ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจุดต่าง ๆ การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 2.) ด้านอัคคีภัย มีการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอัคคีภัย พร้อมทั้งติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงโดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์อยู่เสมอ 3.) ด้านสุขภาพ มีการท า
ความสะอาดและล้างเครื่องปรับอากาศใน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตามรอบการบ ารุงรักษา และ 4.) ในส่วนของ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการใช้โปรแกรมทางโซเซียลเพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและกระจายข่าวสารต่าง ๆ
หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันท่วงที 
 

 
ภาพที่ 2.9.2 ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูส้ ารวจโดยมหาวิทยาลัย 
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2.10 Quality Enhancement 
2.10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development. 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   ในปีการศึกษา 2563 นี้ หลักสูตรมีการ

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุง(ครบ 5 ปีในปีการศึกษา 2564) เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  โดยจาก AUN 1.3 ที่ผ่านมา จะเห็นว่า  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ปรับปรุง พ.ศ. 2559 นั้นเป็นการตอบสนองต่อ
ความต้องการ (Needs) ของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า  และผลป้อนกลับ(Feedback) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
อาจารย์  นิสิตปัจจุบัน และผู้ประกอบการสหกิจศึกษา รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น  ทาง
หลักสูตรจึงได้น ามาใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรของปีการศึกษา 2564   ส าหรับการ
ได้มาซึ่งความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าที่มีความส าคัญต่อการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร  มีดังนี้ 

 
ตารางที ่2.10.1 ข้อมูลความต้องการที่ส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลความต้องการ 
ศิษย์เก่า ได้ข้อมูลความต้องการจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรในด้านกระบวนการคัดเลือก

นิสิต และการบริหารหลักสูตร การจัดแผนการศึกษาและรายวิชาของหลักสูตร คุณภาพอาจารย์
ผู้สอน และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดท าในรูปแบบออนไลน์ให้กับศิษย์เก่าซึ่งในปีการศึกษานี้  
ทางคณะฯจัดท าแบบสอบถามขึ้นเอง นอกจากนี้ ทางสาขายังมีการสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมจาก
ศิษย์เก่าโดยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อน ามาใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรด้วย 

ผู้ใช้บัณฑิต ได้ข้อมูลความต้องการจากผลการส ารวจความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงานจ าแนกตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้าน โดยส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ความคาดหวัง) ซึ่งเป็น
แบบส ารวจที่ทางคณะจัดท าให้  และได้ข้อมูลความต้องการมาจากการวิพากษ์หลักสูตรส าหรับ
หลักสูตรปรับปรุง 2564  เพื่อน ามาปรับปรุง ELO รวมถึงรายวิชาและเนื้อหาการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกันในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใชับัณฑิตอย่างแท้จริง   

 
ส่วนการได้มาซึ่งผลตอบกลับที่มีความส าคัญต่อการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียอ่ืน ๆ  ได้แก่  อาจารย์  นิสิตปัจจุบัน และผู้ประกอบการสหกิจศึกษา มีดังนี้ 
 

ตารางที ่2.10.2 ข้อมูลป้อนกลับที่ส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลปอ้นกลับ 

ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการประเมินผล
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  รวมถึงการพูดคุยสอบถาม เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาส่วนใหญ่มีผลมากกว่า 3.75 
ขึ้นไป  คะแนนความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตต่อหลักสูตรอยู่ที่ 3.94  และคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้  
ประธานหลักสูตรมีการตรวจสอบมคอ.5 ของรายวิชาที่อ.ผู้สอนบันทึกไว้เพื่อวิเคราะห์
การเรียนการสอน การประเมินผลตาม ELO ของหลักสูตร ผลการประเมินจากผู้เรียน
และแผนการปรับปรุงการสอน โดยได้สรุปและน าเสนอต่อคณาจารย์ประจ าหลักสูตร
และบันทึกสรุปลงใน มคอ.7 

อาจารย์ ได้ข้อมูลป้อนกลับจากการรวบรวมผลการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่
ละรายวิชา  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  โดยประธานหลักสูตรจะท าการสรุปลงใน มคอ.
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลปอ้นกลับ 
7 และมีการประชุมหารือร่วมกันกับคณาจารย์ในหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนในหลักสูตรให้บรรลุ ELO ของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ประกอบการสหกิจศึกษา ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผลการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการที่รับนิสิต
เข้าฝึกสหกิจศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา รวมถึงการสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่เลี้ยงท่ีดูแล
การฝึกสหกิจศึกษาของนิสิตในสถานประกอบการจากการส่งอาจารย์ไปนิเทศสหกิจ
ศึกษายังสถานประกอบการ เพื่อน ามาปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาการเรียนการสอน 
รายวิชาเลือกสรรและรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   

 
การด าเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับปีการศึกษา 2564 นี้  ทางหลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการและผู้ใช้บัณฑิตมาท าการร่วมพัฒนาปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรโดยจัดเป็นการประชุมร่วมกันกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และจากผลการด าเนินงาน ท าให้หลักสูตรได้รับผลตอบกลับที่มีความส าคัญเพ่ิมเติม
ในด้านหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ความทันสมัยของรายวิชา ให้เพ่ิมเติมรายวิชาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  และการปรับ
เนื้อหารายวิชาที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยขึ้น 

2. ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งพูด อ่านและเขียน ให้เพ่ิมเติมรายวิชาที่เน้นการใช้ภาษาและการ
สรุปใจความส าคัญเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดแทรกไว้ในรายวิชา  
4. เน้นการปฏิบัติ ให้รายวิชาบางรายวิชาปรับเปลี่ยนจากการบรรยายอย่างเดียว ให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น และปรับระยะเวลาในฝึกงานและสหกิจศึกษาเพ่ิมข้ึน 
5. เน้นวิธีการคิดอย่างมีระบบ ให้เสริมในเรื่องของการฝึกให้นิสิตได้คิดอย่างมีระบบ  เน้นเรื่องการเขียน 

Flow Chart และการคิดอย่างมีล าดับ 
 จากความต้องการและผลตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับจากหลายช่องทางทั้งหมดข้างต้นและผล
จากการประชุมปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรนี้ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์   ถูกน าไปใช้เป็น
ข้อมูลน าเข้าในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรไปเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการข้อมูล  ปรับปรุง พ.ศ. 2564  
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2. 10. 2 The curriculum design and development process is established and 
subjected to evaluation and enhancement. 

ในปีการศึกษา 2563 นี้ หลักสูตรยังคงใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตร 2559  แต่มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับปีการศึกษา 2564   โดยใช้แนวทางในการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบของ backward curriculum design เช่นเดิม  เนื่องจาก เป็นวิธีการที่ท าให้
มองเห็นแนวทางการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ชัดเจน   ซึ่งกระบวนการในการออกแบบ
หลักสูตรดังกล่าว  แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.10.1 การออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ backward curriculum design 
 
จากภาพจะเห็นว่า  วิธีการนี้จะเริ่มต้นจากการหาความต้องการและข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในหลาย ๆ กลุ่ม ได้แก่  ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้ประกอบการสหกิจศึกษา  ศิษย์เก่า  เป็นต้น  เพื่อน ามาใช้เป็นเป้าหมาย
ในการผลิตบัณฑิตและน าไปใช้ในการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือ ELO ของหลักสูตร และใช้ ELO ของ
หลักสูตรไปตรวจสอบความสอดคล้องกับรายวิชาที่มีในหลักสูตร  ซึ่งในส่วนนี้ถ้ารายวิชาในหลักสูตรยังไม่สอดคล้อง
กับ ELO ครบถ้วน ก็จะต้องมีการปรับปรุงรายวิชาหรือเพ่ิมเติมรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ELO ในทุกข้อ 
และสุดท้ายก็จะน าไปใช้ในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผล    จะเห็นได้ว่า  รูปแบบการ
ออกแบบหลักสูตรด้วยวิธีการ backward curriculum design  จะท าให้เกิดความสอดคล้องกันของ ELO   การ
จัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลลัพธ์  และท าให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง   

ในการปรับปรุงหลักสูตรส าหรับปีการศึกษา 2564 นี้  หลักสูตรยังคงใช้การออกแบบหลักสูตรด้วยวิธีการ 
backward curriculum design แต่มีการขอความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรจากนักวิชาการที่
เชี่ยวชาญในสาขาโดยการจัดประชุมร่วมกันกับทางอาจารย์ประจ าหลักสูตร  เพ่ือให้ได้ค าแนะน าในการปรับปรุง
หลักสูตรที่มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากขึ้น   ทั้งนี้เมื่อทางหลักสูตรจัดท าเล่ม
หลักสูตรเสร็จแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการตรวจหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้  ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 



88 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10.2  กระบวนการด าเนินงานในการพัฒนาหลักสตูร 
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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. 

หลักสูตรมีการจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความเชี่ยวชาญตลอดจนการติดตามการจัดท า      
มคอ. 3 ทุกรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้มีการวางแผนการสอนให้
เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ง 5 ด้าน (ELO ของหลักสูตร) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดท าเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ.5 โดยทั้ง มคอ.3 
และมคอ.5  ผู้สอนจะจัดท าผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย(http://tqf.buu.ac.th) 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีการทวนสอบใน 2 ระดับด้วยกัน  คือ  
1. ทวนสอบในระดับรายวิชา   จะเป็นการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน

หลังจากเรียนจบในหลักสูตรปีการศึกษา 2563   โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ   
   1.1 การทวนสอบรายวิชาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการสุ่มรายวิชาตามหลักเกณฑ์ ซึ่งผู้

ทวนสอบจะพิจารณาจาก มคอ.3 มคอ.5  ข้อสอบกลางภาคและข้อสอบปลายภาคของรายวิชา เพ่ือพิจารณาความ
สอดคล้องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  การประเมินผล และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
   1.2 การสุ่มสอบถามความเห็นจากตัวแทนนิสิตที่เรียนในรายวิชาที่น ามาทวนสอบโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือดูความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ จะมีการส่งผลกลับไปให้ยังผู้สอนเพ่ือให้ผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในรายวิชานั้นให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

2. ทวนสอบในระดับหลักสูตร  จะเป็นการทวนสอบในภาพรวมของหลักสูตร ผ่านการจัดท าในรูปแบบ
ของ มคอ.7  ซึ่งประธานหลักสูตรจะเป็นผู้ด าเนินการ  

อีกทั้ง คณะฯ ได้จัดให้มีการสอบ pre-exit-exam  ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนในแต่ละกลุ่มวิชาที่ได้เรียนไปแล้ว พบว่าผลการสอบpre-exit-exam ในปีการศึกษา 2563 จากผู้เข้าสอบ 10 
คน มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งอยู่ในระดับที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วค่อนข้างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นิสิตมีความ
ตั้งใจและมีความเข้าใจในรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มของหลักสูตรได้ดีข้ึน 

จะเห็นได้ว่า   กระบวนการทวนสอบและการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพ่ือประเมินผลผู้เรียนดังกล่าว
ข้างต้นนี้มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2.10.3  ความสอดคล้องระหว่างการทบทวนกระบวนการเรียนการสอน(AUN-10-03)และประเมินผูเ้รยีนกับผลการเรียนรู้ 
                      ที่คาดหวัง 

ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของหลักสูตรต่อการทบทวนการ
เรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน 

การทวนสอบในหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2563 

การสอบ pre-exit-exam ของนสิิต
ชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษา 

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  /  
2) ด้านความรู้  / / 
3) ด้านทักษะทางปัญญา / / 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

/  

5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

/ / 
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ตารางที่ 2.10.4 ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษาในประเด็นการเรียนการสอนของอาจารย์ 
การจัดการศึกษา ปีกศ 61 ปีกศ 62 ปีกศ63 ค่าเป้าหมาย 

1. อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน 

4.27 4.29 4.15 3.51 

2. อาจารย์สอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์  โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.09 4.24 4.09 3.51 

3. อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

4.00 4.26 4.18 3.51 

4. อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และการพัฒนานิสิต
ได้อย่างเหมาะสม 

4.09 4.12 4.12 3.51 

5. อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.18 4.26 4.24 3.51 
 
  2.10.4 Research output is used to enhance teaching and learning. 

หลักสูตรมีการผลักดันให้คณาจารย์ในสาขาน าผลงานวิจัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
และให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้  โดยในปีการศึกษา 2563 นี้   มีการ
น าผลงานวิจัยจากโครงการวิจัยของคณาจารย์ไปใช้ในเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน ดังนี้ 

 
ตารางที ่2.10.5 ผลงานวิจัยของคณาจารย์ที่น าไปใช้ส่งเสริมการเรียนการสอน 

โครงการวิจัย การน าไปใช้ในการเรียนการสอน 
งานวิจัย เรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติควบคุม
ระยะไกลส าหรับการปลูกเมล่อนในโรงเรือนโดย 
อ.ไพฑูรย์  ศรีนิล 
 

น าไปใช้สอนในรายวิชาเลือกสรร 2  เพื่อให้นิสิตรู้จักกับเทคโนโลยี IoT และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง   และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้
ไปสอดแทรกในรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพื่อให้นิสิตได้รู้จัก
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการปลูกพืชในโรงเรือนได้ 

 
ในปีการศึกษาถัดไป  ทางหลักสูตรได้ประชุมกับคณาจารย์ในสาขาเพ่ือพยายามผลักดันให้คณาจารย์ใน

สาขาน าผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น  โดยในปีการศึกษา 2564  ตามแผนที่วางไว้ อาจารย์ไพฑูรย์ 
ศรีนิล จะมีการท าวิจัยเพ่ิมเติมกับคณาจารย์ในสาขาเกี่ยวกับการพัฒนาแอพลิเคชันระบบควบคุมอัตโนมัติส าหรับ
การปลูกเมล่อนในโรงเรือนโดยใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการควบคุมฟัซซี่  เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอน
ในรายวิชา อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง ในภาคการศึกษา 2564 ต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นถึงการน าเทคโนโลยี IoT ไป
ประยุกต์ใช้งานกับโรงเรือนจริงมากขึ้น และมีโครงการที่ทางอาจารย์ในสาขาท่านอ่ืน ๆ ท าร่วมกับสถาบันอ่ืนและ
บริษัทเอกชนที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้ 
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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. 

วิทยาเขตจันทบุรีและคณะฯ ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ไม่
ว่าจะเป็น ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ  รวมถึงสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ จากที่ได้กล่าวไปแล้วใน 
AUN 9  และเมื่อสิ้นปีการศึกษา จะมีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์และนิสิตผ่าน
แบบสอบถาม (assess.buu.ac.th)  เพ่ือน าผลไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   แต่
เนื่องจากในภาคการศึกษาที่  2/2563  มีสถานการณ์ โควิด 19 อย่างรุนแรง ท าให้รูปแบบการเรียนปรับเป็น
ออนไลน์  ท าให้นิสิตไม่ค่อยได้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทางวิทยาเขตและคณะฯจัดไว้ให้   ส าหรับผลประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เปรียบเทียบ 5 ปี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  จนถึงปีการศึกษา 
2563  ซึ่งได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.9.2  ในองค์ที่ 9  ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ดังกล่าว  จะ
เห็นได้ว่า  มีผลการประเมินที่ลดลง แต่ยังคงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้ที่ 3.51   โดยเฉพาะข้อ
ประเมินที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  รูปแบบการเรียนการสอนในช่วงภาคการศึกษาที่ 
2/2563  ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความจ าเป็นมาก 
ซึ่งความเสถียรของอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตยังคงเป็นปัญหาอยู่ ท าให้มีผลกระทบกับการสอนออนไลน์ในบางครั้ง 

ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ที่แสดงไว้ในตารางที่ 2.9.3 ใน
องค์ที่ 9  ซึ่งอยู่ในระดับดีและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ 3.51  ตามที่รายงานไว้ในองค์ที่ 9 แล้วนั้น  ในทุก
ภาคการศึกษา จะมีแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากส่วนกลางที่จัดท าไว้ให้  ซึ่งทางวิทยา
เขตและคณะฯ พิจารณาเห็นว่า  แบบสอบถามจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับบริบทของวิทยาเขต และได้รับผลการ
ประเมินที่ล่าช้า  คณะฯ จึงจัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตสาขาต่าง ๆ ในคณะขึ้นมา
เอง โดยทางคณะฯ พิจารณาแล้วว่า น่าจะมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของวิทยาเขตมากขึ้น จากผล
การประเมินที่อ้างอิงจาก ตารางที่ 2.9.2 ในองค์ท่ี 9  จะเห็นว่า  ระดับการประเมินอยู่ในระดับที่ดี ใกล้เคียงกันกับ
ปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ 3.51 อีกทั้ง ในภาคการศึกษา 2563 นี้  ทางคณะฯ ไม่ได้รับผล
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากส่วนกลาง อาจเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิ ด-
19  จึงได้ใช้ผลประเมินที่ทางคณะฯ จัดท าขึ้นมาใช้พิจารณาปรับปรุงคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป   

