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 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการให้มี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่ง
แต่งตั้งโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1110/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ   คณะอัญมณี            ประธานกรรมการประเมิน 
              คุณภาพการศึกษาภายใน 
2. ดร.ยศพล ผลาผล   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์         กรรมการประเมินคุณภาพ  
             การศึกษาภายใน 
3. อาจารย์ธารารัตน์   พวงสุวรรณ   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   เลขานุการ 
  

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน 
ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินก าหนดไว้ว่า “เป็นไปตามเกณฑ์” 
และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผล
เป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” (คะแนนเป็น ศูนย์) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วย
เกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ   
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ผลการประเมินในภาพรวม  ปรากฏว่า ผลการประเมิน......3....... 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า  
  องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์.....6......ข้อ   

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของAUN-QA (ภาคภาษาไทย) 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 11 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับการประเมินโดยกรรมการ 
AUN1. Expected Learning Outcomes 3 
AUN2.  Programme Specification 3 
AUN3. Programme Structure and Content 3 
AUN4. Teaching and Learning Approach 3 
AUN5. Student Assessment 4 
AUN6. Academic Staff Quality 3 
AUN7. Support Staff Quality 3 
AUN8. Student Quality and Support 3 
AUN9. Facilities and Infrastructure 4 
AUN10. Quality Enhancement 3 
AUN11. Output 4 

 
จุดแข็ง 

1. ผลงานของนักศึกษามีคุณภาพและมีการน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
2. การพัฒนาและติดตามผู้เรียนมีประสิทธิภาพสูง 
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเข้มแข็ง 

 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

1. การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
2. การตั้งค่าเป้าหมายเพ่ือการก าหนดทิศทางในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ 
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2. บทน า 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น 

จ านวนมาก ทั้งนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนเชิงธุรกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ซึ่งความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสามารถน าองค์กรไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นเทคโนโลยีที่ต้อง
ใช้ทักษะ ลงมือปฏิบัติจริงจึงจะสามารถประยุกต์ใช้งานเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้ 
 
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 รายงานผลการด าเนินงานของ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ก าหนด
ไว้ว่า“เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน และผลเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” (คะแนนเป็น ศูนย์) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้
ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา  และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ 
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ส่วนที่ 1  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
   
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน(ส าหรับเกณฑ์ปี 2548) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
✔ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

× 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร -  
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร -  
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร -  
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน -  
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ 
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

-  

6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) -  
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   -  
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -  
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

-  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิต 
ศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

-  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด -  
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 3 ประเด็นตามข้อ 1, 2 และ 11 
 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ◻  เป็นไปตามเกณฑ์  ◻  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน(ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
✔ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

× 
1.จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✔  
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✔  
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ✔  
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ✔  
5. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ✔  
6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ 
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

-  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) -  
8. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ -  
9. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ -  
10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -  
11. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

-  

12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ 
ทุกรอบ 5 ปี 

✔  

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  เป็นไปตามเกณฑ์  ◻  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 
.…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  

การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 
องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)    
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 3 

 
3 

 

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้
เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 4 

 
3 

 

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 4 

 
4 

 

Overall opinion 4 3  
AUN. 2รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)    
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4 3  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4 3  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด
ของหลักสูตรและข้อก าหนดรายวิชาได้ 4 

3  

Overall opinion 4 3  
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme 
Structure and Content) 

   

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4 3  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

4 3  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

4 4  

Overall opinion 4 3  
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning 
 Approach) 

   

 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 3 

 
3 

 

  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4 

 
3 
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 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 4  

Overall opinion 3 3  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)    
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4 

 
4 

 

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและ
แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 3 

 
4 

 

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 3 

 
3 

 

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา 
และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 3 

 
3 

 

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 4 4  
Overall opinion 3 4  

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)    
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ(เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยก
ย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ
งาน) เพ่ือเติมเต็มความจ าเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

3 3  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3  

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3 3  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
วิชาการ 

3 3  

 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3 3  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้
เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

3 2  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากร
สายวิชาการ 

3 2  

Overall opinion 3 3  
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AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)    
 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนหรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่
นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3  

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่ง
งานการจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3 3  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

