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ค าน า 

 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ภาควิชา
สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซ่ึงแต่งต้ังโดย
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0847/2561  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย 
1. อาจารย์พิมพ์ประไพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประธานกรรมการประเมิน 

         คุณภาพการศึกษาภายใน 

2. อาจารย์ภัทรา  หิรัญรัตนพงศ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการประเมินคุณภาพ 
     การศึกษาภายใน 
   
 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน 

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ภาควิชาสารสนเทศ
ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินก าหนดไ ว้ว่า “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์” หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผลเป็น “ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์” (คะแนนเป็น ศูนย์) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
(ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ ต้อง
พิจารณา  และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ผลการประเมินในภาพรวม ปรากฏว่า ผลการประเมิน อยู่ในระดับ 3  

เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า  
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์  6  ข้อ   

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 10  ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก่ 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 1 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 2 ได้แก่ 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  
 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรฯ มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 

2. หลักสูตรฯ มีการบูรณาการด้านสารสนเทศกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 
3. การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยผ่านโครงงาน (Project Based Learning) สอดคล้องกับ
แนวคิด Thailand 4.0 ซ่ึงเน้นการบูรณาการความรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

5. หลักสูตรฯ ส่งเสริมและจัดสรรทุนวิจัย ให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตรฯ จ านวน 3 เรื่อง 



6. หลักสูตรฯ จัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์จัดโครงการศึกษาดูงานในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ตรงในวิชาชีพ 

7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
8. บัณฑิตของหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยส่วนใหญ่ได้รับผลการประเมินการ

ฝึกปฏิบัติงานจากอาจารย์พ่ีเลี้ยงในระดับดีมาก และได้รับความสนใจจากผู้ใช้บัณฑิตในการจ้างงาน   
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
 1. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ควรได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 2. หลักสูตรฯ จัดเก็บข้อมูลแต่ไม่ได้น าไปเทียบเคียงมาตรฐานเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 
2. รายนามคณะผู้ประเมิน 

1. อาจารย์พิมพ์ประไพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. อาจารย์ภัทรา  หิรัญรัตนพงศ์   กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

  
3. บทน า 

3.1 ประวัติความเป็นมา 
 ประวัติภาควิชาสนเทศศึกษา 
 ภาควิชาสารสนเทศศึกษาจัดต้ังขึ้นต้ังแต่มหาวิทยาลัยบูรพายังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน เม่ือปี 
พ.ศ. 2517 ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ 
และต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ปรับเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ภายใต้สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2551 เปลี่ยนชื่อภาควิชาจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เป็น  ภาควิชาสารสนเทศศึกษา 
เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2551ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาภาควิชาฯ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรดังนี้ 
 ปีการศึกษา  2524  ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ผลิตบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์  โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคสบทบ 
   ปีการศึกษา  2541  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  
ภาคปกติ 
 ปีการศึกษา  2542  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ  ควบคู่กับภาคปกติ 
 ปีการศึกษา  2545   
 -  ปรับปรุงหลักสูตรวิชาโท บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2538 เป็นบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2545 และเริ่มเปิดรับนิสิตวิชาโท หลังจากหยุดรับมาระยะหนึ่ง 
 -  ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  พ.ศ. 2541  
เป็นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2545 
 -  ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  การศึกษาบัณฑิต  สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
พ.ศ. 2541 เป็น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2545  



 -  พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และ
เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2547 
 ปีการศึกษา  2546  ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์อีกครั้ง  เปิดรับนิสิตการศึกษาบัณฑิต สาขา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลังจากที่หยุดรับชั่วคราวต้ังแต่ปีการศึกษา 2542  
 ปีการศึกษา  2548 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  เป็น
สารสนเทศศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การจัดการ
สารสนเทศ และบรรณาธิการศึกษา และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2549  
 ปีการศึกษา 2554  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาสารสนเทศศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาเอก คือ 
สารสนเทศศึกษา บรรณาธิการศึกษา และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2554  
 ปีการศึกษา 2559  ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2559  
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 รายงานผลการด าเนินงานของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2559  ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน ก าหนดไ ว้ว่า“เป็นไปตาม
เกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
และผลเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” (คะแนนเป็น ศูนย์) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้
ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  



ส่วนท่ี 1  
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 
   

องค์ประกอบท่ี 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 

   