นอกจากนี ้ทางคณะฯ เห็นว่า เนื่องจากในภาคการศึกษา 2/2563 มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
เป็นส่วนใหญ่  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนที่ทางส่วนกลางจัดท าให้คงยังไม่สามารถรับรู้ถึงปัญหา
ของการใช้สิ่งสนับสนุนในช่วงที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ได้เพียงพอ  คณะฯ จึงได้จัดท าแบบสอบถามออนไลน์
ส าหรับนิสิตเพ่ิมเติมขึ้นมาเพ่ือส ารวจความจ าเป็นและความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช้ในการ
เรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงให้นิสิตแจ้งความต้องการที่นิสิตอยากให้ทางวิทยาเขตจัดหาให้เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์นี้ด้วย    
  ทั้งนี้  เมื่อทางวิทยาเขตอนุญาตให้นิสิตเดินทางกลับเข้าวิทยาเขตได้แต่ยังคงจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์อยู่และนิสิตบางส่วนมีความประสงค์จะกลับมาใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของทางวิทยาเขต  ทาง
หลักสูตรจึงมีการประชุมหารือร่วมกับวิทยาเขต เกี่ยวกับแนวทางการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนิสิต
ที่ต้องการ โดยให้อ.ผู้สอนในแต่ละรายวิชา สอบถามนิสิตในรายวิชาที่สอนเพ่ือแจ้งขอใช้งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิตที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ในชั่วโมงปฏิบัติการและต้องการขอใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงเรียน ซึ่งทางคณะฯได้มีการเปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้นิสิตได้เข้าใช้งานตาม
ข้อมูลที่อ.ผู้สอนประจ ารายวิชาเป็นผู้แจ้งมา  ส าหรับปีการศึกษา 2564  ทางหลักสูตรวางแผนจะให้มีการสัมภาษณ์
พูดคุยเพ่ิมเติมกับนิสิตในหลักสูตรโดยตรงเกี่ยวกับปัญหาและความเพียงพอต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งสามารถท า
ได้เนื่องจากนิสิตมีจ านวนไม่มาก เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตใน
สาขาที่ชัดเจนขึ้น 
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  2. 10. 6  The stakeholder’ s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement. 

หลักสูตรมีระบบการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในหลายช่องทาง ดังนี้ 
1. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ประกอบการสหกิจศึกษา หลักสูตรมีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ โดยการส ารวจ

ความคิดเห็นของสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไปฝึกสหกิจศึกษา 
เป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2563 ในรูปแบบของแบบสอบถาม และในปีการศึกษา 2563 นี้ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ระบาด  มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแบบสอบถามเป็นแบบออนไลน์  ซึ่งในปีการศึกษา 
2563 นี้มีร้อยละการตอบกลับอยู่ที่ 100 และข้อมูลป้อนกลับที่รวบรวมมาได้ของปีการศึกษานี้ ผู้ประกอบการสห
กิจศึกษา อยากให้เพิ่มเติมเรื่องการคิดเป็นล าดับขั้นตอน และการพัฒนาโปรแกรมด้วย Framework             

2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต   หลักสูตรมีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้มีร้อยละการตอบกลับอยู่
ที่ 25%  และข้อมูลป้อนกลับที่รวบรวมมาได้ของปีการศึกษานี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.4  ซึ่งน้อยกว่าเล็กน้อยจากปี
การศึกษา 2562 ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67  อย่างไรก็ตาม  ผลประเมินของปีการศึกษานี้ยังคงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ที่ 4.00   นอกจากนี้ ผู้ใช้บัณฑิตให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า  ควรเพ่ิมทักษะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ 
การเรียนรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการท างานเป็นทีม และควรเน้นเรื่องความอดทน      

3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า   หลักสูตรมีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับด้านภาวะการมีงานท าจากบัณฑิต
ที่จบการศึกษาไปปีล่าสุด โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (AUN-10-04)  และมีการ
พูดคุยสัมภาษณ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียจากศิษย์เก่าที่ท างานทางสายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและศิษย์เก่าที่
เป็นผู้ประกอบการเอง  ซึ่งผลป้อนกลับที่ได้มา จะท าให้เห็นถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

4. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนปัจจุบัน   หลักสูตรมีการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนด้านการจัดการ
เรียนการสอน โดยทุกรายวิชาที่ เปิดสอนในหลักสูตรจะใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต 
(access.buu.ac.th) นอกจากนี้ ยังได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนด้านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ระบบประเมิน
ออนไลน์ เพ่ือน าข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพมากข้ึน  

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 นี้  หลักสูตรได้รับผลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลป้อนกลับจากผู้ประกอบการสหกิจศึกษา  มีอัตราการตอบกลับอยู่ที่ร้อยละ 100   ส าหรับผลการ

ประเมินนิสิตสหกิจศึกษายังอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 8.00  และมีข้อเสนอแนะในเรื่องการ
คิดเป็นล าดับขั้นตอน และการพัฒนาโปรแกรมด้วย Framework             

2. ผลตอบกลับจากผู้ใชับัณฑิต  มีอัตราการตอบกลับอยู่ที่ร้อยละ 25   ซึ่งถือว่ามจี านวนตอบกลับค่อนข้าง
น้อย อาจเนื่องมาจากเกิดสถานการณ์โควิด 19 ที่รุนแรงขึ้น  ท าให้บางสถานประกอบการมีการท างานจากที่บ้าน 
ท าให้การติดต่อและติดตามจึงค่อนข้างไม่ต่อเนื่อง  อย่างไรก็ตามจากผลป้อนกลับที่ได้รับ  สามารถสรุปได้ว่า ผล
ประเมินในทุกด้านอยู่ในระดับมากกว่า 4 ทั้งหมด ซึ่งมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ที่ 3.51  รวมถึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาบัณฑิตในเรื่องการท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน  ส่วนการพิจารณาจะรับบัณฑิตเข้าท างานหรือไม่นั้น  ส่วนใหญ่จะรับ เนื่องจากบัณฑิตมีความตั้งใจ 
มีความรับผิดชอบและมีความรู้พื้นฐานที่สามารถท างานได้  

3. ผลตอบกลับจากศิษย์เก่า    สามารถสรุปความคิดเห็น ได้ว่า  ควรเพ่ิมรายวิชาการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ฝึกการท างานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ การน าเสนอแบบมีระบบ  เสริมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมถึงเน้นการฝึกเขียนโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ  

4. ผลตอบกลับจากผู้เรียน   หลักสูตรมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน  ทั้งด้านหลักสูตร  ด้าน
การเรียนการสอน  ด้านความต้องการของผู้เรียน  ซึ่งคณาจารย์สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
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เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาและการให้ค าปรึกษากับนิสิตรวมถึงหลักสูตรยังน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรในรอบการปรับหลักสูตรถัดไปได้  

แนวทางการปรับปรุงพัฒนามีการวางแผนดังนี้ 
1. ในปีการศึกษาถัดไป จะมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามส าหรับผู้ใช้บัณฑิตให้ชัดเจนและตรง

ประเด็นมากขึ้น  รวมถึงพัฒนาระบบและกลไกในการติดตามการตอบกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการให้ได้มากข้ึน  

2. น าข้อมูลป้อนกลับมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในการปรับปรุงหลักสูตรของปี
การศึกษา 2564  จะมีการเพ่ิมรายวิชาทางด้านวิทยาการข้อมูล และรายวิชาทางด้านการสื่อสาร การสรุปความ 
การน าเสนอ รวมถึงปรับรายวิชาที่เป็นบรรยายบางรายวิชาให้มีปฏิบัติการเพ่ิมเข้าไปเพ่ือให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติได้มาก
ขึ้น   

3. วางแผนการจัดเนื้อหาในรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.น าข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน มาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา และการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนิสิตในสาขา 
5. ผลักดันให้นิสิตสอบ TOEIC และมีการอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ 
6. ผลักดันและจัดให้นิสิตสอบวัดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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2.11 Output 
2. 11. 1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement. 
ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิตินิสิตทุกชั้นปี ที่รวมถึงอัตราการคงอยู่และ

การตกออก ดังแสดงในตารางที่ 2.11.1 โดยจากข้อมูลจะสังเกตได้ว่า นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และชั้นปี 3 มีร้อยละ
อัตราการคงอยู่ที่ 90.47 , 91.30 และ 90 ตามล าดับ ซึ่งเป็นอัตราการคงอยู่ที่สูง  เป็นผลมาจากการให้ค าแนะน า
ในการจัดแผนการเรียนที่ช่วยให้นิสิตค่อยๆ ปรับตัวในช่วงปีที่ 1 รวมไปถึงการจัดให้มีโครงการปูพ้ืนฐานให้กับนิสิต
ปี 1 และโครงการพ่ีสอนน้องของสาขา ซึ่งมีส่วนช่วยในการคงอยู่ของนิสิต  

