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 หน้า ก รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 
2559 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง 
ผลการประเมินตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ คณะวิทยาการสารสนเทศ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) Council of University Presidents of Thailand 
(CUPT) แต่ละตัวบ่งชี้ น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง 
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ
มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน 
สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการ
ประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญท่ีแสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา 
อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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หน้า ข รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญรูปภาพ ฉ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ช 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ญ 
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 1 
 P.1 ลักษณะขององค์กร 2 
 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 2 

 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 21 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 24 

 ก. สภาพด้านการแข่งขัน 24 
 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 25 
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 25 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี  26 
 ตารางผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ระดับคณะ  
  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 27 
  C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 28 
 C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 37 
 C.3 คุณภาพบัณฑิต 50 
 C.4 ผลงานของผู้เรียน 55 
 C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 67 
 C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 72 
 C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 100 
 C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 102 
      C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 102 
      C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 108 
 C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 112 
 C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 116 
 C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 120 
 C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 124 
 C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 126 



 
หน้า ค รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

สารบัญ 
 

 หน้า 
 S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 128 
 S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of  
 international students 

135 

 S.3 Green University 137 
 S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 139 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง  
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN QA 143 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT QA 148 
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 149 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
 รายการหลักฐานอ้างอิง 152 
 



 
หน้า ง รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 
ตารางที่ ก-1 หลักสูตรและบริการคณะวิทยาการสารสนเทศ 8 
ตารางที่ ก-2 แสดงต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า 13 
ตารางที่ ก-3 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 17 
ตารางที่ ก-4 แสงดจ านวนนิสิตแต่ละชั้นปี และแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 18 
ตารางที่ ก-5 แสดงต าแหน่งและวุฒิการศึกษาของสายสนับสนุนวิชาการ 19 
ตารางที่ 1-1 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร 28 
ตารางที่ 1-2 ร้อยละการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกเทียบกับสถิติการรายงานตัว 29 
ตารางที่ 1-3 ข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี 29 
ตารางที่ 1-4 ร้อยละของอัตราการคงอยู่นิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบระหว่างชั้นปี) 30 
ตารางที่ 1-5 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 31 
ตารางที่ 1-6 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท (แผน ก) 31 
ตารางที่ 1-7 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท (แผน ข) 32 
ตารางที่ 1-8 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาเอก 32 
ตารางที่ 2-1  แสดงข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 39 
ตารางที่ 2-2 แสดงข้อมูลสถานภาพการท างานของบัณฑิตปีการศึกษา 2558 43 
ตารางที่ 2-3 แสดงข้อมูลสถานภาพการท างานของบัณฑิต 3 ปีย้อนหลัง  44 
ตารางที่ 2-4 แสดงข้อมูลระยะเวลาการได้งานของบัณฑิต 44 
ตารางที่ 2-5 แสดงข้อมูลระยะเวลาการได้งานของบัณฑิต 3 ปีย้อนหลัง 45 
ตารางที่ 2-6 ลักษณะงานที่ท าตรงกับสาขา 45 
ตารางที่ 2-7 ประเภทของงานที่บัณฑิตท า 46 
ตารางที่ 2-8 ปัญหาในการหางานท าและสาเหตุของปัญหา   47 
ตารางที่ 2-9 ข้อเสนอแนะรายวิชาเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ในการท างาน (ทุกสาขาวิชา) 48 
ตารางที่ 3-1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 51 
ตารางที่ 3-2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต 52 
ตารางที่ 3-3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 53 
ตารางที่ 4-1 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 65 
ตารางที่ 4-2 ตารางสรุปจ านวนผลงานของผู้เรียน 66 
ตารางที่ 5-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ  

ปีการศึกษา 2557 – 2559 
68 

ตารางที่ 5-2 แสดงอัตราการคงอยู่ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 68 
ตารางที่ 5-3 ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 69 
ตารางที่ 5-4 ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 69 
ตารางที่ 5-5 ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 69 
ตารางที่ 5-6 ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 70 
  



 
หน้า จ รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางท่ี หน้า 
ตารางที่ 6-1 ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 73 
ตารางที่ 6-2 ข้อมูลพ้ืนฐานจ านวนอาจารย์ 96 
ตารางที่ 6-3 ตารางแสดงจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 96 
ตารางที่ 6-4 ตารางสรุปข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย 97 
ตารางที่ 6-5 ตารางสรุปผลรวมค่าน้ าหนักของผลงานที่เผยแพร่ของผู้เรียน และผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
97 

ตารางที่ 6-6 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 98 
ตารางที่ 10-1 ตารางแสดงจ านวนการพัฒนาตนเอง 117 
ตารางที่ 10-2 ตารางแสดงจ านวนบุคลากรที่ได้รับทุนในการศึกษาต่อ (เงินรายได้) 117 
ตารางที่ 11-1 ข้อมูลป้อนกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 121 
ตารางที่ S1-1 รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเงินสนับสนุน 128 
ตารางที่ S1-2 รายละเอียดของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและ

ภายนอก  
134 

ตารางที่ S4-1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 140 
  

 



 
หน้า ฉ รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

สารบัญรูปภาพ 
 

รูปที่ หน้า 
รูปที่ ก-1 แบบอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 7 
รูปที่ ก-2 โครงสร้างองค์กร 21 
รปูที่ ก-3 โครงสร้างการบริหาร 23 
รูปที่ 2-1  แสดงข้อมูลภาวะการมีงานท าในภาพรวมคณะวิทยาการสารสนเทศ 41 
รูปที่ 2-2  แสดงข้อมูลภาวะการมีงานท าในภาพรวมคณะวิทยาการสารสนเทศ (ต่อ) 42 
รูปที่ 4-1 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2559 140 
  
  
 



 
หน้า ช รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  

ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งสิ้น จ านวน 8 หลักสูตร  
นิสิต รวมทั้งสิ้น 2,128 คน อาจารย์ประจ า 26 คน คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าจ านวน 10 คน  

งบประมาณในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 123,564,033.63 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
60,212,876.39 บาท และเงินรายได้ 63,351,157.24 บาท  
 

 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์ CUPT  
 ผลกำรประเมินทั้ง 17 ตัวบ่งชี ้  
เมื่อพจิารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
ตัวบ่งชี้ C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  ระดับ      3  
ตัวบ่งชี้ C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
     ระดับ      3  
ตัวบ่งชี้ C.3 คุณภาพบัณฑิต    ระดับ      2   
ตัวบ่งชี้ C.4 ผลงานของผู้เรียน    ระดับ      2  
ตัวบ่งชี้ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์    ระดับ      3  
ตัวบ่งชี้ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย    ระดับ      3  
ตัวบ่งชี้ C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร    ระดับ      3  
ตัวบ่งชี้ C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   ระดับ      2  
ตัวบ่งชี้ C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ  ระดับ      2  
ตัวบ่งชี้ C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ   ระดับ      2   
ตัวบ่งชี้ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ    ระดับ      2   
ตัวบ่งชี้ C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา    ระดับ      3  
ตัวบ่งชี้ C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    ระดับ      3  
ตัวบ่งชี้ C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ    ระดับ      2  
ตัวบ่งชี้ C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม    ระดับ      2  
ตัวบ่งชี้ S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์   ระดับ      2  
ตัวบ่งชี้ S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of   
 international students    ระดับ    N/A  
ตัวบ่งชี้ S.3 Green University    ระดับ    N/A  
ตัวบ่งชี้ S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ระดับ      2  
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จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ  
 จุดเด่น  

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลของนิสิตที่ได้รับเข้ามาศึกษาเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์การรับเข้า และมีการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ท าให้อัตราการส าเร็จการศึกษาในเวลาที่ก าหนดบรรลุค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (สูงกว่าร้อยละ 60) ส่งผลให้อัตราการได้งานท าสูง (C1, C2)  

2. บัณฑิตของคณะฯ มีความสามารถ พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความอุตสาหะ อดทน และมีความ
รับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตบรรลุค่า
เป้าหมายที่คณะตั้งไว้ (C3) 

3. จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เพ่ิมข้ึนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น (C4) 

4. อาจารย์ประมาณร้อยละ 34 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรวมถึงการมีผลงานตีพิมพ์ที่โดดเด่น 
(C5) 

5. อาจารย์และนักวิจัยมีการสมัครขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีผลงานตีพิมพ์ที่โดดเด่น (C6) 
6. ทุกหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF (มคอ. 1) (C7) 
7. กรรมการประจ าคณะฯ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคณะกรรมการประจ า

คณะ พ.ศ. 2556 และด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (C8) 
8. ผู้บริหารด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

รวมถึงการปรับปรุงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย (C9) 
9. คณะฯ มีงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร รวมถึงการกระตุ้นให้

บุคลากรลาศึกษาต่อ (C10) 
10. คณะฯ มีนโยบายและมีการด าเนินการในการรับข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

(C11) 
11. คณะฯ มีนโยบายและมีการด าเนินการด้านบริการวิชาการแก่สังคมและกิจกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง (C12 และ C13) 
 

 จุดที่ควรพัฒนำ   
1. อัตราการจบไม่ตรงเวลาของนิสิตในบางหลักสูตรค่อนข้างสูง ซึ่งต้องหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป 

(C1) 
2. ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตให้สมัครเป็นนิสิตสหกิจศึกษามากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสใน

การได้งานท า (C2) 
3. ควรเน้นนิสิตกระบวนการคิดเชิงตรรกะและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเน้นทักษะการ

ปฏิบัติส าหรับนิสิตมากขึ้น (C3) 
4. ควรมีการส่งเสริมให้ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ (Journal) ให้มากขึ้น (C4) 
5. อาจารย์ส่วนใหญ่ยังต้องมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาต่อและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (C5) 
6. ควรสนับสนุนการสร้างผลงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นการท างาน

วิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานในชุมชน (C6) 
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7. ควรมีการก ากับติดตามทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยประธานหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหาร
จัดการการด าเนินงานในหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการจัดประชุม วางแผน 
ทบทวน ติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละหลักสูตร และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
กรรมการบริหารคณะอย่างสม่ าเสมอ (C7) 

8. การด าเนินการในช่วงที่ผ่านมามีการแบ่งปันความรู้ในลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์ 
การสอนงานโดยคณะวิทยาการสารสนเทศยังไม่มีระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งหากมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบแล้วจะสามารถน าไปใช้
ในการปรับปรุงตนเองและเพ่ือนร่วมงาน (C8, C9, C10) 

9. ควรมีการติดตามประเมินผลข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์สู่
สังคม (C11) 

 

S.1 – S.4 
จุดเด่น 

1. อาจารย์และนักวิจัยมีการสมัครขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีผลงานตีพิมพ์ (S1) 
2. คณะฯ ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 19 ตัวชี้วัด (S4) 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. อัตราจ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์น้อยลงกว่าปี 2558 
ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากภาระงานสอนที่มากข้ึนเนื่องจากมีอาจารย์ประจ าไปศึกษาต่อ 
และอาจารย์มีพันธกิจเพ่ิมเติมจากเดิม จึงไม่มีเวลาเพียงพอต่อการท าวิจัย (S1) 

2. คณะฯ ควรด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
(S4) 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง 
รากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พรอมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์ความรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ทีส่ าคัญ 7 ด้าน  
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา  
(4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และ (7) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคกูับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเก่ียวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได
อย่างมั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุ 
ประสงคข์องการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผล 
การด าเนินงานทีส่ าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้าน
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย 
และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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 ส่วนที่ 1 
โครงร่างองค์กร 

(Organization Profile) 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 
P.1 ลักษณะขององค์กร1 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่  20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2552 โดยการยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ (จัดตั้งเมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม พ.ศ. 2536) และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 27 เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 178 ง เมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2552 โดยท าหน้าที่ให้การศึกษา พัฒนา ค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ เน้นด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ซ่ึงทุกศาสตร์
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาขาวิชาที่ก าลังเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดแบ่งกลุ่มการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยคณะวิทยาการ
สารสนเทศได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่รองรับการพัฒนาและ
การเติบโตทางด้านเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งเป็นกลุ่มหลักในการตอบสนองต่อนโยบายการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยนวัตกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี หรือ นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
รวมถึงนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซ่ึงรัฐบาลการประกาศ
การขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ นั้นก็หมายถึงการว่าจัดตั้งคณะวิทยาการ
สารสนเทศในปี พ.ศ. 2552 นั้น มหาวิทยาลัยบูรพาได้มองเห็นอนาคตของการพัฒนาประเทศซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้งานวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน 
 วิวัฒนาการของศาสตร์ด้านวิทยาการสารสนเทศ (Informatics) มีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล และความจ าเป็นในการขับเคลื่อนสาม
ยุทธศาสตร์หลักของประชาคมอาเซียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยศาสตร์ด้าน
วิทยาการสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่มีความครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่หลากหลาย ได้แก่ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  วิทยาศาสตร์สื่อผสม  วิศวกรรมระบบ
สารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ  การประมวลผลสารสนเทศ  การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นต้น  ทั้งนี้ศาสตร์ด้านวิทยาการสารสนเทศจะค านึงถึง
การบูรณาการของศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ โดยองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้การพิจารณาถึง  การค านวณเชิงคณนา (Computational 
Science)  การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 
เคมีสารสนเทศ (Cheminformatics) วิทยาการสารสนเทศเพ่ือสุขภาพ (Health Informatics) 
วิทยาศาสตร์การรับรู้ของมนุษย์ (Cognitive Science) และมิติของมนุษย์และสังคม (Human and Social 
Aspects) เป็นปัจจัยร่วมในการศึกษา 