3 3  

 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความ
ต้องการนั้น 

3 2  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้
เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการ 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and 
Support) 

   

 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตร
อย่างชัดเจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

4 3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมี
การประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 3  

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน 
ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

4 3  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

3 4  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม 
และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของ
ผู้เรียน 

3 4  

Overall opinion 3 3  
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ(Facilities and 
 Infrastructure) 

   

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน 
ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 4  
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  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 4  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 4  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ 

3 3  

Overall opinion 3 4  
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)    
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูล
ความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัย
น าเข้า 

3 3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3 3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมี
ความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 3  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3 3  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

4 3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4 4  

Overall opinion 4 3  
AUN. 11 ผลผลิต (Output)    
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

4 3  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐานระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 4  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน การได้งานท า เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

4 4  
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 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียง
มาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ 

4 4  

Overall opinion 3 4  
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4. จุดแข็ง และเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้   ส่วน
ที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA   
(ภาคภาษาไทย) และจุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 
 

  

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) 

-การส ารวจระดับความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรของบัณฑิตด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องท าให้เห็นทิศทางในการพัฒนา 
-ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

-ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังควรสะท้อนความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 

AUN. 2รายละเอียดของ
หลักสูตร (Program 
Specification) 

-หลักสูตรและรายวิชา มีความทันสมัย 
-ช่องทางการสื่อสารและระบบการ
ส ารวจสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้  
 

-การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีความ
ครบคลุมและทันสมัย 

AUN. 3 โครงสร้าง 
และเนื้อหาของหลักสูตร 
(Programme Structure 
and Content) 

-การออกแบบหลักสูตรให้มีวิชา 
Selected topics สามารถรองรับการ
เพ่ิมเติมเนื้อหาที่ทันสมัย 
-แผนการเรียนมีการจัดเรียงอย่างมี
ล าดับและเชื่อมโยงของเนื้อหารายวิชา
ได้ดี 
-หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือ
เสริมความรู้ที่ทันสมัย 
 
 

-การออกแบบหลักสูตรยึด ELO เป็นตัว
ต้ัง 
-การออกแบบรายวิชาที่สนับสนุนการ
บรรลุ ELO แต่ละประเด็น 
-การเรียนการสอนและการวัดผลควร
พัฒนาด้านการ ส่งเสริมเรื่องการสื่อสาร (
L0 5.4) และการท างานเป็นทีม (L0 4.2) 
ซึ่งมีอยู่ในหลายวิชา แต่อาจยังไม่สามารถ
พัฒนาให้นิสิตเป็นไปได้ตามความต้องการ   
-กิจกรรมเสริม L03.1 ควรด าเนินการ 
เพ่ือเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
-กิจกรรมที่ส่งเสริม LO 5.2  ควร
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาด้านการสื่อสาร 
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AUN. 4 การสอนและ
การเรียนรู้วิธีการ 
(Teaching and 
Learning Approach) 

-ระบบการประเมินผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม  

-การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน
เพ่ือน าไปสู่ทิศทางในการพัฒนา 
-การวัดการบรรลุวัตถุประสงค์หรือวัด
ความก้าวหน้าของการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

AUN. 5 การประเมิน
ผู้เรียน (Student 
Assessment) 

-ระบบการประเมินผลการเรียนนิสิตมี
การด าเนินการตั้งแต่การรับเข้า ขณะ
ศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
-การทดสอบภาษาอังกฤษ และการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ และ Exit Exam 
-ระบบที่เอ้ือต่อการร้องทุกข์ของนิสิต
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

-การก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกข้อก าหนด 
  
 
 
 

AUN. 6 คุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ 
(Academic Staff 
Quality) 

-การบริการวิชาการอย่างทั่วถึง 
 
 

-การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดเป้าหมาย 
เช่น ผลงานวิจัย การอบรมพัฒนา
บุคลากร เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนา
บุคลากร 
  
 
 

AUN. 7 คุณภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(Support Staff 
Quality) 

-มาตรฐานภาระงานและสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนถูกก าหนดอย่าง
ชัดเจน 

-การเก็บข้อมูลผลการด าเนินการ และ
ก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา 
 