 จากข้อมูลในตารางที่ 2.11.1 จะสังเกตได้ว่าร้อยละอัตราการคงอยู่ของนิสิตในแต่ละชั้นปีสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ทางหลักสูตรฯ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90) ได้ก าหนดไว้ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จากการเก็บสถิติของทาง
หลักสูตร พบว่า นิสิตจะมีการตกออกกันมากในช่วงปีที่ 1 และ ปีที่ 2 เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 
2562 และ 2563 มีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงท าให้บางภาคเรียนนิสิตต้องมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึง
อาจจะท าให้นิสิตทีข่าดความรู้พ้ืนฐานไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนออนไลน์ และบางคนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ได้จึงมีผลต่อการตกออกของนิสิตได้     ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ซึ่ง
ทางหลักสูตรเองก็ได้ด าเนินการด้วยวิธีการสื่อสารกับนิสิตแต่ละชั้นปีในทุกช่องทาง เช่น ไลน์ พูดคุยผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษาในช่วง Office hours  นัดพบเพ่ือให้ค าปรึกษาส าหรับกลุ่มนิสิตที่เริ่มจะมีปัญหาการเรียน หรือ การประชุม
ออนไลน์ระหว่างนิสิตและอาจารย์ประจ าชั้นปีอยู่เป็นประจ า เพ่ือให้นิสิตตกออกน้อยที่สุด  
 
ตารางที่ 2.11.1 สถานภาพการศึกษาของนิสิตทุกช้ันปี  ปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ปีการศึกษาท่ีนิสิต
เข้าศึกษา 

จ านวนผู้เรียน ตกออก คงเหลือ ร้อยละ 
การคงอยู ่

% ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 
3ปี 4 ปี >4 ปี 

2558 25 17 8 32.00 - 7 87.5 1 12.50 
2559 20 2 18 90.00 - 16 88.8  2 11.10  
2560 16 6 10 62.50 - 8    80.00  2 20.00 
2561 10 1 9 90.00 - - - - - 
2562 23 2 21 91.30 - - - - - 
2563 21 2 19 90.47 - - - - - 

 
ตารางที่ 2.11.2 สถานภาพการศึกษาของนิสิตทุกช้ันปี ปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ม.บูรพา บางแสน 

ปีการศึกษาท่ีนิสิต
เข้าศึกษา 

จ านวนผู้เรียน ตกออก คงเหลือ ร้อยละ 
การคงอยู ่

% ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 
3ปี 4 ปี >4 ปี 

2558 197 54 143 72.58 - 133 93.00 10 6.99 
2559 308 68 240 77.92 - 163 67.91 77 32.08 
2560 94 15 79 84.04 - 62 78.48 17 21.52 
2561 107 15 92 85.98 - - - - - 
2562 115 21 94 81.73 - - - - - 
2563 92 1 91 98.91      
 
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเทียบเคียงข้อมูล ร้อยละอัตราการคงอยู่ของนิสิต

ในหลักสูตร กับ หลักสูตรที่คล้ายกันกับสถาบันอ่ืนๆ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังตารางที่ 2.11.2 และ 2.11.3 ตามล าดับ ซึ่งจากการเทียบเคียงกับหลักสูตร
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ดังกล่าวพบว่า ร้อยละของการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรโดยภาพรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทาง
หลักสูตรฯ วางไว้ ซึ่งเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับ หลักสูตรของบางแสน และของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผลจาการด าเนินงานและติดตามผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่
ทางหลักสูตรได้จัดท าขึ้น 

 
ตารางที่ 2.11.3 สถานภาพการศึกษาของนิสิตทุกช้ันปี ปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีการศึกษาท่ีนิสิต
เข้าศึกษา 

จ านวนผู้เรียน ตกออก คงเหลือ ร้อยละ 
การคงอยู ่

% ผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 
3ปี 4 ปี >4 ปี 

2558 55 24 31 56.36 - 24 77.4 7 22.6 
2559 44 12 32 72.72 -     
2560 32 6 26 81.25 - - - - - 
2561 38 1 37 97.36 - - - - - 
2562 30 10 20 66.67 - - - - - 
2563 28 8 20 71.43      
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2. 11. 2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 
for improvement. 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดเป้าหมายของผู้ส าเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  ในปีการศึกษา 
2563  มีนิสิตชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรฯ จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อย
ละ 80 (อนุมัติส าเร็จการศึกษาแล้ว 6 คนและอยู่ในกระบวนการสอบโครงงานในช่วงภาคฤดูร้อน จ านวน 2 คน 
จากข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค. 2564)  ข้อมูลจ านวนนิสิตที่ส าเร็จและไม่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 แสดง
ดังตารางที่ 2.11.1    จากตาราง พบว่า มีจ านวนนิสิตชั้นปีที่ 4 ส าเร็จการศึกษาน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจากมีนิสิตชั้นปีที่ 4 จ านวน 2 คน ที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีได ้  สาเหตุอาจเนื่องมาจาก นิสิต 
ขาดความรับผิดชอบในการเรียน ขาดเรียนและยังมีรายวิชาคงค้าง  ซึ่งทางหลักสูตรได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด
โดยอาจารย์ประจ าชั้นปี เพ่ือสอบถามนิสิตถึงปัญหาต่าง ๆ ในการเรียน เพ่ือกระตุ้นนิสิตให้มีความใส่ใจและตั้งใจ
มากขึ้น  

หลักสูตรมีการเปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนิสิตกับข้อมูลของนิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตบาง
แสน จากรูปที่ 11.1 พบว่า นิสิตรหัส 2559 และ 2560 ที่จันทบุรีส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี (ร้อยละ 
88.8 และ 88 ของจ านวนนิสิตทั้งหมด) เป็นอัตราส่วนมากกว่านิสิตที่วิทยาเขตบางแสน  ในขณะที่มหาวิทยาลัย
พะเยาไม่ระบุข้อมูลในส่วนนี้ 

อย่างไรก็ตาม พบว่า อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 นั้น นิสิต
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีอัตราการส าเร็จการศึกษาที่น้อยกว่าที่วิทยาเขต
บางแสน ซึ่งทางหลักสูตรจะได้น าข้อมูลนี้มาวางแผนนิสิตตั้งแต่ปี 1 – 3 โดยจะผลักดันให้นิสิตทุกคนไปสหกิจ
ศึกษา เนื่องจากมีโอกาส 100% ที่จะจบภายใน 4 ปี และตั้งเป้าหมายในปีถัดไปให้อัตราการส าเร็จการศึกษาของ
นิสิตเป็นร้อยละ 90 เป็นอย่างน้อย 

 

 
ภาพที่ 2.11.1 การเปรียบเทียบคูเ่ทียบร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี 
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2.11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement. 
  ข้อมูลการได้งานท าของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาจากการแจกแบบสอบถามให้กับ
บัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2560 และ 2561 ส่วนปีการศึกษา 2562 ได้โทร
สอบถามจากบัณฑิตโดยตรง แสดงดังรูปที่ 11.2 พบว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา จ านวนของบัณฑิตที่มี
งานท า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา จันทบุรี มีอัตราการได้งานท าสูงกว่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาเขตบางแสน   อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2562 อัตราการได้งานท ามีค่าต่ ากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 90 ซึ่งเป็นผลมาจากมีนิสิตที่อยู่ในช่วงอุปสมบท และบางส่วนอยู่ระหว่างหางานท า
ในช่วงสถานะการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร พบว่า การผลักดันให้
นิสิตไปสหกิจศึกษาจะท าให้นิสิตทุกคนมีงานท าได้และมั่นใจว่าจะท าให้เกินค่าเป้าหมายร้อยละ 90  ในขณะที่ปี
การศึกษา 2562 ไม่ปรากฏข้อมูลในส่วนนี้จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา บางแสน 
 

 
ภาพที่ 2.11.2 การเปรียบเทียบคูเ่ทียบร้อยละของการมีงานท าของบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. 11. 4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 

หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีมีรายวิชาโครงงานและสหกิจศึกษา ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวนิสิตได้
ท าโครงงานในรูปแบบของโครงงานวิจัยและพัฒนา  และรายวิชาสหกิจศึกษานิสิตจะต้องท าโครงงานที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานประกอบการ โดยท าโครงงานร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งนิสิตที่ต้องการไปสหกิจศึกษานั้น
จะต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และต้องสอบผ่านการวัดผลตามท่ีหลักสูตรก าหนดจึงจะสามารถไปสหกิจศึกษา
ได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นั้นทางหลักสูตรจะมีนิสิตท าโครงงานคิดเป็นร้อยละ 20 และมีนิสิตที่ไปสหกิจศึกษาคิด
เป็นร้อยละ 60  
 
ตารางที่ 2.11.4 ร้อยละการท าโครงงานและฝึกสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2563 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา  
                    วิทยาเขตจันทบุรี 