                                                 
1 P.1  – P.2 ให้ทุกส่วนงานอธิบายรายละเอยีดของโครงร่างองค์กร (Organization Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลมุเนือ้หา 
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 วิทยาการสารสนเทศเน้นการศึกษาโครงสร้าง ขั้นตอนวิธี พฤติกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ค านวณ (Human Computer Interaction: HCI) ซึ่งครอบคลุมไปถึงการ
จัดเก็บ การประมวลผล การเข้าถึง และการสื่อสารข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ข้อมูลขององค์กรมี
ขนาดใหญ่ (Big Data)  มีความซับซ้อน (Complexity) มีความหลากหลาย (Heterogenous) มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (High Velocity) และมีความต้องการผลลัพธ์ในรูปแบบหลากหลาย (Variety 
Outputs) ศาสตร์ทางวิทยาการสารสนเทศจึงมีบทบาทส าคัญในงานต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์และขุดค้นหา
ความสัมพันธ์หรือรูปแบบที่แฝงอยู่ในข้อมูล การสืบค้นข้อมูลขนาดใหญ่ การน าเสนอข้อมูลให้เห็นภาพ 
ระบบแนะน าข้อมูล และระบบอัจฉริยะ เป็นต้น 
 เนื่องจากสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับและ
บูรณาการร่วมกันกับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้เกือบทุกแขนง จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างบัณฑิตให้ทันต่อการพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของสภาพเศรษฐกิจและการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธ์ขององค์กรต่าง ๆ รวมทั้งความ
ต้องการและกลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้นจึงควรมีการจัดรูปแบบของหน่วยงานให้
สามารถเอ้ืออ านวยต่อการจัดการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยเชิงบูรณาการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
วิทยาการสารสนเทศตามความต้องการของสภาพเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม กอปรกับมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2554-2563 (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020)  ซึ่ง
ระบุว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทยสู่ความรู้และ
ปัญญา เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  สังคมไทย สู่ความเสมอภาค” ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 
จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้และ
ปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาค น าปสู่การเติบโต
อย่างสมดุล และยั่งยืน  
 
 นอกจากการท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรในความรับผิดชอบตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
คณะวิทยาการสารสนเทศยังท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปส าหรับนิสิตชั้นปี 1 (ทั้งมหาวิทยาลัย) รายวิชาบริการเฉพาะส าหรับนิสิตในบางสาขาวิชาที่ต้องการ
ความรู้พื้นฐานด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยคณะวิทยาการสารสนเทศมีนิสิตทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษทั้งสิ้น 1,880 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560) และมีการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชา
บริการ อีกปีละประมาณ 2,000 คน  
 

 จุดเด่นด้านการพัฒนาบัณฑิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ ตลอดเวลาในการด าเนินการของ
คณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการศาสตร์ ในปี 
พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา หลักสูตรของคณะฯ ทุกหลักสูตรจะมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา ตามกรอบนโยบาย EEC / Thailand 4.0 นอกจากนั้น หลักสูตรที่ด าเนินการสอนอยู่จะ
มีความหลากหลาย ท าให้การรับสมัครนิสิตในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการของ
ตลาด นอกจากนี้ หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ จะเป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งความต้องการของคณะฯ คือ การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยในขั้นสูง และ



 
หน้า 4 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

เน้นการตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยที่มีค่าผลกระทบสูง (Impact Factor) เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิต
ในการสร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไป  อนึ่ง เมื่อมีการยกระดับเป็นคณะ
วิทยาการสารสนเทศเป็นต้นมา คณะฯ ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ  
ท าให้เป็นเพิ่มช่องทางในการพัฒนาบุคลากรและนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะฯ ให้มีโอกาสในการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น เช่น ความร่วมมือกับ Korea Institute of Science and Technology Information 
(KISTI), Korea และ Department of Computer Science and Engineering, Toyohashi University 
of Technology, Japan โดยรายละเอียดของสาขาวิชาเอกของหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะฯ 
แบ่งออกเป็น 
 ในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ 

1. พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (ตามกรอบมาตรฐาน มคอ. 1 หรือ TQF)  ซึ่งจะมุ่งเน้นการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถท างานทั้งในภาครัฐและเอกชน 
และมีความพร้อมที่จะประยุกต์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ 

2. พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF) ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับผู้น าในภูมิภาค
ตะวันออกในการประยุกต์แนววิถีโอเพนซอร์สส าหรับใช้ในกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

3. พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาม
กรอบมาตรฐาน TQF) ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เพื่อสนับสนุนและให้บริการระบบสารสนเทศ ทางด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล เครือข่าย ความปลอดภัยเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต ตลอด
ถึงก าลังคนเพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การหรือเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาระบบ
สื่อผสม 

 

 ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 
ดังนี้ 

1. พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2557 และงดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558 เพ่ือด าเนินการปิดหลักสูตรอย่างสมบูรณ์เมื่อนิสิตคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา) 

2. เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปริญญาเอก
ร่วมสถาบัน: หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 11 มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2557 และงดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558 เพ่ือด าเนินการปิดหลักสูตรอย่างสมบูรณ์เมื่อนิสิตคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา) 

3. พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตร พ.ศ. 2554 (เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2557 และงดรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 
เพ่ือด าเนินการปิดหลักสูตรอย่างสมบูรณ์เมื่อนิสิตคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา) 
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4. พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีความรอบรู้
ในเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการสารสนเทศ (ค านึงถึงการบูรณาการของศาสตร์ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมซอฟต์แวร์  วิทยาศาสตร์สื่อผสม  วิศวกรรม
ระบบสารสนเทศ  ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ  การประมวลผลสารสนเทศ  การสื่อสาร
ข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในทั้งเชิงทฤษฎีและการ
ประยุกต์ โดยองค์ประกอบที่ส าคัญในการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ จะได้มาจาก
การศึกษาเก่ียวกับการค านวณเชิงคณนา (Computational Science)  การสร้างตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Model)  ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เคมีสารสนเทศ 
(Cheminformatics) วิทยาการสารสนเทศเพ่ือสุขภาพ (Health Informatics) วิทยาศาสตร์
การรับรู้ของมนุษย์ (Cognitive Science) และมิติของมนุษย์และสังคม (Human and 
Social Aspects) เป็นปัจจัยร่วมในการศึกษา) และมีทักษะในการท างานวิจัยในระดับสากล
เพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยขั้นสูง และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาสังคม ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 จุดเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ ส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย ซึ่งคณะฯ มี
ห้องวิจัยที่หลากหลาย สามารถตอบโจทย์วิจัยหลายด้าน ทั้งงานวิจัยพื้นฐาน  และงานวิจัยประยุกต์เพ่ือการ
พัฒนา โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยในคณะฯ ประกอบด้วย 

 Burapha Cloud Research Laboratory 
 Computer Graphic and Multimedia (CGM Lab) 
 Computational Innovative Laboratory (CIL Lab) 
 Information System Engineering Research Laboratory (ISERL Lab) 
 Knowledge and Smart Technology Research Laboratory (KST Lab) 
 Microcontroller & Invention Laboratory (-Lab) 
 Mobile Application Developers Incubation (MADI Lab) 

 
 โดยมีโดเมนของกลุ่มงานวิจัย ดังนี้ 

 Data Science 
o Data Manipulation / Data Analytics / Data Visualization 

 Knowledge Discovery / Data Mining / Recommendation Systems 
o Association Rule Mining, Classification, Clustering, Opinion 

Mining/Sentiment Analysis, Natural Language Processing 
o Item-Based, User-Based, Collaborative Filtering 
o Genetic Algorithms 
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 Multimedia and Image Processing 
o Image Annotation, Image Analysis 
o Sound Recognition, VDO Tracking, Media Compression 

 Sensor Network Analysis 
o Low Energy Sensor, Environment with Sensor, Pattern Analysis from 

Sensor Data, Computer Network Security 
 Enterprise Software Development 

 
 จุดเด่นด้านการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาการสารสนเทศมีการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่หลากหลาย ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ชุมชนในทุกกลุ่ม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ โดยการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
มีการด าเนินการด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัว สามารถด าเนินการผ่านส านักงานคณบดี ส านักงานจัดการ
ศึกษา และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา กิจกรรมการบริการวิชาการในปี
การศึกษา 2559 ที่ผ่านมา เช่น 

 การจัดประชุมวิชาการ 
o KST Conference ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ 12 คณะ จาก 4 ประเทศ (ไทย 

ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฝรั่งเศษ) จัดมา 9 ปีต่อเนื่อง โดยบทความท้ังหมดที่เข้าร่วม
น าเสนอในการประชุมวิชาการ KST จะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล IEEEXplore 
(Indexed by Scopus) ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากทั่วโลก 

o นอกจากนี้ คณะฯ ร่วมจัดประชุมวิชาการ ต่าง ๆ เช่น ICSEC-2016, JCSSE-
2017, ECTI-Con 2017, ECTI-Card 2017, และ AUCC 2017 

 การส่งเสริมวิชาการ 
o ACM-ICPC Thailand Boost-up Camp (2014-2017) โดยกิจกรรมนี้ได้รับการ

ส่งเสริมจาก SIPA กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการจัด
ค่ายเข้มข้นส าหรับตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมระดับ
โลก โดยคณะได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ITMO ประเทศรัสเชีย ซึ่งจากการ
อบรมเข้มดังกล่าวท าให้ตัวแทนจากประเทศไทย (ทีมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 22 ของโลกในการแข่งขันเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา 

o National Software Contest (NSC) โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) 
โดยคณะฯ ได้ร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ซ่ึง
กิจกรรมนี้ จะเป็นเวทีส าคัญและใหญ่ที่สุดในการให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
สร้างสรรค์ผลงานด้านซอฟต์แวร์ และการพัฒนาบุคลากรทางด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ของประเทศไทย (จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19) มีโครงการที่สมัครเข้า
จากทั่วประเทศร่วมกว่า 1,500 เรื่อง และผ่านการพิจารณาประมาณ 600 เรื่อง
ต่อไป 
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 การเป็นที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์ 
o ที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์วิทยาลัยบรมราชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

และเทศบาลต าบลบางปลา จ านวน  3  สถาบัน ซึ่งการให้ค าปรึกษานี ้จะเป็นทั้ง
การการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เป็นซอฟต์แวร์
ต้นแบบกับหน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการให้ค าปรึกษาใน
เรื่องวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ติดตามและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้กระทรวง
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

o ที่ปรึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้กับบริษัท 4deebookfree 
จ ากัด  และ บริษัท แอพทเวนตี้โฟร์ จ ากัด  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ 
บนระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ 

 
 จุดเด่นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ไดร้ับอนุมัติให้อาคารเรียน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ส าหนับการสร้างสรร
งานนวัตกรรมในอนาคต) ด้านการจัดการอาคารเรียน เนื่องจากคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นส่วนงานที่
ได้รับการจัดตั้งใหม่ยังไม่มีพ้ืนที่ส าหรับการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอส าหรับนิสิตและคณาจารย์ ดังนั้น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาการสารสนเทศได้เสนอขอรับการสนับสนุนการสร้างอาคารเรียน 
และส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ตามหนังสือส านักงบประมาณ ที่ นร 0712.2/5919 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 โดยได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จ านวน 291.9 ล้านบาท และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จ านวน 
125.1 ล้านบาท รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 417 ล้านบาท 

 ระยะเวลาการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ (780 วัน)  
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยบูรพาท าสัญญาก่อสร้างอาคารคณะ

วิทยาการสารสนเทศ กับ บริษัท บางแสนมหานคร จ ากัด 

  วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558  เริ่มการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 

  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ก าหนดแล้วเสร็จ 

 

รูปที่ ก-1 แบบอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
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(ก.1) หลักสูตรและบริการคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ตารางที่ ก-1 หลักสูตรและบริการคณะวิทยาการสารสนเทศ 

ผลผลิตและบริการหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความส าเร็จของผลผลิตต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

กลไกการส่งมอบผลผลิต 

1. ด้านการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรี 

1.1) หลักสูตร วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
1.2) หลักสูตร วท.บ. 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

1.3) หลักสูตร วท.บ. 
(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1.1 หลักสูตร วท.ม. และ 
ปร.ด. (วิทยาการ
สารสนเทศ) 

 

 

นิสิตระดับปริญญาตร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 

 

 

- ท าให้บัณฑิตเป็นคนดี
และคนเก่ง สร้างช่ือเสียง
ให้กับคณะฯ 
มหาวิทยาลยั และ
ประเทศชาต ิ

- ท าให้คณะฯ มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง มีความยั่งยืน 
และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

- ท าให้คณะฯ บรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
ก าหนดไว ้

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึง
พอใจกับบัณฑิต และ
ยินดีรับบัณฑิตในรุ่นต่อ ๆ 
ไปเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึง
ในการสร้างความส าเร็จ
ให้กับองค์กร 

 

 

- การบรรยาย 

- การก าหนดให้ค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

- การน าเสนอและการ
อภิปรายรายบุคคลและ
รายกลุม่ 

- การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ 

- การเรยีนรู้และปฏิบตัิใน
ภาคสนามจริงจากสถาน
ประกอบการ (สหกิจ
ศึกษา) 

- การท าโครงงานและวิจัย
ที่มีส่วนร่วมกันระหว่าง
นิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

2. ด้านการวิจัย 

2.1 คณะมีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางวิทยาการ
สารสนเทศท่ีก่อให้เกิดองค์
ความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศ 

- นิสิต คณาจารย์ บุคลากร 
- แหล่งทุนวิจัย 
 

- ผลงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปต่อยอดสรา้ง
นวัตกรรมหรือใช้
ประโยชน์ จะท าใหส้่วน
งานมีช่ือเสียง มีความ
ยั่งยืน  และบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
ก าหนดไว ้

- การเผยแพร่ผลงานวิจัย
โดยการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ  
การสัมมนา การประชุม
วิชาการ ท้ังในระดับชาติ
และนานาชาติ การขอ
ยื่นจดสิทธิบตัรและ 
อนุสิทธิบัตร 

3. ด้านบริการวิชาการ 
3.1 ผลงานโครงการ
บริการวิชาการ 

3.2 องค์ความรู้จาก
โครงการบริการวิชาการ 

 

- คณาจารย ์

- นิสิต 

- ศิษย์เก่า 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

- บุคลากร 
- ผู้ให้ทุน 

 

- ผลงานด้านการบริการ
วิชาการ ท่ีถ่ายทอดสู่
สังคมท าให้เกิดการมสี่วน
ร่วมในทุกภาคส่วน 
สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจยั ท าให้
ส่วนงาน มีความยั่งยืน

- การเป็นท่ีปรึกษาทาง
วิชาการด้านวิทยาการ
สารสนเทศ ให้กับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

- การเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรูผ้่าน
กิจกรรม โครงการหรือ
สื่อต่าง ๆ 