 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

   เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 
.…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ส่วนท่ี 2  
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2  

การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

ระดับหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 
ระดับประเมินโดย
คณะกรรมการ 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3 3 

 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 3 

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3 

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 3 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3 3 
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3 3 

 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3 3 
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 3 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

3 3 

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3 3 
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง 3 3 



ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 
ระดับประเมินโดย
คณะกรรมการ 

เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning 
 Approach) 

3 3 

 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 3 

  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้องทราบ 

3 3 

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3 3 

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 3 

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3 3 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3 3 
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย  
การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม
ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

3 3 

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

3 3 

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3 3 



ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 
ระดับประเมินโดย
คณะกรรมการ 

 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3 3 

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3 3 

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเก่ียวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3 3 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 3 3 
 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียน 
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3 3 

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 3 3 

 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3 3 

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ  

3 3 

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

 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3 3 

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 3 

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3 3 

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

3 3 



ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 
ระดับประเมินโดย
คณะกรรมการ 

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3 3 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

3 3 

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 3 

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3 3 

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

2 2 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3 3 

 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3 3 

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 
 

3 3 

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 3 3 

 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3 3 

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย 3 3 



ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 
ระดับประเมินโดย
คณะกรรมการ 

น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 2 2 
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2 2 

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2 2 

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2 2 

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2 2 

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2 2 

ระดับในภาพรวม 3 3 

 
5. จุดแข็ง และเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ภาควิชา
สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA (ภาคภาษาไทย) และจุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 

  

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) 

1. หลักสูตรฯ มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใชบ้ัณฑิต 

 



ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 2 รายละเอียด
ของหลักสูตร (Program 
Specification) 

1. หลักสูตรฯ มีการบูรณาการด้าน
สารสนเทศกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) 

 

AUN. 3 โครงสร้าง 
และเนื้อหาของหลักสูตร 
(Programme Structure 
and Content) 

1. การปรับปรุงเนือ้หารายวิชาใน 
หลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับ        
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

AUN. 4 การสอนและ
การเรียนรู้วิธีการ 
(Teaching and 
Learning Approach) 

1. การจัดการเรียนการสอนแบบการ
เรียนรู้โดยผ่านโครงงาน (Project Based 
Learning) สอดคล้องกับแนวคิด 
Thailand 4 .0 ซึ่งเน้นการบูรณาการ
ความรู้และการสรา้งสรรค์นวัตกรรม 

 

AUN. 5 การประเมิน
ผู้เรียน (Student 
Assessment) 

  

AUN. 6 คุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ 
(Academic Staff 
Quality) 

1. หลักสูตรฯ ส่งเสรมิและจัดสรรทุนวิจัย 
ให้แก่คณาจารย์ในหลักสูตรฯ จ านวน 3 
เรื่อง 

1. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ควรได้รบัการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

AUN. 7 คุณภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(Support Staff 
Quality) 

  

AUN. 8 คุณภาพและ
การสนับสนุนผู้เรียน 
(Student Quality and 
Support) 

1. หลักสูตรฯ จัดสรรงบประมาณให้
คณาจารย์จัดโครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชาต่าง ๆ  เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้พิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ตรงในวชิาชีพ 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกชัน้เรยีน
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 

 



ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทางกายภาพ 
(Facilities and 
Infrastructure) 

  

AUN. 10 การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
(Quality 
Enhancement) 

  

AUN. 11 ผลผลิต 
(Output) 

1. บัณฑิตของหลักสูตรฯ  มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยส่วนใหญ่
ได้รับผลการประเมนิการฝกึปฏิบัตงิาน
จากอาจารย์พี่เลี้ยงในระดับดีมาก และ
ได้รับความสนใจจากผู้ใชบ้ัณฑิตในการ
จ้างงาน 

1. หลักสูตรฯ จัดเก็บข้อมลูแตไ่มไ่ด้น าไป
เทียบเคียงมาตรฐานเพื่อการปรบัปรงุ
คุณภาพ 

 
ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
  
 

…………………..................................................... 
(อาจารย์พิมพ์ประไพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) 

ประธานกรรมการ 
  
 

.......................................................................... 
                                                                        (อาจารย์ภัทรา  หิรัญรัตนพงศ์) 

กรรมการ 
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