ปีการศึกษาท่ีนิสิต
เข้าศึกษา 

จ านวนผู้เรียน จ านวนนิสิตท า
โครงงาน 

ร้อยละนิสิตที ่
ท าโครงงาน 

จ านวนนิสิตที ่
ฝึกสหกิจศกึษา 

ร้อยละนิสิตที ่
ฝึกสหกิจศกึษา 

2560 10 4 40.00 6 60.00 
 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีนิสิตที่ตีพิมพ์งานวิจัยเป็นจ านวนร้อยละ 40 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 

ร้อยละ 16 อย่างไรก็ตาม  ทางหลักสูตรวิเคราะห์เห็นว่าการส่งเสริมให้นิสิตส่งงานวิจัยตีพิมพ์นั้นจะเหมาะสมกับ
นิสิตที่ท าโครงงานมากกว่า  เนื่องจากนิสิตที่ไปฝึกสหกิจศึกษาจะไม่มีเวลาในการเขียนงานวิจัย และช่วงเวลาในการ
ส่งงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนกับช่วงเวลาที่นิสิตฝึกสหกิจ
ศึกษาเป็นช่วงเวลาที่ตรงกัน   ทางหลักสูตรจึงได้มีการวางแผนและผลักดันให้นิสิตที่ไปสหกิจศึกษาสามารถน า
โครงงานมาเขียนงานวิจัย  ซึ่งท าให้ในปีการศึกษานี้ทางหลักสูตรมีนิสิตที่ตีพิมพ์งานวิจัยที่มาจากทั้งนิสิตที่ท า
โครงงานและฝึกสหกิจศึกษา 

โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ มีนิสิตได้ส่งผลงานวิจัยและได้รับการตอบรับในการน าเสนอผลงานในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ The 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing 
AUCC 2021 ทั้งสิ้นจ านวน 6 ผลงาน  ดังแสดงในตารางที่ 2.11.8 

นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้ท าการเทียบเคียงผลการด าเนินงาน กับหลักสูตรใกล้เคียงกัน ตามท่ีได้รับข้อมูล 
ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา บางแสน และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดังแสดงในตารางที่ 2.11.5 ซึ่งเป็นปีแรกที่งานวิจัยของหลักสูตรมีปริมาณร้อยละสูงกว่าคู่เทียบ ซึ่งเป็นผลมาจาก
การผลักดันและวางแผนร่วมกันของหลักสูตร 

 
ตารางที่ 2.11.5 การเปรียบเทียบร้อยละการตีพิมพ์งานวิจัยระดับชาติ ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา  
                     วิทยาเขตจันทบุรี กับคู่เทียบ 

ปีการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ม.บูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ม.บูรพา บางแสน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

จ านวนนิสิต ร้อยละ จ านวนนิสิต ร้อยละ จ านวนนิสิต ร้อยละ 
2561 - - 1  14 37.8 
2562 1 5 5 2.1 8 20 
2563 4 40 2 2.5 3 11.5 
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2. 11. 5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement. 

หลักสูตรฯ ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 กลุ่ม ไม่น้อยกว่าระดับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความพึงพอใจของนิสิต และบัณฑิตเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพดังแสดงในตารางที ่2.11.6 

 
ตารางที่ 2.11.6 ระดับความพึงพอใจของนิสิต และบณัฑิตต่อหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2563  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิธีการเก็บข้อมูล ปีกศ 63 
นิสิต การประเมินผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยแบบฟอร์มของคณะฯ 3.94 
บัณฑิต การประเมินผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยแบบฟอร์มของคณะฯ 3.80 

 
ทางหลักสูตรได้มีการสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งได้เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตรหัสปีการศึกษา 2559 
ถึง 2562 พบว่า ทุกด้านสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ทางหลักสูตรตั้งไว้คือ 3.51   หลังจากการที่หลักสูตรได้มีการจัดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการเตรียมความพร้อมเฉพาะด้านให้นิสิตได้ออกไปท างานอย่างมีคุณภาพ
ในทุก ๆ ด้าน โดยมีโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และมีวิชาฝึกงาน ซึ่งให้นิสิตทุกคนเข้าร่วม เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางด้านภาษาให้กับผู้เรียน และนอกจากนี้ในกระบวนการ
เรียนการสอน ได้มีการเน้นให้นิสิตใช้ทักษะทางปัญญามากขึ้น เช่น มอบหมายงานให้ท า การท าโปรเจคย่อย การ
ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือร่วมกันรับผิดชอบในงาน และการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน จึงท าให้ด้านที่ 3 และด้านที่ 5 ของ
หลักสูตรเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 และ 2560 อย่างชัดเจน โดยผลประเมินของผู้ใช้บัณฑิตแสดงที่ตารางที่ 
2.4.4   
 

 
ภาพที ่11.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน ของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑติปีการศึกษา 2561-2562 ของสาขาเทคโนโลย ี
                สารสนเทศกับคู่เทียบ 
 

ส าหรับ ภาพที่ 2.11.3 แสดงความพึงพอใจเฉลี่ยต่อบัณฑิตทั้ง 5 ด้านของสาขาเทคโนโลยี วิทยาเขต
จันทบุรี วิทยาเขตบางแสน และ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าทั้ง 3 ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (3.5 – 4.5) 
ทั้งหมด ทุกที่มระดับคะแนนสูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้านี้ทุกท่ี จากการสอบถามผู้ประกอบการพบว่าผู้เรียนใน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี มีความอดทน ขยัน ไม่เกี่ยงงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ตั้งใจใน
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การท างานสูง หนักเอาเบาสู้ จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่ง แต่จากการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตในเชิง
ลึกได้รับข้อมูลบางอย่างในปีการศึกษา 2562 ในด้านที่ 4 ต้องเน้นเป็นอย่างส าคัญที่หลักสูตรจะต้องด าเนินการ
วางแผนในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางที่ 2.11.7 ข้อมูลการคงอยูแ่ละการจบการศึกษาของนิสติในหลักสตูรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

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

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

2559 20      16 2 
1 (ย้าย

สาขา 1 ) 
0 0 0 

2560 17  6 4 7 0 0 0 
2561 10  (9)  0 1 0  
2562 21  (21)  2 0   
2563 19  (19)  0    

 
ตารางที่ 2.11.8 แสดงจ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ของนิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ปีการศึกษา 
ผลงานตีพิมพ ์ ผลงานสร้างสรรค์ 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ระดับ 
ชาติ 

ระดับภูมิภาค
อาเซียน 

ระดับ
นานาชาติ Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2562 1 - - - - - - 
2563 6 - - - - - - 
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3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

เกณฑ ์
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน    
หลักสูตรระดับปริญญาตรี     
1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร / / / 
2. คุณสมบตัิอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร / / / 
3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร / / / 
4. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อน / / / 
5. การปรับปรุงหลักสตูรตามกรอบระยะเวลาที่ก 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] 

3 3 3 

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

4 3 3 

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

4 4 4 

Overall Opinion 4 3 3 
AUN. 2 Programme Specification 

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

3 4 4 

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

3 3 4 

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

3 3 3 

Overall Opinion 3 3 4 
AUN. 3 Programme Structure and Content 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

4 4 4 

Overall Opinion 3 3 3 
AUN. 4 Teaching and Learning Approach 

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

3 4 4 

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

3 3 3 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 4 4 4 
Overall Opinion 3 4 4 
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เกณฑ ์
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
AUN. 5 Student Assessment 

 5.1 The student assessment is constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 

4 4 4 

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

4 3 3 

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

3 4 4 

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

3 3 3 

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

AUN. 6 Academic Staff Quality 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-
deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the 
needs for education, research and service [1] 

3 3 3 

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

3 3 3 

 6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic 
freedom for appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

3 3 3 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 3 3 3 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

3 3 3 

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

2 3 3 

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

2 3 3 

Overall Opinion 3 3 3 
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 3 3 

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

3 3 3 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 3 3 3 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified 
and activities are implemented to fulfil them [4] 

2 3 3 
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เกณฑ ์
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
7.5 Performance management including rewards and recognition is 
implemented to motivate and support education, research and 
service [5] 

3 3 3 

Overall Opinion 3 3 3 
AUN. 8 Student Quality and Support 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

3 3 3 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

Overall Opinion 3 3 3 
AUN. 9 Facilities and Infrastructure 

 9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, 
classrooms, project rooms, etc.) are adequate and updated to 
support education and research [1] 

4 4 4 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

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

3 4 4 

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

3 3 3 

Overall Opinion 4 4 4 
AUN. 10 Quality Enhancement 

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

3 4 4 

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

3 4 4 

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

3 3 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4] 3 3 3 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation 
and enhancement [5] 