- การจัดโครงการ
ฝึกอบรม/ฝึกอบรมเชิง
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ผลผลิตและบริการหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความส าเร็จของผลผลิตต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

กลไกการส่งมอบผลผลิต 

สามารถบรรลุวิสยัทศัน์
และพันธกิจที่ก าหนดไว ้

ปฏิบัติการ/ประชุม
วิชาการ 

- กิจกรรม/โครงการที่จัด
ให้นิสิต องค์กรต่าง ๆ 
และชุมชนสังคม 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 กิจกรรม/โครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- คณาจารย ์

- นิสิต 

- ชุมชน 

- นิสิตได้รับการปลูกฝัง
ความมีจรยิธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 การบริหารจัดการหลักสูตรและบริการของคณะฯ เป็นรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยแนวทางในการบริหารทั้งสองพันธกิจ
เป็นดังนี้ 

- การบริหารหลักสูตร ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรที่รับผิดชอบโดยตรง มีการก าหนดมาตรฐานภาระงานให้กรรมการบริหารหลักสูตร 
นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะฯ มีการแต่งตั้งประธานสาขาวิชาเพ่ือก ากับและ
ดูแลหลักสูตรในความรับผิดชอบ และร่วมวางแผนพัฒนาก าลังคนกับทางคณะฯ โดยคณะฯ 
ก าหนดนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
แต่ละนโยบายและตัวบ่งชี้ เพ่ือติดตามและเร่งรัดผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ 
โดยการประชุมดังกล่าวคณะฯ ได้ก าหนดให้มีการเชิญประธานหลักสูตรเข้าร่วมให้ข้อมูลด้วย 

- การบริการ คณบดีแต่งตั้งรองคณบดีจ านวน 3 คน เพ่ือประสานงานและอ านวยความสะดวก
ในการบริการต่าง ๆ ของคณะฯ โดยก าหนดนโยบายให้แต่ละฝ่ายรายงานความก้าวหน้าและ
ผลการด าเนินงานประจ าสัปดาห์ เพ่ือติดตามและเร่งรัดผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 

 

(ก.2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดประสงค์ 
 คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ประธาน
สาขาวิชา และหัวหน้าส านักงานคณบดี ได้มีการก าหนด วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยการเชิญประชุม
บุคลากรจากทุกภาคส่วนของคณะฯ ร่วมระดมความคิดเห็นในการยกร่างยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการ
สารสนเทศ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553 จากนั้นในทุกปีงบประมาณจะมีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัย
บูรพาก าหนดใช้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 - 2563)  และคณะวิทยาการ
สารสนเทศได้ก าหนดให้ใช้ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 - 2561) และ
เมื่อด าเนินการปรับปรุงวิสัยทัศน์เสร็จสิ้นแล้ว คณะฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้นิสิตและบุคลากรทราบโดยทั่ว
กันผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น หน้าเว็บไซตข์องคณะฯ  ท าป้ายประชาสัมพันธ์ในห้องเรียน  จอประชาสัมพันธ์
บริเวณทางเดิน รวมถึงการน าเสนอในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่  นอกจากการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่
กล่าวมาข้างต้นแล้ว คณะวิทยาการสารสนเทศยังมีการด าเนินการตามพันธกิจต่างๆ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง กล่าวคือ  การด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมจะกระท าอย่างพอประมาณ  อย่างมีเหตุมีผลในการ
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ตัดสินใจ  และตลอดถึงการด าเนินกิจกรรมทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและถูกหลักวิชา  
ทั้งนี้  ก็เพื่อการสร้างสุขภาวะให้เกิดข้ึนกับบุคลากรและนิสิตตลอดการท างานและการเรียน โดยหลักการ
ดังกล่าวนี้จะเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันและส่งเสริมให้คณะฯ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

 

 

 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน” 

 ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐาน
เพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พรอมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ด้วยองค์ความรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และ
ภาษาญี่ปุน่) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย 
บนพื้นฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคูก่ับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
อันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่
มีความเก่ียวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมั่นคง จากค า
นิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน 
3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้านศักยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และศักยภาพในการ
บริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 

 วิสัยทัศน์คณะวิทยาการสารสนเทศ 

 

“สร้างอารยบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล น าพาสังคมอย่างย่ังยืน ด้วยวิทยาการสารสนเทศ” 

 สร้างอารยบัณฑิต หมายถึง การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการสารสนเทศ 
ประกอบกับเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับชุมชนของตน สังคม
โดยรวม ประเทศชาติ หรือระดับโลก ได้ในท่ีสุด 

 แนวคิดสากล หมายถึง การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิทยาการสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการใช้
บรรทัดฐาน มาตรฐานในระดับโลกหรือระดับสากล 

 น าพาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาการสารสนเทศ หมายถึง การผลิตองค์ความรู้ ผลงานวิจัย หรือ 
งานบริการวิชาการ ด้านวิทยาการสารสนเทศ ที่สามารถน าไปช่วยในการพัฒนาสังคมได้อย่างมีคุณค่าและ
ต่อเนื่อง 
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พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการ 
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  

 

 พันธกิจคณะวิทยาการสารสนเทศ 

1. ท าการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก 
ให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม และ ได้มาตรฐานทางวิชาการวิชาชีพระดับสากล 

2. ท าการศึกษาและวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านวิทยาการสารสนเทศ ให้สามารถน าไป
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม 

3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบที่เปิดกว้างสู่สังคมอย่าง
มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 

4. จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณธรรมนิสิตให้เป็น
นักพัฒนาที่มีคุณภาพ และทรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแก่วิชาชีพ 

 

 ค่านิยมร่วม 
  เป็นหนึ่งเดียว ท่ามกลางศาสตร์ที่หลากหลาย 

 

 ค่านิยมคณะวิทยาการสารสนเทศ  (NICE - Informatics) 
● Neighborly เป็นมิตร (Friendly) 
● Integrity  ซื่อสัตย์ (Honesty) 
● Contributive  มีความรับผิดชอบ (Responsible for) 
● Eminent  เป็นเลิศ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ (Famous and respected 

in Profession) 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
  ใฝ่รู้ สู้งาน ตรงต่อเวลา พัฒนาชุมชน 
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(ก.3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 บุคลากรในคณะวิทยาการสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์
ประจ า) และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยบุคลากรสายวิชาการนั้นจะประกอบด้วย ข้าราชการและ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  

อาจารย์ประจ า แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ ทั้งหมดสังกัดส านักงานจัดการศึกษา อาจารย์ประจ าคณะ
วิทยาการสารสนเทศมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  นอกจากนี้ ในการเปิดรับบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นอาจารย์ 
คณะวิทยาการสารสนเทศยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกของผู้สมัครให้สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2552 โดยในปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศมีอาจารย์จ านวน 
25 ท่าน  

ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี  และนักวิชาการ
พัสดุ ทั้งหมดสังกัดส านักงานคณบดี และนักวิจัย สังกัดเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ตารางท่ี ก-2 แสดงต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันบรรจุ 
ชื่อย่อปริญญา 

ความเชี่ยวชาญ 
เอก โท 

สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  
1 กฤษณะ  ชินสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ธ.ค. 2540 วท.ด.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 
 - Data Structure and Algorithms 

Design 
- Computer Graphics 
- Digital Image Progressing 
- Neural Network 
- Natural Language Processing 
- Programming Language 
Concepts 

2 สุวรรณา รัศมีขวัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ก.พ 2540 Ph.D.(Computer 
Sciences) 

 - Empirical Modeling 
- Decision Support System 
- Knowledge Management 

3 สุนิสา ริมเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28 พ.ค 2552 วศ.ด.(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

 - Artificial Intelligence 
- Data Structure and Algorithms 
Design 
- Evolutionary Computing 
- Information Retrieval 
- Machine Learning 
- Operations Research 
- Real Options 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันบรรจุ 
ชื่อย่อปริญญา 

ความเชี่ยวชาญ 
เอก โท 

4 อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 มี.ค. 2550 วท.ด.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

 - Pattern Classification 
- Artificial Intelligence 
- Data Mining 

5 จักริน สุขสวัสดิ์ชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ม.ค. 2545 วท.ด.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

 -  Image Processing 
-  Bioinformatics 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
1 โกเมศ อัมพวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ต.ค 2554 วศ.ด.(วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) 
 - Data Mining 

-  Association Rule Mining 
-  Web Mining 
-  Text Mining 
-  Natural Language Processing 

2 ภูสิต กุลเกษม อาจารย์ 27 ก.ย. 2542  M.Eng.(Electronics and 
Information Sciences) 

-  Computer Architecture and 
Organization 
-  Parallel Computing 

3 เบญจภรณ์ จันทรกองกุล อาจารย์ 1 ก.ค. 2541  วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

-  Management Information 
System 
-  Decision Supports System 
-  Computer System 
-  Digital Image Processing 
-  Bioinformatics 

4 John Gatewood Ham อาจารย์ 1 ต.ค. 2546  M.S.(Computer Science) -  Compilers 
-  Linux Operating System 

5 จรรยา อ้นปันส์ อาจารย์ 27 ม.ค.2557  วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันบรรจุ 
ชื่อย่อปริญญา 

ความเชี่ยวชาญ 
เอก โท 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1 ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 ม.ค. 2554 Ph.D.(Electrical and 
Computer 
Engineering) 

 -  Computer Network 
-  Overlay Network 
-  Mobile Application 
-  Sensor Network 
-  Smart VOIP System 
-  Data Mining 

2 คนึงนิจ กุโบลา อาจารย์ 31 พ.ค. 2537 Ph.D.(Computer 
Sciences) 

 -  Computer Graphics 
-  Image Processing 

3 วิทวัส พันธุมจินดา อาจารย์ 20 ก.ค. 2541  วท.ม.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

-  Database Technology 
-  Object-Oriented Technology 
-  Web Technology 

4 เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ อาจารย์ 1 พ.ค.2541  วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

 
 

5 เอกภพ บุญเพ็ง อาจารย์ 1 มี.ค. 2548  วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

-  Web Design 
-  Linux 
-  Software Testing 
- Software Development Model 
-  E-books 

6 วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ อาจารย์ 18 เม.ย. 2560 Ph.D. (Technical 
Science)  
 

 -  Ontologies 
-  Human Computer Interaction 
-  Software Engineering 
-  Infographic 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันบรรจุ 
ชื่อย่อปริญญา 

ความเชี่ยวชาญ 
เอก โท 

-  Object Oriented 
-  Semantic Web 
-  Database 
-  User-Centered Design 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  

1 นวลศรี เด่นวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 มี.ค. 2530  พบ.ม.(สถิติประยุกต์) -  Data Mining 

2 ทัศนีย์ เจริญพร อาจารย์ 1 พ.ค. 2557 ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

 -  Web Design 
-  Linux 
-  Software Testing 
-  Software Development Model 
-  E-books 

3 ประวิทย์ บุญมี อาจารย์ 29 ก.ค. 2546  M.S.(Computer 
Science) 

-  Bioinformatics 
-  natural language programming 
-  artificial Intelligence 
-  Data Mining 

4 พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ อาจารย์ 1 พ.ค. 2547  วท.ม.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

-  Web Design 
-  Linux 
-  Software Testing 
-  Software Development Model 
-  E-books 

5 วันทนา ศรีสมบูรณ์ อาจารย์ 16 ก.ย. 2559  วท.ม. (การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

-  Software Process 
-  Software Process 
Improvement 
-  Software Testing 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันบรรจุ 
ชื่อย่อปริญญา 

ความเชี่ยวชาญ 
เอก โท 

-  Agile Methodology 
-  Application Development on 
Mobile Device 

 
 
อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  
  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปี 2555 มีอาจารย์ประจ าลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ก-3  แสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันที่บรรจุ ชื่อย่อปริญญา ลาศึกษาต่อสาขาวิชา สถานที่ศึกษาต่อ 
วันที่ลา
ศึกษาต่อ 

1 วรวิทย์ วีระพันธุ ์ อาจารย ์ 27 พ.ค. 2548 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ด.( วิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 1 มิ.ย. 
2555 

2 ประจักษ์ จิตเงินมะดัน อาจารย ์ 1 ก.พ. 2551 M.Sc.(Electrical Engineering 
and Information 
Technology) 

Ph.D. (Information 
technology) 

Johannes Kepler University 
of Linz ประเทศ ออสเตรีย 

1 ต.ค. 
2557 

3 สุภาวดี ศรีค าด ี อาจารย ์ 16 ต.ค. 2555 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) วศ.ด. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 2 ม.ค. 
2558 

4 อธิตา อ่อนเอ้ือน อาจารย ์ 2 ก.พ. 2552 วท.ม.(วิศวกรรมซอฟแวร์) Ph.D. (Big Data Science) University of Science and 
Technology ประเทศ เกาหล ี

1 ส.ค. 59 

 



 
หน้า 18 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

นิสิต 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตจ านวน

ทั้งสิ้น  2,128 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี  2,052 คน ระดับปริญญาโท 72 คน และระดับปริญญาเอก 4 
คน 

 

ตารางที่ ก-4  แสดงจ านวนนิสิตแต่ละชั้นปี และแต่ละหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
หลักสูตร จ านวนนิสิต 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 555 113 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 688 121 
วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 566 9 

รวมระดับปริญญาตรี 1,809 243 
วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 27 - 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 - 
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 29 

รวมระดับปริญญาโท 43 29 
ปร.ด. วิทยาการสารสนเทศ - - 
ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 - 

รวมระดับปริญญาเอก 4 - 
รวมทั้งหมด 1,856 272 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 จากระบบ reg.buu.ac.th 
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จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนิสิต 
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีอัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อ

นิสิตเต็มเวลา เทียบเท่า (FTES) ประมาณ 1:72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที ่สกอ. ก าหนด (อัตรา 1:20) ดังนั้น ใน
การรับนิสิตใหมต่ั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป คณะวิทยาการสารสนเทศจะลดจ านวนการรับนิสิตลง
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพา (วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 คน, 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 50 คน และ วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์  จ านวน 45 คน) พร้อมกันนี้ 
คณะวิทยาการสารสนเทศก็ได้ขอความเห็นชอบกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเติม เพ่ือให้สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อ
นิสิตเต็มเวลามีค่าใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดให้มีอาจารย์พิเศษในบาง
รายวิชาที่ต้องการความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยเฉพาะ โดยด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด และเพ่ือให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพในทักษะปฏิบัติมากข้ึน ในทุกรายวิชาปฏิบัติการคณะฯ จัดให้มี
ผู้ช่วยสอนในสัดส่วนนิสิตต่อผู้ช่วยสอน 10:1  