 

AUN. 8 คุณภาพและ
การสนับสนุนผู้เรียน 
(Student Quality and 
Support) 

-ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง 
มีการสนับสนุนให้นิสิตแสดงผลงาน
วิชาการ 
-การส่งนิสิตไปดูงานต่างประเทศ 
-การรับนิสิตเข้าหลักสูตรและการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีหลากหลาย
ช่องทาง 
 
 

-การประเมินผลจากการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรแต่ละประเภท เพื่อพัฒนา
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ 
-การน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมมา
วิเคราะห์เพื่อการพัฒนากิจกรรมต่างๆ 
-การก าหนดเป้าหมายต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้สูงขึ้นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 

AUN. 9สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทางกายภาพ
(Facilities and 
Infrastructure) 

-การพัฒนาห้องปฏิบัติการสนับสนุน
การเรียนรู้ของนิสิต 
-การติดตามความพอใจของอาจารย์
และนิสิตอย่างต่อเนื่องและมีผลไป
ในทางท่ีดีขึ้น 

การส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
ให้ครบทุกด้าน เพื่อแนวทางในการพัฒนา
ให้รอบด้าน 
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AUN. 10การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
(Quality 
Enhancement) 

-การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีการ
ด าเนินการจากผลการส ารวจผล
ป้อนกลับ 
 
 

-การน าผลป้อนกลับมาใช้พัฒนาให้ชัดเจน
และต่อเนื่องทุกปี  
-การน าผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมา
ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพนิสิต 

AUN. 11 ผลผลิต 
(Output) 
 
 

-ระบบติดตามผู้เรียนมีการด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด  
-การน าผลการทวนสอบไปปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน 

-การจัดหาคู่เทียบ/เป้าหมายที่น าไปสู่การ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น 
-การส่งเสริมให้นิสิตส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมวิชาการ 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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2. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด   

2 - ---ระดับปริญญาตรี 1  

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

4 - ---ระดับปริญญาโท   

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

6 - ---ระดับปริญญาเอก   

7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง   

8 - ---ระดับปริญญาตรี   

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   

10 - ---ระดับปริญญาโท   

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

12 - ---ระดับปริญญาเอก   

13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา   

14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี   

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

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท   

17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก    

19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 9  

20 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า    

21 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 4  

22 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า  5  

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 8  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

24 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า  

25 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 4  

26 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 4  

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์    

28 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า   

29 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า  

30 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า   

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

32 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า   

33 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า   

34 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า   

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์   

36 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า   

37 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า   

38 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า   

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา   

40 - - --ระดับปริญญาตรี   

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   

42 - - --ระดับปริญญาโท 3  

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

44 - - --ระดับปริญญาเอก 2  

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  5 

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์   

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์   

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 12  

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   

52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 8  

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2   

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1 3  

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  1  
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร   

58 
- - --ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว   

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ   

60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน   

61 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว   

62 

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ   

63 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

66 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ   

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

69 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 18  

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 15  

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 3  

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ   

74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา   

77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท   

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)   
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.0  

81 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ   

84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

86 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่2   

87 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1   

88 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556   

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   

90 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   
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93 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ   

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

96 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)   

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

98 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ    

99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ   

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร   

101 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่2   

102 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1   

103 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556   

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร   
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105 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

108 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ   

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน   

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

111 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)   

 
 
3. บันทึกภาคสนาม (บทสัมภาษณ์) (ถ้ามี) 
 - 
 
4. ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ถ้าม)ี 
ชื่อหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วันที่ประเมิน ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการ ๑) ผศ.ดร.สายสมร นิยมสรวญ  ประธานกรรมการ 
  ๒) อ.ดร.ยศผล ผลาผล   กรรมการ 
  ๓) อ.ธารารัตน์ พวงสุวรรณ  เลขานุการ 
 

เวลา การด าเนินการ 
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและพิธีเปิดการประเมินหลักสูตร 
๐๘.๔๕ - ๑๐.๓๐ น. การพิจารณาเอกสารประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๓๐ น. การจัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. สรุปผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

๑๔.๓๐ น. พิธีปิดการประเมินหลักสูตร 
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5. ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ถ้ามี) 
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