3 4 4 
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เกณฑ ์
ผลการประเมินโดย 
คก.ตรวจประเมินฯ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

2561 2562 2563 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 
subjected to evaluation and enhancement [6] 

4 3 3 

Overall Opinion 3 4 4 
AUN. 11 Output 

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

3 3 3 

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

4 4 4 

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

4 4 4 

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

3 4 4 

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

4 4 4 

Overall Opinion 4 4 4 
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3.2 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 
  จุดแข็ง 
1. อาจารย์มีความใกล้ชิด มีความผูกพัน มีความเป็นกันเองกับนิสิตในหลักสูตรฯ ท าให้นิสิตกล้าปรึกษาเมื่อเกิด
ปัญหา ทั้งปัญหาด้านการเรียนและการด าเนินชีวิต 
2. หลักสูตรมีความทันสมัย เนื่องจากมีโครงการสหกิจศึกษาท าให้หลักสูตรฯได้สื่อสารกับผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง ท าให้
ทราบถึงความต้องการในคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการน ามาใช้ส าหรับการ
ออกแบบหลักสูตรฯ 
3. มีระบบสหกิจศึกษาที่เข้มแข็ง เนื่องมาจากรุ่นพ่ีได้สร้างเครือข่าย และได้ท างานในสถานประกอบการที่ร่วม
โครงการสหกิจศึกษา 
4. คณะฯ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างพอเพียง ทันสมัย และพร้อมใช้งาน 
  จุดควรพัฒนา 
1. การสร้างห้องเรียนนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากหลักสูตรฯเป็นศาสตร์ที่ต้องก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ และมีการ
ส่งเสริมด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีเวทีให้นิสิตเรียนรู้เพ่ิมเติม และได้แสดงออกถึงตัวตนของ
แต่ละคน เช่น การเพ่ิมเติมกิจกรรมศึกษาดูงาน การส่งเสริมให้น าผลงานในวิชาเรียนเข้าแข่งขันประกวดในระดับ
ภูมิภาคหรือระดับชาติ 
2. การเพ่ิมคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ปรับความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น การส่งเสริมให้
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริมให้ท าวิจัยเพ่ือน าความรู้มาประกอบการสอน การส่งเสริมให้เข้าร่วมการ
อบรมและสอบวัดมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การเพ่ิมจ านวนนิสิต การสร้างการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯที่เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง การสร้าง
กิจกรรมที่ท าร่วมโรงเรียนและนักเรียนระดับมัธยมปลาย 
 
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพ 
  กิจกรรมที่เพ่ิมเติม 
1. การปรับปรุงหลักสูตรฯให้เป็น CWIE/EEC Model Type B  ในปีการศึกษา 2565  
2. การสร้างทีมนิสิตเพ่ือผลิตผลงานส่งประกวด NSC โดยด าเนินการส่งเสริมนิสิตในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้
รวมกลุ่มภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนการพัฒนา และสร้างผลงาน
นิสิตตามรอบระยะเวลาของงาน NSC    
3. กิจกรรมการสอบวัดมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ITPE ติดตามและส่งเสริมให้นิสิตในชั้นปีที่ 3 และชั้นปี
ที่ 4 ได้มีความพร้อมในการสอบ ITPE ตามรอบเวลาที่ก าหนด  รวมถึง การส่งเสริมการสอบมาตรฐานอ่ืน เช่น 
คุณวุฒิวิชาชีพ  
4. การประชาสัมพันธ์ และพัฒนาโอกาสในการเพิ่มจ านวนนิสิต ร่วมกับคณะฯ 
5. กิจกรรมผลักดันเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ มีการติดตามการด าเนินการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการกับคณะ และหน่วยงานภายนอก 
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3.4 สรุปผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตารางที่ 3.4.1 ผลการด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

1. Expected Learning Outcomes 
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังควรสะท้อนความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 
- ทบทวนและติดตามผลการด าเนินงานและเปรียบผลการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

 
- หลักสูตรปรับปรุง 2559 ได้ส ารวจความต้องการและ
ประเมินผลความพึงพอใจ ของนิสิต / อาจารย์ / 
ผู้ประกอบการ / สหกิจฝึกงาน และน าเสนอใน SAR 
- หลักสูตรมีการวิเคราะหผ์ลการด าเนินการเทียบปีท่ีผ่านมา
โดยการตรวจสอบ และปรับปรุงการด าเนินการในปีการศึกษา 
2563 

2. Programme Specification 
- ทบทวนและวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและ
ช่องทางการรับรู้ 
 
 
 
 
 
- ทบทวนและวิเคราะห์ความครอบคลุมและทันสมัยของ
หลักสูตรและรายวิชากับ ELO 

 
- ทบทวนผลการออกไปประชาสมัพันธ์หลักสูตร ด้วยการ
ประเมินผลจากการส ารวจแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียซึ่งประกอบไป ด้วยนิสิตปัจจุบันผู้ใช้บัณฑิตผล
ปรากฎว่าหลักสตูรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพบได้
ง่ายจากสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และสิ่งพิมพ์ของ
คณะและของหลักสูตรเช่นการเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์ ของ
คณะ และการออกไปประชาสัมพนัธ์ตามโรงเรียน 
- ตรวจสอบว่าข้อมลูที่ประกาศบนเว็บใหท้ันสมัยและถูกต้อง 
รวมถึงสอบถามการปรับปรุงรายวชิา (จาก มคอ3) 

3. Programme Structure and Content 
- การออกแบบรายวิชาที่สนับสนุนการบรรลุ  ELO แต่ละ
ประเด็น 

 
- ได้น าเสนอรายวิชาได้มีการสนับสนุนการบรรลุ ELO อย่างไร 
และ ประชุมเพื่อด าเนินการก าหนด YLOs หลักสูตรพร้อม
เชื่อมโยงว่าวิชาใดอยู่ใน YLOs และวางให้ครอบคลมุทุก ELOs 

4. Teaching and Learning Approach 
- รวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานย้อนหลัง
เพื่อการพัฒนา 

 
- มีการจัดการประเมินรปูแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินผู้เรียนว่า
บรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ให้ครอบคลมุทุกด้าน  

5. Student Assessment 
- การประเมินผลการด าเนินการควรท าอย่างครอบคลุมทุกข้อ
เพื่อการพัฒนาครอบคลุมทุกข้อก าหนด 

 
- มีเกณฑ์การประเมินนสิิตในหลากหลายดา้น เพื่อประเมิน
ความพร้อมใน ด้านตา่ง ๆ ก่อนเข้าศึกษาในระดับ  ขณะศึกษา 
และก่อนส าเร็จการศึกษา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ หลักสูตร
กันร่วมกันทบทวน และประเมินผลความสอดคล้องกับ ELO 
ของแต่ละรายวิชา ซึ่งปรากฎ ในมคอ. 3 โดยให้ความส าคัญ
กับรายวิชาแกนของนิสิตเป็นหลัก โดยสิ่งทีด่ าเนินการจะให้
อาจารยส์อนตามที่ วางแผนไว้ และประเมินผูเ้รียนผ่าน
กิจกรรม และการทดสอบต่าง ๆ โดยได้บันทึกใน มคอ.5 
จากนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมหารือร่วมกันในการ
เสนอข้อปรับปรุงให้สอดคล้อง ELO  

6. Academic Staff Quality 
- ควรประเมินผลการด า เนินงานก าหนดเป้าหมายการ
เทียบเคียงกิจกรรมด้านวิจัยเพื่อการพัฒนา 

 
- มีการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังเบื้องต้น เพื่อจัดท าแผน
บริหาร และพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ ตามแผนพัฒนา
บุคลากร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม ได้ตดิตามความ
พร้อมของคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน  
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

7. Support Staff Quality 
- รวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

 
- รวบรวมผลประเมินความพึงพอใจ จากส่วนกลางแล้ว แจ้ง
ผลการด าเนินการกลบัไป 

8. Student Quality and Support 
- การประเมินผลจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแต่ละ
ประเภทเพ่ือพัฒนาช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
- การน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์เพื่อการ
พัฒนากิจกรรมต่าง ๆ 
-การก าหนดเป้าหมายต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สูงขึ้นเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนา 

 
- ท าสถิติเปรียบเทียบเทียบผลจากการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ แล้วน ามาวิเคราะห ์เพื่อเสนอแนวทางในการ
ประชาสมัพันธ์ที่เหมาะสมต่อไป 
- พิจารณาและทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมายของการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

9. Facilities and Infrastructure 
- การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการประเมินสู่การพัฒนา 

 
- มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการจากผู้ใช้งาน
และน าเสนอส่วนกลาง เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม 