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ตามโครงสร้างการบริหารงาน คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการทุกคน สังกัดส านักงานคณบดี 
ก ากับดูแลโดยหัวหน้าส านักงานคณบดี ภายใต้รองคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งสิ้น 15 คน แบ่งเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 4 คน 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 11 คน  

 

ตารางที่ ก-5 แสดงต าแหน่งและวุฒิการศึกษาของสายสนับสนุนวิชาการ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันที่บรรจุ ชื่อย่อปริญญา 

1 ระวีนันท ์ ชูสินชินภัทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ต.ค 2556 กศ.บ.(เทคโนโลยี
การศึกษา) 

2 นิตยา  ติรพงษ์พัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 พ.ย. 2554 บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
3 เปรมปรีดา  สลับสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ม.ค. 2558 บธ.บ (บริหารธุรกิจ) 
4 กมลวรรณ  แสงระวี นักวิชาการศึกษา 19 ก.ค. 2554 วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
5 กรสหนันท์  ต่อพงษ์พันธุ์ นักวิชาการศึกษา 1 มี.ค 2554 นศ.บ.(การโฆษณา) 
6 กุลชลี  รัตนคร นักวิชาการศึกษา 16 มิ.ย. 2553 บธ.ม (บริหารธุรกิจ) 
7 เกรียงศักดิ ์ ปานโพธิ์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.ค. 2551 วท.บ.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์) 
8 มาโนชญ์  ใจกว้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2556 ทล.บ.(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
9 สิทธิชัย  สมพันธุ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ก.ย. 2556 ทล.บ.(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
10 สิทธิพงษ ์ ฉิมไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ก.พ. 2554 วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
11 ชัยวัฒน์  โรจน์เจริญวิวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 16 ก.พ. 2559 ทล.บ.(เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
12 ปัทมา  วชิรพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 16 ม.ค. 2556 บช.บ.(การบัญชี) 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันที่บรรจุ ชื่อย่อปริญญา 
13 หรรษา  รอดเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ธ.ค. 2546 บช.ม. (การบัญชี) 
14 ศิริจันทร์  แซ่ลี้ นักวิชาการพัสดุ 19 ก.ค. 2554 บช.บ.(การบัญชี) 
15 อรอนงค์  ร้อยทา นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
3 มิ.ย. 2556 ทล.บ.(คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ) 
 
(ก.4) สินทรัพย์  
คณะวิทยาการสารสนเทศได้ท าการยกระดับของตนเองและแยกตัวออกจากคณะวิทยาศาสตร์ในปี 

พ.ศ. 2552 ซ่ึงในปัจจุบันทางคณะวิทยาการสารสนเทศได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียน
บริเวณชั้น 3 4 และ 5 ของอาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ และ ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับการเรียนการสอนของนิสิตในวิชาเอก นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาทั่วไป คณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยในการใช้การเรียนการสอนในบริเวณ
อาคารเรียนรวม ซึ่งจะเห็นว่าการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ไม่สามารถรองรับความ
ต้องการในการผลิตนิสิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากการมีห้องเรียนที่จ ากัด ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ 2556 ทางคณะวิทยาการสารสนเทศจึงขอรับอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
อาคารเรียนจากรัฐบาลผ่านทางมหาวิทยาลัยบูรพา และในปีงบประมาณ 2558 คณะฯ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณในการสร้างอาคารเรียนจากรัฐบาลวงเงิน 420 ล้านบาท โดยได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2558 และจะครบก าหนดแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งอาคารเรียนคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มีทั้งหมด 12 ชั้นรวมชั้นจอดรถใต้ดิน โดย 

●  ชั้นที่ 1 ใช้ส าหรับเป็นพื้นที่ส่วนรวมส าหรับนิสิต 
●  ชั้นที่ 2 ใช้ส าหรับเป็นส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษา  
●  ชั้นที่ 3-4 ใช้ส าหรับเป็นห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จ านวน 8 ห้อง  
●  ชั้นที่ 5-7 ใช้เป็นห้องเรียนบรรยายขนาด 210 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง และห้องเรียนขนาด

ไม่เกิน 60 ที่นั่ง จ านวน 12 ห้อง  
●  ชั้นที่ 8 ใช้ส าหรับเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง  
●  ชั้นที่ 9 ใช้ส าหรับเป็นห้องพักอาจารย์  
●  ชั้นที่ 10 ใช้ส าหรับเป็นห้องประชุมเล็ก และ หอเกียรติยศวิทยาการสารสนเทศ 
●  ชั้นที่ 11 ใช้ส าหรับเป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ขนาด 500 คน จ านวน 1 ห้อง 

 

(ก.5) กฎระเบียบข้อบังคับ 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา บริหารงานภายใต้ระเบียบข้อบังคับส าหรับ
หน่วยงานราชการโดยรวม ซึ่งประกอบด้วย กฎระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 และ
กฎระเบียบจากหน่วยงานของรัฐภายนอกเพ่ือการก ากับดูแลให้เกิดการด าเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล 
และมีระบบจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท าหน้าที่ก ากับมาตรฐานการศึกษา และ ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินทางราชการ เป็นต้น 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(ข.1) โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล  
คณะฯ ได้จัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่งานโดยแยกเป็นส่วนของหน้าที่การผลิตบัณฑิต

หน้าที่การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต และหน้าที่การสนับสนุน การบริหารโดยด าเนินการเกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบายโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ และบริหารจัดการผ่านผู้บริหารในระดับต่างๆ  ซึ่งมีการ
รายงานผลการบริหารงานเป็นไปตามล าดับชั้นจนถึงคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทั้งนี้คณะฯ ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ตามแนวทางของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ส าหรับคณะกรรมการและผู้บริหารต่างๆ โดยคณะวิทยาการสารเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้าง
องค์กรออกเป็น 3 หน่วยงานภายใน ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ส านักงานจัดการศึกษา และเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ดังรูป 

 
                                          โครงสร้างองค์กร 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ก-2 โครงสร้างองค์กร 
  

- สาขาวิชา 
- หลักสตูร 

 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการบริการการศึกษา 
- งานห้องปฏิบัติการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานยุทธศาสตร์ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานส่งเสริมการวิจัย 
- งานกิจการนิสิต 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 
- ประชาสมัพันธ์ 
- งานกิจการพิเศษ 

- งานวิจัย 
- งานบริหารงานท่ัวไป 

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 

ส านักงานคณบดี 

 
ส านักงานจัดการศึกษา 

 

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ภาคตะวันออก  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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โครงสร้างการบริหาร 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา แบ่งฝ่ายการ

บริหารงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ 
1. รองคณบดี ที่ก ากับดูแลด้านงานบริหาร 
2. รองคณบดี ที่ก ากับดูแลด้านงานวิชาการ 
3. รองคณบดี ที่ก ากับดูแลด้านงานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ 
 
มีคณะกรรมการประจ าคณะ ตาม พรบ. คือ 
1. คณบดี      เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  4 ท่าน   เป็นกรรมการ 
3. รองคณบดี  2  ท่าน    เป็นกรรมการ 
4. ประธานสาขาวิชา  4 สาขาวิชา   เป็นกรรมการ 
5. ผู้แทนคณาจารย์    3 สาขาวิชา   เป็นกรรมการ 
6. รองคณบดี  1 ท่าน    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
7. ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี   เป็นผู้ช่วยเลาขานุการ 
คณะกรรมการประจ าคณะ มีการประชุมเพ่ือก ากับ ติดตาม งานของคณะฯ ตามบทบาท

ภาระหน้าที่ตามที่ พรบ. มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ก าหนด 6 ครั้งต่อปี 
 
  ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของคณะฯ กับมหาวิทยาลัย คือ คณบดีเป็นกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณบดีทุกคณะ เดือนละ 1 ครั้ง โดยมี
อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ 
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          โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ก-3 โครงสร้างการบริหาร 
 

คณบดคีณะวิทยาการสารสนเทศ 

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร 
คณะกรรมการประจ าคณะ 

รองคณบด ี
อ.ภูสิต  กุลเกษม 

รองคณบด ี
อ.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 

รองคณบด ี
ดร.ทัศนีย์  เจริญพร 

ส านักงานคณบด ี
นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร  

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านกังานคณบดี 
 

- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานการบริการการศึกษา 
- งานห้องปฏิบัติการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานยุทธศาสตร์ 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- งานส่งเสริมการวิจัย 
- งานกิจการนิสิต 
- งานการเงินและพัสดุ 
- งานวิเทศสัมพันธ ์
- ประชาสัมพันธ ์
- งานกิจการพิเศษ 

 

ส านักงานจัดการศึกษา 
อ.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 

รองคณบดี 

ประธานสาขาวิชา 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
อ.เบญจภรณ์ จันทรกองกุล 

ประธานสาขาวิชา 

วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 

เขตอุสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก 
(Eastern Software Park) 

คณะกรรมการบริหารเขตฯ 

- ประธานหลักสูตรวิทยาการศาสตรบัณฑิต  
   (วิทยการคอมพิวเตอร)์ ผศ.ดร.โกเมศ  อัมพวัน 
- ประธานหลักสูตรวิทยาการศาสตรบัณฑิต  

(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ผศ.ดร.นวลศรี  เด่นวัฒนา 
 

- ประธานหลักสูตรวิทยาการศาสตรมหาบณัฑิต  
   (วิทยการสารสนเทศ) ผศ.ดร.กฤษณะ  ชินสาร 
- ประธานหลักสูตรวิทยาการศาสตรบัณฑิต  
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
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(ข.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคณะฯ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคณะฯ คือ ผู้เรียนหรือนิสิต โดยแตกต่างกันตามระดับหลักสูตร 

กล่าวคือ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร วท.บ.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีความคาดหวังในการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วจะสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนไปพัฒนาสังคม 
และประเทศชาติ รวมถึงการประกอบอาชีพที่สุจริต และในระดับบัณฑิตศึกษา รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาเป็นนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดถึงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคมไทยโดยรวม  

  
(ข.3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
 ผู้ส่งมอบ ในภาพรวมคือ สถานศึกษาที่นิสิตส าเร็จการศึกษามา คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ส่ง
นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งส่งพนักงานเข้ามาศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ผู้ร่วมมือ (Partners) หลักของคณะฯ ในการร่วมพัฒนาการศึกษา ได้แก่ บริษัทหรือสถาน
ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในมิติของคู่ความร่วมมือ 
(Collaborators) คณะวิทยาการสารสนเทศยังมิได้ด าเนินการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิต 

 

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันหลักที่จัดการเรียนการสอนในด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของภาคตะวันออก โดยมีสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษา 
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

●  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
●  มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
●  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
●  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
●  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
●  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ และวิทยาเขตจันทบุรี 

 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แหล่งข้อมูลส าคัญในเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน ได้แก่ แหล่งข้อมูล
ออนไลน์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างคณะที่ท าการสอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งข้อมูลออนไลน์ของหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น สกอ. สมศ. 
เครือข่ายความร่วมมือ AUCC (37 มหาวิทยาลัย) เครือข่ายความร่วมมือ JCSSE (20 มหาวิทยาลัย) 
เครือข่ายความร่วมมือ KST (9 สถาบันภายในประเทศ และ 3 สถาบันจากต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส) และเครือข่ายความร่วมมือ ICAICTA (5 มหาวิทยาลัยจาก 4 ประเทศ) ถือได้ว่าคณะ
วิทยาการสารสนเทศมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นทางการ อย่างชัดเจนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
เครือข่ายที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าคณะวิทยาการสารสนเทศบางเครือข่ายคณะไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นในระยะแรก 
แต่ด้วยการด าเนินการตามค่านิยมองค์กร NICE-Informatics ท าให้ในปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นผู้
มีบทความส าคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ของต่างประเทศและในประเทศเข้าด้วยกัน 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการจากความต้องการ

บัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานจริงซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 (21st Century 
skills) และทักษะในการด าเนินชีวิต (Soft skills) คณะฯ จึงปรับกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนผ่านเรียนการ
สอนเชิงปฏิบัติ (Active learning) โดยมีการพัฒนาบุคลากรให้มีการบูรณาการความรู้กับการสอนรูปแบบ
ใหม่ใน “โครงการเสวนาสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ECTI : Professorship 
Roadshow เส้นทางสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์และต าแหน่งวิชาการ” ซ่ึงมุ่งเน้นให้คณาจารย์และกลุ่มสาย
สนับสนุนต้องมีการปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ในการพัฒนาบัณฑิต นอกจากนี้ ในการ
ผลิตบัณฑิตของคณะฯ ต้องเป็นการผลิตตามแนวทาง Outcome based learning กล่าวคือ การวางแนว
ทางการสอนของคณาจารย์ต้องก าหนด Outcome ที่ควรจะให้บัณฑิตเป็นบุคคลอย่างไรในอนาคตข้างหน้า 
ดังนั้น คณะฯ จึงก าหนด Expected Learning Outcome ส าหรับบัณฑิตไว้ 7 ข้อ ดังนี้ 

1) บัณฑิตมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างถูกหลักวิชา 

2) บัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือให้ได้ค าตอบ
ที่เหมาะสม 

3) บัณฑิตมีความสามารถในการออกแบบ ติดต้ัง และประเมินระบบคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการ องค์ประกอบ หรือโปรแกรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ 

4) บัณฑิตมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ของการท างานร่วมกัน 
5) บัณฑิตมีความเข้าใจในวิชาชีพ จริยธรรม กฎหมาย ความปลอดภัยและประเด็นทางสังคม 

และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
6) บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) บัณฑิตมีความสามารถในการใช้เทคนิคใหม่ๆ และเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการสร้าง 

ตัวแบบการค านวณต่างๆ 
 

และข้อได้เปรียบทีส่ าคัญอีกประการ คือ “รากฐานความรู้และทักษะการวิจัยของบุคลากรใน
คณะฯ ในศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ซึ่งจะน ามาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตและคณะฯ ให้มีความสามารถในการแข่งขันอันน าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะวิทยาการสารสนเทศ คือ การ

ปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้ระบบ PDCA (Plan – Do – Check – Act) ที่มีการด าเนินการปรับปรุงผล
การด าเนินการทั้งในระดับบุคคล และในระดับกลุ่มหน้าที่ ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบและปรับปรุงกระบวนงาน
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมติดตามงานประจ าสัปดาห์ และ การประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน นอกจากนี้ 
ยังมีการสร้างกลุ่มเรียนรู้จากชุมชนนักปฏิบัติ เช่น กลุ่มวิจัยขั้นสูง กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจ และระบบงานสายสนับสนุนงานวิชาการ เป็นต้น ส่วนในระดับคณะฯ จะเป็นการน าผลการเรียนรู้  
การรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน (ทุก 3 เดือน) และการน าผลงานวิจัยด้านต่างๆ ของคณะฯ มาวิเคราะห์และ
ปรับปรุงโครงการเพ่ือให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปีการศึกษา 2559 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

ตารางท่ี 1-1 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ภาค
การศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2555 ไม่มีการเก็บข้อมูล CS-447 
IT-447 
SE-758 
IT-โท-30 
CS-โท-5 
CS-เอก-5 
รวม=1,692 

CS-306 
IT-312 
SE-417 
IT-โท-28 
CS-โท-3 
CS-เอก-1 
รวม=1,067 

CS-183 
IT-202 
SE-290 
IT-โท-20 
CS-โท-3 
CS-เอก-1 
รวม=699 

CS-175 
IT-160 
SE-186 
 
 
 
รวม=521 

1/2556 ไม่มีการเก็บข้อมูล CS-338 
IT-448 
SE-220 
IT-โท-30 
CS-โท-5 
CS-เอก-5 
รวม=1,046 

CS-256 
IT-266 
SE-160 
IT-โท-21 
CS-โท-6 
CS-เอก-3 
รวม=712 

CS-173 
IT-190 
SE-125 
IT-โท-18 
CS-โท-6 
CS-เอก-3 
รวม=515 

CS-161 
IT-140 
SE-94 
 
 
 
รวม=395 

1/2557 ไม่มีการเก็บข้อมูล CS-397 
IT-578 
SE-385 
IT-โท-25 
CS-โท-5 
CS-เอก-5 
รวม=1,395 

CS-305 
IT-372 
SE-340 
IT-โท-27 
CS-โท-2 
CS-เอก-1 
รวม=1,047 

CS-186 
IT-232 
SE-231 
IT-โท-26 
CS-โท-2 
CS-เอก-1 
รวม=678 

CS-169 
IT-174 
SE-166 
 
 
 
รวม=509 

1/2558 ไม่มีการเก็บข้อมูล CS-397 
IT-618 
SE-437 
DS-40 
รวม=1,492 

CS-308 
IT-325 
SE-340 
DS-24 
รวม=997 

CS-194 
IT-237 
SE-204 
DS-24 
รวม=659 

CS-189 
IT-158 
SE-143 
 
รวม=490 

1/2559 ไม่มีการเก็บข้อมูล CS-512 
IT-685 
SE-684 
DS-40 
รวม=1,921 

CS-421 
IT-460 
SE-374 
DS-12 
รวม=1,267 

CS-233 
IT-340 
SE-224 
DS-11 
รวม=808 

CS-194 
IT-313 
SE-184 
 
รวม= 691 
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หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
 
ตารางที่ 1-2 ร้อยละการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกเทยีบกับสถิติการรายงานตัว 

สาขาวิชา \  
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

CS 95.63 93.06 90.86 97.42 83.26 

IT 93.06 73.68 53.87 66.67 92.06 

SE 90.32 75.20 71.86 70.10 82.14 

 
ตารางท่ี 1-3 ข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

รหัส 
แรกเข้า 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
ภาคต้น ภาค

ปลาย 
ภาคต้น ภาค

ปลาย 
ภาคต้น ภาค

ปลาย 
ภาคต้น ภาค

ปลาย 
ภาคต้น ภาค

ปลาย 

2555 CS-175 
IT-202 
SE-184 
IT-โท-23 
CS-โท-3 
CS-เอก-1 
รวม=588 

CS-149 
IT-160 
SE-157 
IT-โท-17 
CS-โท-3 
CS-เอก-1 
รวม=487 

CS-139 
IT-145 
SE-116 
IT-โท-15 
CS-โท-3 
CS-เอก-1 
รวม=419 

CS-133 
IT-140 
SE-110 
IT-โท-14 
CS-โท-0 
CS-เอก-1 
รวม=398 

CS-127 
IT-137 
SE-107 
IT-โท-11 
CS-โท-0 
CS-เอก-1 
รวม=383 

CS-126 
IT-135 
SE-107 
IT-โท-7 
CS-โท-0 
CS-เอก-1 
รวม=376 

CS-122 
IT-135 
SE-107 
IT-โท-7 
CS-โท-0 
CS-เอก-1 
รวม=372 

CS-122 
IT-132 
SE-20 
IT-โท-7 
CS-โท-0 
CS-เอก-1 
รวม=282 

CS-33 
IT-16 
SE-5 
IT-โท-4 
CS-โท-0 
CS-เอก-0 
รวม=58 

CS-20 
IT-6 
SE-1 
IT-โท-3 
CS-โท-0 
CS-เอก-0 
รวม=30 

 

2556 CS-161 
IT-140 
SE-94 
IT-โท-19 
CS-โท-5 
CS-เอก-1 
รวม=420 

CS-110 
IT-140 
SE-79 
IT-โท-16 
CS-โท-5 
CS-เอก-3 
รวม=353 

CS-101 
IT-136 
SE-67 
IT-โท-15 
CS-โท-5 
CS-เอก-3 
รวม=327 

CS-99 
IT-133 
SE-65 
IT-โท-15 
CS-โท-4 
CS-เอก-2 
รวม=318 

CS-97 
IT-133 
SE-65 
IT-โท-14 
CS-โท-4 
CS-เอก-2 
รวม=315 

CS-95 
IT-116 
SE-64 
IT-โท-10 
CS-โท-4 
CS-เอก-2 
รวม=291 

CS-92 
IT-117 
SE-64 
IT-โท-8 
CS-โท-4 
CS-เอก-2 
รวม=287 

CS-88 
IT-113 
SE-5 
IT-โท-7 
CS-โท-3 
CS-เอก-2 
รวม=218 

- -  

2557 CS-169 
IT-232 
SE-166 
IT-โท-26 
CS-โท-2 
CS-เอก-1 
รวม=596 

CS-143 
IT-174 
SE-149 
IT-โท-23 
CS-โท-2 
CS-เอก-1 
รวม=492 

CS-135 
IT-168 
SE-146 
IT-โท-23 
CS-โท-2 
CS-เอก-1 
รวม=475 

CS-130 
IT-159 
SE-146 
IT-โท-23 
CS-โท-2 
CS-เอก-1 
รวม=461 

CS-128 
IT-155 
SE-145 
IT-โท-21 
CS-โท-2 
CS-เอก-1 
รวม=452 

CS-127 
IT-150 
SE-144 
IT-โท-12 
CS-โท-0 
CS-เอก-1 
รวม=434 

- - - -  

2558 CS-189 
IT-237 
SE-143 
DS-24 
รวม=593 

CS-131 
IT-157 
SE-137 
DS-19 
รวม=444 

CS-122 
IT-149 
SE-132 
DS-16 
รวม=419 

CS-113 
IT-147 
SE-131 
DS-16 
รวม=407 

- - - - - -  

2559 CS-233 
IT-313 
SE-194 
DS-11 
รวม=751 

CS-194 
IT-294 
SE-184 
DS-9 
รวม=681 

- - - - - - - -  

หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 



 

 
หน้า 30 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

 
ตารางที่ 1-4 ร้อยละของอัตราการคงอยู่นิสิตระดับปริญญาตรี (เทียบระหว่างชั้นปี) 

หลักสูตร ปีที่เข้าศึกษา 
ร้อยละอัตราการคงอยู่นิสิต 

ปี 1 ขึ้น ปี 2 ปี 2 ขึ้น ปี 3 ปี 3 ขึ้น ปี 4 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2555 79.43 91.37 96.06 

2556 62.73 96.04 94.85 

2557 79.88 94.81  

2558 64.55   

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 71.78 94.48 98.54 

2556 97.14 97.79 87.97 

2557 72.41 92.26  

2558 62.87   

วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 2555 63.04 92.24 100.00 

2556 71.28 97.01 98.46 

2557 87.95 99.32  

2558 92.31   

เฉลี่ย 73.32 95.04 95.98 

 
  



 

 
หน้า 31 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตารางท่ี 1-5 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี   

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบีย

น 

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

2555 CS-183 
IT-202 
SE-290 
รวม =675 

CS-0 
IT-0 
SE-0 
รวม=0 

CS-83 
IT-112 
SE-87 
รวม=282 

CS-17 
IT-11 
SE-4 
รวม=32 

CS-34 
IT-50 
SE-113 
รวม=197 

CS-21 
IT-20 
SE-47 
รวม=88 

CS-6 
IT-8 
SE-3 
รวม=17 

CS-8 
IT-0 
SE-0 
รวม=8 

2556 CS-173 
IT-190 
SE-125 
รวม =488 

CS-0 
IT-0 
SE-0 
รวม=0 

CS-29 
IT-74 
SE-59 
รวม=162 

CS-0 
IT-0 
SE-5 
รวม=5 

CS-68 
IT-65 
SE-46 
รวม=179 

CS-11 
IT-8 
SE-14 
รวม=33 

CS-6 
IT-0 
SE-0 
รวม=6 

CS-2 
IT-4 
SE-0 
รวม=6 

2557 CS-186 
IT-232 
SE-231 
รวม =649 

ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร CS-48 
IT-58 
SE-82 
รวม=188 

CS-10 
IT-15 
SE-0 
รว.ม=2
5 

CS-3 
IT-9 
SE-0 
รวม=9 

ยังไม่มีข้อมูล 

2558 CS-194 
IT-237 
SE-204 
รวม =635 

ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร CS-73 
IT-81 
SE-67 
รวม=221 

CS-7 
IT-9 
SE-1 
รวม=17 

ยังไม่มี
ข้อมูล 

ยังไม่มีข้อมูล 

2559 CS-233 
IT-313 
SE-224 
รวม =770 

ยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร CS-45 
IT-19 
SE-40 
รวม=104 

ยังไม่มี
ข้อมูล 

ยังไม่มี
ข้อมูล 

ยังไม่มีข้อมูล 

 
ตารางท่ี 1-6 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท (แผน ก) 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่ 
ลงทะเบีย

น 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
1.5 2 2.5 3 3.

5 
4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

1/2556 IT-0 
CS-5 

   cs-1     cs-1 cs-1   

2/2556 CS-1             

1/2557 IT-7 
CS-2 

 
IT-1 
cs-2 

          

2/2557 -             

1/2558 DS-14 3 2       1    

2/2558 -             

1/2559 DS-9         1    

2/2559 -             



 

 
หน้า 32 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

  
ตารางท่ี 1-7 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท (แผน ข) 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่ 
ลงทะเบีย

น 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

1/2556 IT-19  3 1   5   1   4 

2/2556 -             
1/2557 IT-19  8 2 2     3  4  
2/2557 -             
1/2558 DS-10         4    

2/2558 -             

1/2559 DS-2             

2/2559 -             
ข้อมูลจากระบบ reg.buu.ac.th 

หมายเหตุ : แยกตารางข้อมูลระหว่างนิสิตใน แผน ก และ แผน ข(2) หรือนิสิตที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับ 
      และการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 1-8 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาเอก  

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนรับ
ในรุ่นนั้น 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

1/2556 CS-1 
รวม=1 

             

2/2556 CS-2 
รวม=2 

         1    

1/2557 -              

2/2557 -              

1/2558 -              

2/2558 -              

1/2559 -              

2/2559 -              

 
  

  



 

 
หน้า 33 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีจบ 

ระดับ 
 

2557 2558 2559 
จ านวน
จบ/รับ 

อัตรา 
การ

ส าเร็จ
การศึกษา 

(%) 

จ านวน
จบ/รับ 

อัตรา 
การ

ส าเร็จ
การศึกษ
า (%) 

จ านวน
จบ/รับ 

อัตรา 
การ

ส าเร็จ
การศึกษ
า (%) 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8  หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

 
55/143 
 
61/115 
 
87/154 
 

 
38.46 
 
53.04 
 
56.49 
 

 
83/183 
 
110/190 
 
96/184 
 

 
45.36 
 
57.89 
 
42.17 

 
0/175 
 
0/172 
 
0/94 

 
0 
 
0 
 
0 

 
3 
 
3 
 
3 

ระดับคะแนนหลกัสูตรปริญญาตรี       3 
ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
3. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
- 
0/6 
 
3/16 

 
- 
0 
 
18.75 
 

 
- 
1/2 
 
10/23 

 
- 
50.00 
 
43.48 

 
3/18 
- 
 
- 

 
16.67 
- 
 
- 
 

 
2 

งดรับ 
 
งดรับ 

ระดับคะแนนหลกัสูตรปริญญาโท       2 
ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 
- 
0/1 

 
- 
0 

 
- 
0/3 

 
- 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
ไม่มีนสิิต 
งดรับ 

ระดับคะแนนหลกัสูตรปริญญาเอก       - 
ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร       3 

 
  



 

 
หน้า 34 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ผลการด าเนินงาน  : 

คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับผลการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตจากระบบรายงานการ
ประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยบูรพา (http://www.cuptaqa.buu.ac.th/) ซึ่งได้ด าเนินการเก็บข้อมูลของ
บัณฑิตที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือท าการการศึกษาภาวะการมีงานท าของบัณฑิตแยกตามระดับหลักสูตรส าหรับใช้วิเคราะห์
และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการหางานท าของบัณฑิต เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขและสร้างงานรองรับในอนาคต           