10. Quality Enhancement 
- การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการประเมินสู่การพัฒนา 
-ประชุมวางแผนร่วมกันในการก าหนด อาจารย์ที่จะรับผิดชอบ
ในการท าวิจัยในช้ันเรียนแต่ละปีการศึกษา 

 
- หลักสูตรมีการผลักดันให้คณาจารย์ในสาขาน าผลงานวิจยัมา
ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และให้นิสิตได้
เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ได ้

11. Output 
- การเทียบเคียงผลการด าเนินงานครบทุกด้าน 

 
- มีการติดต่อขอข้อมูลคู่เทียบจาก 2 แหล่งข้อมูลภายนอก คือ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตบางแสน และ หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
พะเยา มาเปรียบเทียบผลการการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
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4 ภาคผนวก 
 
4.1 รายการเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 
     น าเสนอบนเว็บไซต์ภายใน https://sites.google.com/go.buu.ac.th/saritbuusaay63 
[1] มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ฉบับ
ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563. 
[2] หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559, เล่มหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (มคอ. 2), คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, 2559. 
[3] หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564 เล่มหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2564 (มคอ. 2), คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, 2564. 
[4] ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
[5] มคอ3 วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
[6] มคอ3 วิชาแพลตฟอร์มเทคโนโลยี 
[7] เอกสารใบงานและเกณฑ์การให้คะแนน วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
[8] ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
[9] ตัวอย่างผลการทวนสอบรายวิชา 
[10] มคอ1 คอมพิวเตอร์ ปี 2552 
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4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ตารางท่ี 4.2 ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 
ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

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

10 - ---ระดับปริญญาโท   
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
12 - ---ระดับปริญญาเอก   
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 62  
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 6  
20 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า  
  

21 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

3  

22 - -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

3  

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 6  
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2  
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 3  
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า   
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า   
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด 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 6  
40 - - --ระดับปริญญาตรี   
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   
42 - - --ระดับปริญญาโท 3  
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
44 - - --ระดับปริญญาเอก 3  
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 6  
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5  
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1  
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์   
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์   
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5  
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
2  

52 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
น าน าช าติ  หรื อ ใ น ว า ร สารทา ง วิ ช าก า ร ร ะดั บช าติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ น ฐ านข้ อมู ล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
54 -  -  - -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
  

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

2  

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ  ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1  

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 
  

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   
61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
  

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

  

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

  

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1  

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด   
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน  1 ปี หลังส าเร็จ

การศึกษา 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ

อิสระ) 
15  

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 1  
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
  

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.36  

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

  

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    
83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
  

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

  

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   
87 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

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

ระดับนานานชาติตามประกาศ  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
  

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   
97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่
  

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

  

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

  

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   
102 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม

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

ระดับนานานชาติตามประกาศ  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

  

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเลคทรอนิกส์ online 
  

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน)   
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4.3 ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  - เอกสาร [8] แสดงบนเว็บไซต์ภายใน https://sites.google.com/go.buu.ac.th/saritbuusaay63 
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4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ โครงการ พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนางานวิจัย 
2 ดร.สิริสุดา บัวทองเกื้อ สัมมนาส่องอนาคตเศรษฐกิจผ่าน AI พัฒนาการเรียนการสอน 
3 ดร.ธนพล พุกเส็ง อบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Assessor Training พัฒนาประกันคุณภาพ 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมพื้นฐานและ

จริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
พัฒนางานวิจัย 

  การพัฒนากลยุทธ์ การจัดการข้อมูลทางธุรกิจ และการ
ออกแบบองค์กรดิจิทัล 

ได้มองเห็นแนวทางเบื้องต้นที่
องค์กรธุรกิจจะสามารถจัดการ
ข้อมู ลทางธุ รกิ จด้ วย Data 
Science ได้ และในส่วนหลัง
เป็นการแนะน าหลักสูตรอบรม
ที่เกี่ยวข้อง 

4 ดร.อุไรวรรณ บัวตูม หลักสูตร สร้างแชทบอท เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการสร้าง 
chatbot 

5 อ.วรวิทย์  พูลสวัสดิ์ การใช้งานระบบ e-Learning (BUU LMS) ระดับสูง ใช้ในการจัดการการเรียนการ
สอน 

  การสร้างแบบทดสอบออนไลน์บนระบบ e-Learning ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
แบบทดสอบออนไลน์ 
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4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์ พนักงานทดลอง  
                 ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 

ล าดับ ชื่อพนักงานต าแหน่ง
สนับสนุนวชิาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัล
และการยอมรับ 

1 คุณชนัญชิดา ปาณะวงค ์
นักวิทยาศาสตร์ช านาญ
การ 

-เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง"การเตรียม
ความพร้อมห้องปฏิบตัิการตรวจประเมินในรูปแบบ Peer 
evaluation" วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2563 

-เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

  เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลยับูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 
2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์

2 คุณยุพา วิสารวุฒ ิ
นักวิทยาศาสตร์ช านาญ
การ 

-เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง"การเตรียม
ความพร้อมห้องปฏิบตัิการตรวจประเมินในรูปแบบ Peer 
evaluation" วันท่ี 27 พฤศจิกายน  2563 

-เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

  เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลยับูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 
2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์

3 คุณทัตพล พุ่มดารา 
นักวิทยาศาสตร ์

เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างเครื่องมือวิจัยส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 
2563 

เครื่องมาใช้เพื่อง่ายต่อกับท า
วิจัยกับชุมชน 

  เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลยับูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 
2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์

4 คุณเพ็ญนภา ไกรฉว ี
นักวิทยาศาสตร ์

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลยับูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 
2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์

5 คุณวลยัลักษณ์ ถึงคุณ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป 

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลยับูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 
2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์

6 คุณสริวิชญ์ มุสิกพงศ ์
นักวิชาการศึกษา 

เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลยับูรพา(KPI Online)” วันท่ี 29 เมษายน 
2564 

-เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ
ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบออนไลน ์
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4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 
      นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล นิสิต / 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน วัน/เดือน/ปี 

ท่ีเผยแพร ่
ผลงานตีพิมพ์ 

ผลงานสร้างสรรค์ 

1 เกตุชัย ความด ี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรา้น
จ าหน่ายและจ าน าโทรศัพท ์กรณศีึกษา
ร้านเคเคโมบาย อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 
(รางวัลน าเสนอโปสเตอรร์ะดบัดี) 

25 กุมภาพันธ์ 
2564  

The 9 Asia Undergraduate 
Conference on Computing  : 
AUCC  (AUCC2021) , มทร. 
รัตนโกสินทร์ , ( หน้า 3270-3275)  

2 ธนธร เจริญพร ระบบการจัดการร้านเสาไฟฟ้า 25 กุมภาพันธ์ 
2564  

The 9 Asia Undergraduate 
Conference on Computing  : 
AUCC  (AUCC2021) , มทร. 
รัตนโกสินทร์ , ( หน้า 3264-3269)  

3 อุดม อุดมพันธ ์ ระบบการจัดการรับสมัครงานวิ่ง 25 กุมภาพันธ์ 
2564  

The 9 Asia Undergraduate 
Conference on Computing  : 
AUCC  (AUCC2021) , มทร. 
รัตนโกสินทร์ , ( หน้า 3227-3231)  

4 มนัสวี นพฤทธิ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแข่งขัน
ฟุตซอลลีกภายในมหา วิทยาลัยบรูพา 
วิทยาเขตจันทบุร ี
(รางวัลน าเสนอโปสเตอรร์ะดบัดี) 

25 กุมภาพันธ์ 
2564  

The 9 Asia Undergraduate 
Conference on Computing  : 
AUCC  (AUCC2021) , มทร. 
รัตนโกสินทร์ , ( หน้า 3216-3221)  

5 ชาญณรงค์ สิทธิ
บุตร 

ระบบจัดการการให้บริการสวนปาล์ม 
กรณีศึกษาหมู่บ้านอินทนินท์ 
จ.พังงา 
(รางวัลน าเสนอโปสเตอรร์ะดบัดี) 

25 กุมภาพันธ์ 
2564  

The 9 Asia Undergraduate 
Conference on Computing  : 
AUCC  (AUCC2021) , มทร. 
รัตนโกสินทร์ , ( หน้า 3222-3226)  

6 จิตตภัทร ช่ืนชม
กลิ่น 

ระบบสนบัสนุนการค้นหาโฮสเทลในภาค
ตะวันออกแบบออนไลน ์
(รางวัลน าเสนอโปสเตอรร์ะดบัดี) 

25 กุมภาพันธ์ 
2564  

The 9 Asia Undergraduate 
Conference on Computing  : 
AUCC  (AUCC2021) , มทร. 
รัตนโกสินทร์ , ( หน้า 3456-3460)  
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4.7 ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับ มคอ. 7 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
ตารางท่ี 4.7.1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