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา 4 หลักสูตร โดยส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีในปีที่รายงานนี้จะเป็นนิสิตที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2555 ในปีดังกล่าวนี้ มีจ านวนนิสิตรับเข้าทั้งหมด 675 คน แบ่งเป็นนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 183 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 202 คน และสาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 290 คน ซึ่งจะมีจ านวนนิสิตคงเหลือในระหว่างการเรียนจริงน้อยกว่าจ านวนรับเข้านี้
เนื่องจาก มีนิสิตบางส่วนที่ไม่มารายงานตัว สละสิทธิ์ พ้นสภาพ  โดยจ านวนนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คงเหลือจ านวนนิสิต 175 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 202 
คน และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 184 คน ส าหรับนิสิตในระดับปริญญาโทในปีที่รายงานเป็นนิสิตที่
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 มีจ านวนรับเข้า 24 คน คงเหลือจ านวนนิสิตจริง 16 คน 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  :  

อัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาแสดงดังต่อไปนี้ 
อัตราการส าเร็จการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีเทียบกับจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน เท่ากับร้อยละ 56.52 
(คิดจาก 314/675%) และเม่ือเทียบจ านวนนิสิตเริ่มเรียนจริงในชั้นปีหนึ่ง เท่ากับร้อยละ 55.97 (คิดจาก 
314/561%) และเทียบจ านวนนิสิตจ านวนนิสิตคงเหลือจริงในชั้นปีสี่  เท่ากับร้อยละ 86.26 (คิดจาก 
314/364%) 

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
รับเข้าในปี 2557 ส าเร็จการศึกษา 
       ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ทั้ง 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะฯ ได้ตั้งค่าคาดหวังของอัตราการส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดของแต่ละหลักสูตร ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 60 เทียบจ านวนนิสิตจ านวนนิสิตคงเหลือจริงใน
ชั้นปีสี่ จากข้อมูลอัตราการส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 พบว่า มี 3 หลักสูตรมีอัตราการส าเร็จ
การศึกษาเป็นไปตามค่าคาดหวัง คือ ประมาณร้อยละ 60 หรือมากกว่า คือ อัตราร้อยละ 68.03 (คิดจาก 
83/122%), 82.96 (คิดจาก 112/135%) และ 81.31 (คิดจาก 87/107%) ส าหรับหลักสูตร วท.บ. 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์),  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และ วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ตามล าดับ แต่
พบว่าหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มีอัตราการส าเร็จการศึกษาค่อนข้างต่ ากว่าหลักสูตรอื่น 
เนื่องจากนิสิตมีปัญหาการเรียนไม่ตรงตามแผนที่หลักสูตรได้วางไว้ ซึ่งมีสาเหตุจากการมีความรู้พื้นฐานที่ไม่
เพียงพอในการเรียน ท าให้เรียนไม่ผ่าน และเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนซึ่งไม่ตรงกับท่ีผู้เรียน

http://www/
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คาดหวังไว้ก่อนเข้าเรียน นิสิตต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างมาก ท าให้นิสิตจบการศึกษาช้ากว่าระยะเวลาที่
ก าหนด 

นอกจากนี้ จากข้อมูลในตารางที่ 1-1 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรใน
ทุกระดับการศึกษา) ส าหรับปีการศึกษา 2556 - ปีการศึกษา 2559 และตารางที่ 1-2  เมื่อพิจารณาร้อยละ
การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนแรกเทียบของนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งสามสาขาวิชาเทียบกับสถิติการ
รายงานตัวของนิสิต พบว่า อัตราการสละสิทธ์ิไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกของนิสิตใหม่ค่อนข้างต่ า 
กล่าวคือ มีอัตราการลงทะเบียนและเรียนในภาคเรียนแรกสูงกว่าร้อยละ 80 ทั้งสามสาขาวิชา ทั้งนี้ อาจจะ
มาจากช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ทางคณะฯ จัดให้การชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองของผู้
เข้าสอบสัมภาษณ์ ท าให้ผ้ิปกครองมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งการดูแลต่าง ๆ ที่
คณะฯ จัดเตรียมไว้ให้ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานของตนเองมาเรียนที่คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 จากข้อมูลตารางที่ 1-2 ข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี และตารางที่ 1-4 เมื่อพิจารณาอัตราการ
คงอยู่ระหว่างชั้นปี พบว่า ในช่วงปีหนึ่งขึ้นปีสองอัตราการคงอยู่ค่อนข้างจะต่ า เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 73.32 ซ่ึง
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่คณะตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 แต่ส าหรับอัตราการคงอยู่ระหว่างชั้นปีสองขึ้นปีสาม และ
อัตราการคงอยู่ระหว่างชั้นปีสามข้ึนปีสี่ เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95.04 และ 95.98 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่คณะฯ  ก าหนดไว้อยู่ที่ร้อยละ 90 และ 95 ตามล าดับ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ และ 
หลักสูตรจะมีการศึกษาถึงปัญหาของการคงอยู่ของนิสิตชั้นปีหนึ่งขึ้นปีสองซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ ต่อไป 
 จากตารางที่ 1-3 จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลาของนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า นิสิตรหัส 
55 เฉลี่ยจบในเวลาที่ก าหนด (ปีการศึกษา 2558) อยู่ที่ร้อยละ 77.47 (คิดจาก 282/364%) ส าหรับนิสิตที่
จบภายในระยะเวลาของปีการศึกษา 2557 (รหัส 54) ไม่มีข้อมูล 
 ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโทแผน ก นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 เริ่มมีการจบ
การศึกษาในเวลาก าหนด 2 ปี เนื่องจากคณะฯ และหลักสูตรมีระบบและกลไกในการกระตุ้นให้นิสิตท างาน
วิจัยและตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมีนิสิตจ านวนหนึ่งที่ยังไม่จบการศึกษา ซึ่งทางคณะฯ จะต้อง
เร่งรัดให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่อไป 
 ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโทแผน ข ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 จบการศึกษาในเวลาที่
ก าหนดจ านวน 8 คน และจบการศึกษาหลังจากนั้นอีก 4 คน นอกจากนี้ ยังมีนิสิตจ านวนหนึ่งที่ยังไม่จบ
การศึกษา ซึ่งคณะฯ จะได้เร่งรัดการท างานนิพนธ์ของนิสิตต่อไป 
 ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีผู้จบการศึกษา และยังระหว่างการรอผล
การพิจารณาการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยจ านวนสองคน 

มาตรการแก้ไข 
1. ควรมีการปรับแผนการศึกษาให้นิสิตสามารถลงเรียนรายวิชาต่อเนื่องที่ยังเรียนไม่ผ่านให้

เสร็จสิ้นก่อนเรียนในรายวิชาต่อไป 

2. ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุในการไม่ศึกษาต่อในชั้นปีที่สูงขึ้น เพื่อวางแผนในการ
ช่วยเหลือ เช่น การจัดโครงการเตรียมความพร้อมที่ตรงจุดเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานการเรียน
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ที่จ าเป็นให้แก่นิสิต และมีการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้เรียนเพื่อให้เข้าใจแนวทางการเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพ
ในอนาคตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาของการคงอยู่ของนิสิตชั้นปีหนึ่งขึ้นปีสองซึ่งต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 

4. ควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมให้นิสิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. ควรมีการก าหนดค่าเป้าหมายของ KPI ทุก ๆ ตัวชี้วัด เพื่อน าไปสู่การวัดประสิทธิภาพของ

การจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

หรือ 
คณะท าการประเมินระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ของบัณฑิตของคณะ และ

ประเมินระดับการด าเนินงานจากเกณฑ์ 1 – 7 ในตารางเกณฑ์ระดับหลักสูตร 
 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีจบ 
ระดับ 

 
2556 2557 2558 

ร้อยละการ
มีงานท า 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ 

ร้อยละการ
มีงานท า 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ 

ร้อยละการ
มีงานท า 

ร้อยละ
การศึกษาต่อ 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

 
78.49 
 
78.95 
 

ยังไม่มี
บัณฑิตจบ 

 
9.68 
 
- 
 
- 

  
73.61 

 
83.61 

 
78.82 

 
13.89 

 
0 
 

7.06 

 
72.00 
 
80.00 
 
80.65 

 
5.00 
 
1.82 
 
3.23 

 
3 
 
3 
 
3 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
3. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
- 
100.00 
 
90.91 

 
- 
- 
 
9.09 

 
- 
- 
 
100.00 

 
- 
- 
 
- 

 
- 
50.00 
 
100.00 

 
- 
- 
 
- 

 
2 

งดรับ 
 

งดรับ 
 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
100.00 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
ไม่มีนสิิต 
งดรับ 

 
ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร       3 
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ผลการด าเนินงาน  : 

คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับผลการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตจากระบบรายงานการ
ประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยบูรพา (http://www.cuptaqa.buu.ac.th/) ซึ่งได้ด าเนินการเก็บข้อมูลของ
บัณฑิตที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา เพ่ือท าการศึกษาภาวะการมีงานท าของบัณฑิตแยกตามระดับหลักสูตรส าหรับใช้วิเคราะห์และ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการหางานท าของบัณฑิต เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขและสร้างงานรองรับในอนาคต 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

จากผลการจัดเก็บข้อมูลบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 
2556 คณะวิทยาการสารสนเทศมีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 214 คน โดยหลักสูตร 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 57.48 ได้งานท า
ร้อยละ 78.49 และศึกษาต่อร้อยละ 9.68 หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มีบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 42.52 ได้งานท า ร้อยละ78.95 และไม่มีบัณฑิตศึกษาต่อ หลักสูตร วท.บ. 
(วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ยังไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษา  และบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 
22 คน โดยหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.10 ได้งานท า ร้อยละ 100 หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 90.91 ได้งานท า ร้อยละ 90.91 และศึกษาต่อร้อยละ 9.09 

ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาการสารสนเทศมีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 
255 คน โดยหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.51 ได้งานท าร้อยละ 73.61 และศึกษาต่อร้อยละ 13.89 หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มี
บัณฑิตที่จบการศึกษาจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 23.92 ได้งานท า ร้อยละ 83.61 และไม่มี
บัณฑิตศึกษาต่อ หลักสูตร วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.12 ได้งานท าร้อยละ 78.82 และศึกษาต่อร้อยละ 7.06 หลักสูตร ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(ต่อเนื่อง 2 ปี) มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.45  และบัณฑิตที่จบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 16 คน หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ100 ได้งานท า ร้อยละ 100 

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการสารสนเทศมีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 
356 คน โดยหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจ านวน 107 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.97 ได้งานท าร้อยละ 72 และศึกษาต่อร้อยละ 5 หลกัสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มีบัณฑิตที่
จบการศึกษาจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 31.93 ได้งานท า ร้อยละ 80 และศึกษาต่อร้อยละ 1.82 
หลักสูตร วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ37.82 ได้
งานท าร้อยละ 80.65 และศึกษาต่อร้อยละ 3.23 หลักสูตร ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (ต่อเนื่อง 2 ปี) มี
บัณฑิตที่จบการศึกษาจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28 ได้งานท าร้อยละ 100 และบัณฑิตท่ีจบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 18 คน โดยหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มีบัณฑิตที่จบการศึกษา

http://www/
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จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ได้งานท า ร้อยละ 50 หลักสูตร วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มี
บัณฑิตที่จบการศึกษาจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ได้งานท า ร้อยละ 100 

จากการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องของคณะวิทยาการสารสนเทศ สามารถแยกท าการวิเคราะห์ใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม สถานภาพการท างาน 
ระยะเวลาการได้งานท าของบัณฑิต ลักษณะงานที่ท าตรงกับสาขา และประเภทของงานที่บัณฑิตท า 
รายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม 

ในการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ที่ได้ส ารวจจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2556 พบว่ามีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 214 คน โดยมีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 112 คน คิดเป็นร้อยละ 52.33 ในปีการศึกษา 2557 มีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 
225 คน โดยมีบัณฑิตตอบแบบสอบถามทั้งหมด 218 คน คิดเป็นร้อยละ 96.88 ส าหรับปกีารศึกษา 2558 
และภาคฤดูร้อน 2559 มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการสารสนเทศจ านวนทั้งสิ้น 357 คน 
โดยมีบัณฑิตตอบแบบสอบถามทั้งหมด 339 คน คิดเป็นร้อยละ 94.95 โดยสรุปผลดังนี้ 

ตารางที่ 2-1  แสดงข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

รายการ หน่วยวัด 2556 2557 2558 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด 

คน 214 225 357 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการได้งานท า 

คน 112 218 339 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา(ไม่นับ
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน 81 156 255 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประกอบอาชีพอิสระ 

คน 6 11 18 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 

คน 4 7 1 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีกิจกรรมของตนเองที่มีรายได้ประจ า
อยู่แล้ว 
 

คน 1 3 2 
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รายการ หน่วยวัด 2556 2557 2558 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ศึกษาต่อระดับบัณทิตศึกษา 

คน 9 10 11 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่อุปสมบท 

คน    

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่เกณฑ์ทหาร 

คน  4  

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ(ค่าเฉลี่ย) 

บาท 18,369 18,127 22,266 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 88.78 84.34 82.77 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 จากเว็บไซต์ cuptqa.buu.ac.th  
 

จากตารางข้างต้น พบว่าจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะฯมีแนวโน้มสูงมากข้ึน
และพบว่าร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถามในปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 75.22 มีแนวโนม้เพ่ิมมากขึ้นกว่าปี 
2556 และ 2557 ซึ่งมีค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าเท่ากับร้อยละ 72.32 และ 71.55 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ยังพบว่าบัณฑิตมีแนวโน้มในการประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อเพ่ิมมากข้ึน ในส่วนของ
เงินเดือนของบัณฑิตก็มีแนวโน้มมากขึ้นเช่นกัน ในขณะที่ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี มี
แนวโน้มที่ลดลงซึ่งอาจเป็นเพราะบัณฑิตในปัจจุบันไม่มีความเร่งรีบในการหางานท าเนื่องจากต้องการเวลา
ส าหรับการค้นหาตัวเองและต้องการความชัดเจนในรูปแบบงานที่ต้องการภายหลังจากส าเร็จการศึกษา 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลในภาพรวมของคณะในปีการศึกษา 2558 จากข้อมูลในระบบ มีผู้เข้า
ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 353 คน (รวมทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) พบว่าบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตมีงานท าเป็นจ านวน 276 คน คิดเป็น 78.19% แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 77.58% และ
ระดับปริญญาโท 92.86% มีผู้ว่างงาน 57 คนคิดเป็น 16.15% แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 16.52% 
และระดับปริญญาโท 7.14% และมีบัณฑิตศึกษาต่อจ านวน 11 คน คิดเป็น 3.12% ของนิสิตทั้งหมดของ
คณะฯและคิดเป็น 3.24% ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

เมื่อแยกตามประเภทของงานที่ท าพบว่าบัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศพบว่าร้อยละ 84.21 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทขององค์ธุรกิจเอกชน ร้อยละ 7.72 ประกอบอาชีพข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และร้อยละ 6.32 ด าเนินธุรกิจอิสระหรือเจ้าของกิจการ 

ทั้งนี้เงินเดือนแรกเข้าของบัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศประมาณ 3 ใน 4 อยู่ในช่วง  
15,000 -25,000 บาท ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน  
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รูปที่ 2-1  แสดงข้อมูลภาวะการมีงานท าในภาพรวมคณะวิทยาการสารสนเทศ 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 จากเว็บไซต์ cuptqa.buu.ac.th 
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รูปที่ 2-2  แสดงข้อมูลภาวะการมีงานท าในภาพรวมคณะวิทยาการสารสนเทศ (ต่อ) 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 จากเว็บไซต์ cuptqa.buu.ac.th 

2. สถานภาพการท างาน 

บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม ระดับปริญญาตรีทั้งหมด 339 คน มีสถานภาพการท างานดังตารางที่ 
2-2 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2557 บัณฑิตได้งานท าภายใน 1 ปีมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ 0.95 และมีแนวโน้มศึกษาต่อลดลงร้อยละ 1.35 
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ตารางที่ 2-2  แสดงข้อมูลสถานภาพการท างานของบัณฑิตปีการศึกษา 2558 

สถานภาพการท างานของบัณฑิต 
วท.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.บ. 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วท.บ. 
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

รวม 

ไม่มีงานท าก่อนการศึกษา มีงานท าหลังจบ
การศึกษา 

74 89 100 262 

ไม่มีงานท าก่อนการศึกษา มีงานท าหลังจบ
การศึกษาและก าลังศึกษาต่อ 

0 3 6 9 

ยังไม่มีงานท า 25 17 14 56 

ยังไม่มีงานท า และก าลังศึกษาต่อ 5 2 4 11 

มีงานท าก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลัง
จบการศึกษา 

0 0 0 0 

มีงานท าก่อนการศึกษา เปลีย่นสายงานหลังจบ
การศึกษา 

0 0 0 0 

มีงานท าก่อนการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลัง
จบการศึกษา เลื่อนระดับ 

0 0 0 0 

รวม 104 111 124 339 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จากเว็บไซต์ job.buu.ac.th 
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ตารางที่ 2-3  แสดงข้อมูลสถานภาพการท างานของบัณฑิต 3 ปีย้อนหลัง 

สถานภาพการท างานของบัณฑิต 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 

ท างานแล้ว 78.57 78.44% 77.59% 

ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ 3.57 2.75% 2.65% 

ยังไม่ได้ท างานและไมไ่ด้ศึกษาต่อ 9.82 14.22% 16.52% 

ก าลังศึกษาต่อ 8.04 4.59% 3.24% 

รวม 100% 100% 100% 

 

3. ระยะเวลาการได้งานของบัณฑิต 

       จากการส ารวจพบว่า ร้อยละ 37.13 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มหางานท าได้ในช่วง 1-
3 เดือนแรกหลังจบการศึกษา ซึ่งช้ากว่าภาพรวมของบัณฑิตปีการศึกษา 2557 ดังแสดงในตารางที่ 2-4 
นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของระยะเวลาของการได้งานท าของบัณฑิตชะลอตัวลง 

ตารางที่ 2-4  แสดงข้อมูลระยะเวลาการได้งานของบัณฑิต 

ระยะเวลาการได้งาน 
วท.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.บ. 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วท.บ. 
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

รวม 

หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันที
หลังส าเร็จการศึกษา 

21 17 29 67 

1-3 เดือน 29 35 37 101 

4-6 เดือน 8 20 14 42 

7-9 เดือน 11 11 14 36 

10-12 เดือน 3 7 5 15 

มากกว่า 1 ปี 2 1 5 8 

เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา หรือไดง้านท า
ระหว่างศึกษา 

1 0 2 3 

รวม 75 91 106 272 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จากเว็บไซต์ job.buu.ac.th 
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ตารางที่ 2-5  แสดงข้อมูลระยะเวลาการได้งานของบัณฑิต 3 ปีย้อนหลัง 

สถานภาพระยะเวลาการได้งานของบัณฑิต 
ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 

หางานได้ก่อนจบการศึกษา 
  หรือได้งานทันทีหลังส าเร็จการศกึษา 

30.43% 35.59% 24.63% 

1-3 เดือน 33.70% 31.07% 37.13% 

4-6 เดือน 16.30% 11.86% 15.44% 

7-9 เดือน 3.26% 6.78% 13.24% 

10-12 เดือน 5.43% 2.82% 5.51% 

มากกว่า 1 ปี 5.43% 6.21% 2.94% 

เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษา 
  หรือได้งานท าระหว่างศึกษา 

5.43% 5.65% 1.10% 

รวม 100% 100% 100% 

 

4. ลักษณะงานที่ท าตรงกับสาขา 

       บัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศส่วนใหญ่มีลักษณะงานที่ท าตรงกับสาขาที่จบ จ านวน 224 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.35 และไม่ตรงสาขา จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ร้อยละ 80 อยู่ที่ 2.35  

ตารางที่ 2-6  ลักษณะงานที่ท าตรงกับสาขา 

หลักสูตร 
ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 59 78.67 16 21.33 

2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 74 81.32 17 18.68 

3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 91 85.85 15 14.15 

รวม 224 82.35 48 17.65 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จากเว็บไซต์ job.buu.ac.th 
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5. ประเภทของงานที่บัณฑิตท า 

บัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศยังคงมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 86.03 รองลงมาได้แก่ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 6.62 และด าเนิน
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 5.88 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2-7  ประเภทของงานที่บัณฑิตท า 

ประเภทงานที่ท า 
วท.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วท.บ. 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วท.บ. 
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

รวม 

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 5 6 7 18 (6.62%) 

รัฐวิสาหกิจ 1 1 0 2 (0.74%) 

พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 
66 75 92 234 

(86.03%) 

ด าเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 2 7 7 16 (5.88%) 

พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่าง
ประเทศ 

0 0 0 0 (0%) 

อ่ืนๆ 0 2 0 2 (0.74%) 

รวม 75 91 106 272 

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จากเว็บไซต์ job.buu.ac.th 

ปัญหาในการหางานท าและสาเหตุของปัญหา 

       จากข้อมูลบัณฑิตท่ียังไม่ได้ท างานและมิได้ศึกษาต่อมีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07  ของ
บัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในจ านวนบัณฑิตท่ียังไม่มีงานท านี้ พบว่ามีอยู่ 39 
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.64 ไม่มีปัญหาในการหางานท าจึงไม่มีความเร่งรีบในการสมัครงาน และมี
บัณฑิตอีก 17 คน ที่มีปัญหาในการหางานท า แบ่งออกเป็นหลายสาเหตุ ดังแสดงในตารางที่ 2-6 โดย
สาเหตุหลัก คือ บัณฑิตไม่ทราบแหล่งสมัครงานจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 รองลงมาคือการได้
เงินเดือนน้อย และสอบเข้าท างานไม่ได้ ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2-8 ปัญหาในการหางานท าและสาเหตุของปัญหา   

ปัญหาในการหางานท า จ านวน ร้อยละ 

ไม่ทราบแหล่งงาน 9 52.94 

เงินเดือนน้อย 3 17.65 

สอบเข้าท างานไม่ได้ 2 11.76 

อ่ืนๆ 1 5.88 

หน่วยงานไม่ต้องการ 1 5.88 

ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร 1 5.88 

หางานที่ถูกใจไม่ได้ 0 0.00 

ขาดคนหรือเงินค้ าประกัน 0 0.00 

ขาดคนสนับสนุน 0 0.00 

รวม 17 100.00 
 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จากเว็บไซต์ job.buu.ac.th 

 

ข้อเสนอแนะรายวิชาเพื่อเพิ่มประโยชน์ในการท างาน 

       บัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 339 คน คิดเป็นร้อยละ 94.95 
ของบัณฑิตทั้งหมด ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาหรือความรู้ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(บัณฑิต 1 คน สามารถตอบได้มากกว่า 1 รายวิชา) จากการแสดงความเห็นของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
พบว่า รายวิชาที่เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 246 
คน คิดเป็นร้อยละ 30.15 รองลงมาได้แก่ กลุ่มการฝึกปฏิบัติจริง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 25.61 
และกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 184 คน ร้อยละ 22.55 ซึ่งเหมือนกับความเห็นของบัณฑิตที่จบในปี
การศึกษา 2557  
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ตารางที่ 2-9  ข้อเสนอแนะรายวิชาเพ่ือเพ่ิมประโยชน์ในการท างาน (ทุกสาขาวิชา) 

รายวิชาในหลักสูตร รวม ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษ 246 30.15 

คอมพิวเตอร์ 184 22.55 

บัญชี 34 4.17 

การใช้งานอินเทอร์เน็ต 82 10.05 

การฝึกปฏิบัติจริง 209 25.61 

เทคนิคการวิจัย 54 6.62 

อ่ืนๆ 7 0.86 

ภาษาจีน 7 0.86 

ภาษาในอาเซียน 7 0.86 

รวม 816 100.00 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จากเว็บไซต์ job.buu.ac.th 
 
สรุปได้ว่า คณะวิทยาการสารสนเทศได้น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าความคาดหวัง

ของคณะฯ โดยก าหนดให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีของแต่ละหลักสูตรต้องได้งานท าภายใน 1 ปี เฉลี่ยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะฯ มี 2 หลักสูตร มีร้อยละ
ของบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน 1 ปี เป็นไปตามค่าคาดหวังที่ตั้งไว้ ได้แก่หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) และ หลักสูตร วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  ซึ่งมีร้อยละการได้งานที่อยู่ที่ 80.00 และ 80.65 
ตามล าดับ และหลักสูตร วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มีร้อยละการได้งานที่อยู่ที่ 72.00 ซ่ึงต่ าค่า
คาดหวังที่ตั้งไว้ ซึ่งเมื่อเทียบร้อยละการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2557 พบว่า 

●  หลักสูตรที่มีแนวโน้มการได้งานท าที่สูงขึ้น คือ วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (จากเดิมร้อย
ละ 78.82 เป็นร้อยละ 80.65)  

●  หลักสูตรที่มีแนวโน้มการได้งานท าที่ลดลง คือ 
○   หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ จากเดิมร้อยละ 83.61 เป็นร้อยละ 

80.00 
○  หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากเดิมร้อยละ 73.61 เป็นร้อยละ 

72.00 
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มาตรการการแก้ไข 

       คณะฯ มีมาตรการหรือวิธีที่จะสนับสนุนให้การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
ดังนี้ 

1.       เชิญสถานประกอบการเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศและเข้าร่วมรับนิสิตปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษามากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการได้งานท าของนิสิตให้มากยิ่งขึ้น 

2.   ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตให้สมัครเป็นนิสิตสหกิจศึกษามากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการได้งานท า 

3.       จัดโครงการอบรมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียนใบสมัครงานได้อย่าง
ถูกต้องและมีความโดดเด่น รวมถึงทักษะอ่ืน ๆ เช่นการสัมภาษณ์งาน การพัฒนา
บุคลิกภาพ เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.3  คุณภาพบัณฑิต 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรใน
คณะ 
         จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีจบ ระดับ 
 2556 2557 2558 

ร้อยละ 
บัณฑิตที ่
ได้รับการ 
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ 
ประเมิน 
บัณฑิต 

ร้อยละ 
บัณฑิตที ่
ได้รับการ 
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ 
ประเมิน 
บัณฑิต 

ร้อยละ 
บัณฑิตที ่
ได้รับการ 
ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย
จากการ 
ประเมิน 
บัณฑิต 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8  หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

 
43.42 

 
43.75 

 
ยังไม่มี

บัณฑิตจบ 

 
3.90 

 
4.20 

 
- 

 
37.74 

 
22.73 

 
24.66 

 
3.89 

 
3.83 

 
4.01 

 
33.78 

 
29.67 

 
19.81 

 
3.96 

 
3.97 

 
4.24 

 
2 
 
2 
 
3 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
3. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
ยังไม่มี

บัณฑิตจบ 

 
- 
 

25.00 

 
- 
 
- 
 

4.67 

 
2 
 
- 
 
- 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
ยังไม่มี

บัณฑิตจบ 
 

- 

 
- 
 
- 

 
2 
 
- 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร       2 
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ผลการด าเนินงาน  : 

คณะวิทยาการสารสนเทศได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้
เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติซึ่งได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ไว้ในหลักสูตรตามรูปแบบของ มคอ.2 โดยครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยจะประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตดังนั้นจึงได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านดังตารางแสดงข้อมูลค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตในระดับ
หลักสูตรและคะแนนประเมินตามเกณฑ์ CUPT 
 
ตารางที่ 3-1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน 

หลักสูตร 
วท.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

หลักสูตร 
วท.บ. 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตร วท.บ. 
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

ความ 
พึงพอใจ

เฉลี่ย 

1.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.09 4.20 4.32 4.19 

2.  ด้านความรู ้ 3.75 3.97 4.05 3.91 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 3.66 3.84 3.90 3.78 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผดิชอบ 

3.92 4.04 4.10 4.01 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.60 3.75 3.82 3.72 

ความพึงพอใจในภาพรวม 3.96 4.04 4.24 4.07 

 ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จากเว็บไซต์ planning.buu.ac.th 
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ตารางที่ 3-2  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

หลักสูตร ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1. ต้องกล้าคิด และแสดงความคิดเห็นมากกว่านี้ 
2. ตั้งใจท างานตามทีไ่ด้รับมอบหมาย แต่ควรมีความรอบคอบใน