ล าดับ 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

รายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนิสิต 
A B+ B C+ C D+ D F I S U W ลงทะเบียน

เรียน 
สอบ
ผ่าน 

1 2563/1 25710259   เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
(Economics of Everyday Life) 

 
4 1 3 7 4 3 1 

    
23 22 

2 2563/1 26510959   มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
(Integrated Humanities) 

2 
 

6 1 
       

1 10 9 

3 2563/1 28033359   เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน
(Hydroponics for Plant Production) 

8 1 
         

1 10 9 

4 2563/1 28220161   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
(General Knowledge on Business) 

 
1 

          
1 1 

5 2563/1 29010059   พื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
(Information Technology 
Fundamentals) 

 
1 2 4 8 6 

 
1 

    
22 21 

6 2563/1 29011059   คณิตศาสตรส์ าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Mathematics for Information 
Technology) 

1 
 

1 1 12 4 1 
     

20 20 

7 2563/1 29011159   สถิติส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Statistics for Information 
Technology) 

1 1 
 

3 7 5 1 
    

6 24 18 

8 2563/1 29012059   แนวคิดทางธุรกิจในเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Business Concepts in 
Information Technology) 

3 8 8 2 
   

1 
    

22 21 

9 2563/1 29014059   หลักการโปรแกรม 
1(Programming Fundamental I) 

  
2 1 4 5 5 5 

   
3 25 17 

10 2563/1 29022159   หลักการตลาด(Principle of 
Marketing) 

6 2 
 

1 
        

9 9 

11 2563/1 29024059   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
(Data Structures and Algorithms) 

2 
 

2 3 3 5 2 2 
    

19 17 

12 2563/1 29025059   ระบบฐานข้อมูล(Database 
System) 

2 1 2 7 4 3 1 
     

20 20 

13 2563/1 29025159   การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ(System Analysis and Designs) 

1 3 2 
 

2 1 
      

9 9 

14 2563/1 29027159   การออกแบบกราฟิกบน
คอมพิวเตอร์(Computer Graphic Design) 

 
1 2 3 11 3 

      
20 20 

15 2563/1 29032159   การจัดการความมั่นคง
สารสนเทศ(Information Security 
Management) 

4 
   

3 1 2 
     

10 10 
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16 2563/1 29035059   ระบบจัดการฐานข้อมูล
(Database Management Systems) 

1 
 

2 2 1 3 
      

9 9 

17 2563/1 29036459   เทคโนโลยีเว็บเซอรว์ิส(Web 
Services Technology) 

2 1 1 2 2 
  

1 
    

9 8 

18 2563/1 29045359   การประมวลผลภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing) 

5 2 
 

1 
  

1 
     

9 9 

19 2563/1 29049059   สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Seminar) 

4 2 2 
 

1 
  

1 
    

10 9 

20 2563/1 29049359   โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1(Capstone Project I) 

4 4 
 

1 
       

1 10 9 

21 2563/1 29049659   หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2(Selected Topic in 
Information Technology II) 

4 
 

1 2 2 
      

1 10 9 

22 2563/1 40240359   หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาสังคม(Sufficiency Economy and 
Social Development) 

8 3 4 6 
   

1 
    

22 21 

23 2563/1 41530359   จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต
(Psychology for the Quality of Life) 

8 9 2 1 
        

20 20 

24 2563/1 88510159   ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
(Moving Forward in a Digital Society 
with ICT) 

 
5 12 2 2 

  
1 

    
22 21 

25 2563/1 99910159   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(English for Communication) 

2 1 4 2 4 2 4 3 
    

22 19 

26 2563/1 99910259   ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลยั
(Collegiate English) 

2 7 4 6 1 1 
      

21 21 

27 2563/1 99920159   การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร(English Writing for 
Communication) 

2 2 2 2 1 1 
      

10 10 

28 2563/1 99940959   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication) 

7 
 

1 1 
       

1 10 9 

29 2563/2 28033359   เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน
(Hydroponics for Plant Production) 

2 2 1 
         

5 5 

30 2563/2 29013059   แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
(Platform Technologies) 

6 2 4 7 3 
       

22 22 

31 2563/2 29014159   หลักการโปรแกรม 
2(Programming Fundamental II) 

5 
 

1 3 3 
   

4 
   

16 12 

32 2563/2 29021059   โครงสร้างดิสครตีเบือ้งต้น
(Introduction to Discrete Structures) 

  
5 7 11 

       
23 23 

33 2563/2 29022059   การบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Management) 

9 11 
          

20 20 

34 2563/2 29023059   เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Network Technology) 

2 10 3 5 
        

20 20 
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35 2563/2 29025159   การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ(System Analysis and Designs) 

2 1 4 11 1 1 
      

20 20 

36 2563/2 29027059   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
คอมพิวเตอร์(Human and Computer 
Interaction) 

8 6 2 2 2 
       

20 20 

37 2563/2 29027259   การสร้างสื่อดิจิทัล(Digital 
Media Production) 

1 3 11 1 4 1 
      

21 21 

38 2563/2 29032059   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการดา้นบริหารธุรกิจ(Information 
Technology for Business Management) 

 
1 3 13 1 3 

      
21 21 

39 2563/2 29034059   การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุ(Object Oriented Analysis 
and Designs) 

1 3 4 6 2 
 

2 
     

18 18 

40 2563/2 29035159   วิศวกรรมซอฟต์แวร(์Software 
Engineering) 

1 
 

1 3 2 2 
      

9 9 

41 2563/2 29036059   การให้บริการและเทคโนโลยีทาง
อินเทอร์เน็ต(Internet Technology and 
Services) 

1 3 4 3 
  

2 
     

13 13 

42 2563/2 29036259   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณเ์คลื่อนที่(Application 
Development for Mobile Devices) 

3 
  

3 
 

2 1 
     

9 9 

43 2563/2 29036359   พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์(E-
Commerce) 

1 1 4 1 2 1 1 
     

11 11 

44 2563/2 29042059   มิติทางสังคมและจรยิธรรม
ส าหรับนักเทคโนโลยสีารสนเทศ(Social 
Issues and Ethics for IT professional) 

2 4 5 6 2 1 
      

20 20 

45 2563/2 29045059   เทคโนโลยีการจัดการความรู้
(Knowledge Management Technology) 

1 5 1 
 

2 
       

9 9 

46 2563/2 29045259   ปัญญาประดิษฐ์(Artificial 
Intelligence) 

3 4 
 

1 1 
  

1 
    

10 9 

47 2563/2 29049159   การเตรียมความพรอ้มด้าน
วิชาชีพ(Preparation for Careers) 

8 1 
          

9 9 

48 2563/2 42310359   การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์
ปัญหา(Systems Thinking and Problem 
Analysis) 

9 6 2 1 1 
       

19 19 

49 2563/2 85111059   การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพ
ชีวิต(Exercise for Quality of Life) 

11 4 4 
         

19 19 

50 2563/2 88510059   การคิดและการแก้ปญัหาเชิง
ตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม(Logical 
Thinking and Problem Solving for 
Innovation) 

5 4 3 5 1 1 
      

19 19 
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2.  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 
ตารางท่ี 4.7.2  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ 

 
 
 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ 
1 29049459 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ2 นิสิตติดผลการเรียน I 

 การด าเนินการตรวจสอบ 
       นสิิตท าโครงงานไม่เสร็จตามก าหนดเวลา ท าให้การสอบจบต้องล่าช้าออกไป 
  เหตุผลที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนด หรือ เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
        ให้ผลการเรียน I ก่อน เนื่องจากนิสิตยังไม่ขึ้นสอบวิชาโครงงาน 
  มาตรการแก้ไขที่ได้ด าเนินการแล้ว (หากจ าเป็น) 
    -  
 
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

  

ตารางท่ี 4.7.3  รายวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิด 
 
 ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา ค าอธิบาย 

มาตรการทดแทนที่ได้
ด าเนินการ (ถ้ามี) 

1 29036059 การ
ให้บริการและเทคโนโลยี
ทางอินเทอร์เน็ต 

เนื่องประสบปัญหาโควิด-19 จึงไม่สามารถ
จัดการเรียนใน on-site ในห้องปฏิบัติการ
ได ้

ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนใน
รายวิ ช า อ่ืนที่ อยู่ ใ นหมวด
เ ดี ย ว กั น  29036459 Web 
Services Technology แล้ ว
เลื่อนรายวชา 29036059 การ
ให้บริการและเทคโนโลยีทาง
อินเทอร์เน็ต ไปสอนในเทอม 
2/2563 แทน 

 

  

ตารางท่ี 4.7-4  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
 
 

ล าดับ รหัส : ชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 
---ไม่พบวิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน--- 

  
 
 
 