การท ารายงานตา่งๆ 
3. ท างานดี แต่ยังขาดความมัน่ใจในตนเอง ทั้งๆทีจ่ริงแล้วสามารถ

ท าได ้
4. เพิ่มความเป็นผูน้ า การแสดงออกทางความคิด 
5. มีความอุตสาหะ อดทน อยู่ในระเบียบวนิัย และท างานได้ดี 
6. อยากได้โอกาสจากมหาวิทยาลยั เพื่อให้บัณฑิตและบริษัทไป

น าเสนอบริษัทและเพื่อรับสมัครงาน 

2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 1. ขาดทักษะการจัดล าดบัความส าคัญของงาน (สามารถฝึกฝนได)้ 
2. ขาดทักษะในการวิเคราะห์กระบวนการท างานให้เป็นระบบ 

(แต่สามารถพัฒนาได้ระหวา่งการท างาน) 
3. งานทีท่ าออกมายังมปีัญหาเรื่องคุณภาพค่ะ เจอ bug ค่อนข้าง

เยอะ และเจอปัญหาเรื่องคุณภาพของ source code เขียน 
code ซ้ าๆ กันหรือเขียน code ประมวลผลข้อมูลทั้งๆ ทีไ่ม่
จ าเป็นต้องเอามาแสดง อยากให้เน้นย้ าความส าคัญของเร่ือง
พวกนี้กับนักศึกษารุน่ต่อไปให้มากข้ึนค่ะ 

4. ผลิตบุคลากรได้มีคุณภาพครับ 
5. เพิ่มการสอนให้เด็กได้ฝึกใช้ Logic ในการแยกส่วนในการ

แก้ปัญหา 
6. มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่งาน และเรียนรู้งานอย่างสม่ าเสมอ 
7. มีความรับผิดชอบต่องานทีไ่ด้รับมอบหมายได้อย่างลุล่วง 

3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 1. ควรแสวงหาความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทักษะการ
ท างานและต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานเดิม 

2. ต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องที่อยู่
นอกเหนือความรู้พื้นฐาน 

3. มีความเอาใจใส่ในงานเป็นอยา่งดี สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการท างานแต่ยังขาดทักษะดา้นการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาอยู่บา้ง 
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ตารางที่ 3-3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

หลักสูตร ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต 

1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1. ต้องกล้าน าเสนอในงานทีต่นเองคิด 
2. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีน้ าใจกับเพื่อนร่วมงาน 
3. ควรจะมีความมั่นใจในตนเองมากกว่านี้ กล้าน าเสนอและ

แสดงออกมากกว่านี ้

2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 1. สามารถท างานและสื่อสารได้ดมีาก 
2. ค้นคว้าและอ่านบทความภาษาอังกฤษในแหล่งต่างประเทศ 
3. ร่าเริง สามารถท างานร่วมกับพี่ๆ  เพื่อนๆ ได้เป็นอยา่งด ี
4. ควรปรับปรุงเร่ืองเวลาท างานอีกนิดหน่อย 

3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 1. ควรเพิ่มความมั่นใจในตัวเอง และความกลา้แสดงออก 
2. ต้องเพิ่มตวามกลา้ ความมัน่ใจในการน าเสนอผลงาน 
3. เป็นคนมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการตั้งค่าคาดหวังความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉลี่ยมากกว่า 
3.51 ขึ้นไป ซึ่งจากการที่ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ Learning Outcome พบว่า บัณฑิตในระดับปริญญาตรีทั้ง 3 หลักสูตร ได้รับคะแนนการ
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซึ่งสูงกว่าค่าคาดหวังที่คณะฯ ตั้งไว้ (และมากกว่า
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 3.92) โดยคณะฯและหลักสูตรจะน าผลที่ได้
จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป  

เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจฯ พบว่า บัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศมีลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยเฉพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งมีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่า 4.00 ในขณะ
ที่ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีอยู่ในล าดับท้ายสุด คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  

จากข้อเสนอแนะเก่ิยวกับการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของบัณฑิตจะเห็นได้ว่า บัณฑิตของคณะฯ 
มีความสามารถ พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความอุตสาหะ อดทน และมีความรับผิดชอบในการท างานที่
ได้รับมอบหมาย แต่ยังขาดความรอบคอบ ขาดความมั่นใจในตนเอง ขาดทิักษะในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาอยู่บา้ง 
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มาตรการการแก้ไข 
      จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เป็นการประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตในหลักสูตร พ.ศ. 
2554 ดังนั้น ในหลักสูตร พ.ศ. 2559 คณะฯจึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มเติมรายวิชาที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ตรรกะและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เช่น 88510059 เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับนิสิต
ทุกคนของคณะฯ  

ในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ จะหารือ
ร่วมกับทุกหลักสูตรน าผลการประเมินที่ได้รับจากผู้ใช้บัณฑิตไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตมากยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ควรเน้นให้นิสิตรู้จักวิธีการในการน าเสนอผลงานและวิธีการสื่อสารที่ดีที่
ท าให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่าย เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับตนเอง รวมถึงควรเน้นให้นิสิตมีความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ให้มากยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.4 ผลงานของผู้เรียน  
เกณฑ์การประเมิน   

ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จ านวนหลักสูตรในคณะ 

 
ตารางที่ 4-1 ข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบ)ุ 

อาจารย/์ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2557 
ปรีชา สิทธิชยัทวกีุล วท.บ. เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
โกเมศ อัมพวัน Enhancing quality of results 

on Top-k Frequent-Regular 
Pattern mining./International 
Conference on Engineering 
Science and Innovative 
Technology. 

19-21 มี.ค. 
2557 

สุเมธ ดาราพิสุทธิ.์ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน Comparison of the Constant 
Prediction Time of 
Collaborative Filtering 
Algorithms by Using Time 
Contexts/11th International 
Joint Conference on 
Computer Science and 
Software Engineering 

 
14-16 พ.ค. 
2557 

ณรงค์ศักดิ์ ชูสินชินภัทร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน การปรับปรุงวิธกีารจัดกลุ่มปัจจยั
เส่ียงของนักเรียนที่มีโอกาสออ
กลางคันด้วยวธิีการจัดกลุ่มแบบ
เอ็กซ์มีนส์/การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่6  

 
27 - 28 
ก.พ.2557 

สุเมธ ดาราพิสุทธิ.์ วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน ขั้นตอนวิธกีารท านายค่าคะแนน
ความชอบที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
ระบบแนะน าเพลงโดยใช้วิธกีาร
เทนเดนซีเบสร่วมกับข้อมูลไมโคร
โพรไฟล์/การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านคอมพวิเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่10  

8-9 พ.ค. 2557 
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ปีการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบ)ุ 

อาจารย/์ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน 
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 

การคัดเลือกปัจจยัเด่นและการ
เปรียบเทียบประสิทธภิาพเทคนิค
การแยกประเภทส าหรับท านาย
เพศของนกกระทาจากคุณลักษณะ
ภายนอกของไข่นกกระทา/การ
ประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่10 

8-9 พ.ค. 2557 

พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน The Classifier Model for 
Prediction Quail Gender After 
Birth Based on External 
Factors of Quail Egg 
/JCSSE2014 

14-16 พ.ค. 
2557 

วชิระ แข็งงาน วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สุนิสา ริมเจริญ การสร้างโจทย์คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท: โปรแกรม
ประยุกต์บนแท็บเล็ตพีซีพร้อม
ระบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้แบบ
อัตโนมัติ/Proceedings of the 
10th national conference on 
computing and information 
technology (NCCIT2014) 

8-9 พ.ค.2557 

ปิยนุช วรบุตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ Improving classification rate 
constrained to imbalanced 
data between overlapped 
and non-overlapped regions 
by hybrid algorithms 
/NeuroComputing 2014 

14 ตุลาคม 
2557 

สุมาลี อิสริโยดม วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน การเปรียบเทียบประสิทธภิาพ
วิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ใช้ส าหรับ
การวิเคราะหก์ลุ่มอาหาร/การ
ประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่10 

 8-9 พ.ค. 2557 

วณพล อินทร์สุวรรณ ์ วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน Improving Missing Values 
Imputation in Collaborative 
Filtering With User-
Preference Genre and 
Singular Value 
Decomposition / 6th 
International Conference on 
Knowledge and Smart 
Technologies 

30-31 ม.ค. 
2557 
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ปีการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบ)ุ 

อาจารย/์ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

ภาสพิชญ ์ชูใจ ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน Imputing missing values in 
Collaborative Filtering using 
pattern frequent 
itemsets/Proceedings of the 
Electrical Engineering 
Congress. 

19-21 มี.ค. 
2557 

ปิยตระกูล  บุญทอง วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

เบญจภรณ์ จันทรกองกุล Semi-automated detection 
of breast mass speculation 
using active contour./Asia-
Pacific Signal and 
Information Processing 
Association 2014 Annual 
Summit and Conference  

9-12 ธ.ค.2557 

ธาม แก้วสนธ ิ วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ประจักษ ์ จิตเงินมะดัน Google Web Speech API 
Implementation Case Study: 
English Skill Online 
Practice./TCU International 
e-Learning Conference 
2014/Vol. 5/ปีที่พิมพ ์2557/
หน้า 49-53/ประเทศไทย 

5-6 ส.ค. 2557 

วุฒิชัย เหลืองเรืองรอง ปร.ด.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภูสิต กุลเกษม Automatic Exudates 
Detection in Retinal Images 
Using Efficient Integrated 
Approaches./Asia-Pacific 
Signal and Information 
Processing Association 2014 
Annual Summit and 
Conference 

9-12 ธ.ค.2557 

เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์
ทอง 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล A Comparative Analysis of 
Appliance Classifiers for 
Wireless Classification 
System/The 9th Asian 
Internet Engineering 
Conference 

26-28 พ.ย. 
2557 

เสาวคนธ์ ศรีบุตรชิน วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ประจักษ ์จิตเงินมะดัน ระบบสารสนเทศเพื่อการสร้างผัง
ขั้นตอนการด าเนินงาน/NSC 

 
13 ก.พ.57 

อานันท์ ศรีสันติสุข วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน 
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 

ขั้นตอนวิธกีารน านายเพลงโดยใช้
วิธีการกรองร่วมที่พจิารณาความเบา
บางของข้อมูลร่วมด้วย/AUCC2014 

20-21 ก.พ. 57 

     



 

 
หน้า 58 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ปีการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบ)ุ 

อาจารย/์ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

เจนจิรา คงมาก วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน 
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
วิทวัส พันธุมจินดา 
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 

การบีบอัดขอ้มูลภาพโดยใชก้าร
เข้ารหัสแบบบล๊อก/AUCC2014 

20-21 ก.พ. 57 

มาลินี มีโพธิ ์ วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน 
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์  

การประยกุต์ใช้ขั้นตอนวธิีการแบ่ง
กล่ิมเคมีนส์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท านายในระบบ
แนะน าเพลงที่พิจารณาจากผู้ใช้เป็น
หลัก/AUCC2014 

20-21 ก.พ. 57 

จันทกานต์ สพรั่งผล วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน 
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
วิทวัส พันธุมจินดา 
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 

Triangle-Box Counting Method 
of Fractal Dimension 
Estimation for Binary 
Images/AUCC2014 

20-21 ก.พ. 57 

ทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ ์ วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน  
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 

ขั้ิินตอนวิธกีารกรองขอ้มูลโดย
เนื้อหาและการกรองร่วมส าหรับ
ระบบแนะน าสินค้าให้กับผู้บริโภค
โดยพิจารณาตามลักษณะความชอบ
ส่วนบุคคล/AUCC2014 

20-21 ก.พ. 57 

วันปิติ ทั้งวัชรพงษ ์
ธีรวัต เนตรปิยะฉัตร 
นฤมล รัตนปริยานุช 

วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน  
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 

ระบบจัดการการตรวจ
กระดาษค าตอบแบบปรนยัด้วย
เทคนิคการประมวลผลภาพ
ดิจิทัล/AUCC2014 

20-21 ก.พ. 57 

ณัฏฐนันท์ แสงสุริย์ วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน  
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ 

การพัฒนาขั้นตอนวิธกีารท านายค่า
คะแนนความชอบในระบบแนะน า
เพลงที่พิจารณาจากผู้ใช้เป็น
หลัก/AUCC2014 

20-21 ก.พ. 57 

ขวัญแกว้ รอดไพร 
ปวรวรรณ อาชาภิชาต ิ

วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

จักริน สุขสวัสดิ์ชน 
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน  
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์  

การประยุิกต์ใช้ขั้นตอนวธิีการเคมีน
ในขั้นตอนวิธกีารกรองร่วมที่
พิจารณาจากรายการภาพยนต์และ
พิจารณาจากผู้ใช้เป็น
หลัก/AUCC2014 

20-21 ก.พ. 57 

ธาม แก้วสนธ ิ วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ประจักษ ์จิตเงินมะดัน Hands-on English 
/AUCC2014 

20-21 ก.พ. 57 

 
 
 



 

 
หน้า 59 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ปีการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบ)ุ 

อาจารย/์ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2558 
ฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ 
ลลินดา เรืองปัญญา 

วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล โครงการ “บี๊บๆ ส่งสัญญาณไปถึง
เธอ”/NSC 

18-20 มี.ค.58 

พฤฒิพันธ์ จันทร์เพ็ญ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

อธิตา อ่อนเอื้อน แอพพลิเคชันค้นหากจิกรรม
รอบตัว/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 พ.ค. 
2558 

ณัฐนัย สุวรรณชูชิต วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

อธิตา อ่อนเอื้อน ระบบประชาสัมพันธ์และ กระจาย
ข้อมูล ด้วยโมบายแอพพลิเคชัน 
/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 พ.ค. 
2558 

ท้ศนีย์ สุขสลุง วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ธุรกิจรับจ าน าด้วยวงจรการ
พัฒนาซอฟต์แวร/์AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

เชาวลิต นาลาด วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

จิรธรรม หาญประทาน
พร 

วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบแนะน าการท่องเท่ียว
ท างวัฒนธรรมจังหวัดน่านบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัตกิาร
แอนดรอยด/์AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

เจือระวี แซะยูซุบ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบคลังข้อมูลจิตรกรรมฝาผนัง
เสมือนจริง/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

ธิติกฤศ เย็นใจ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบนิทรรศการ
หมุนเวียน/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

ภัทราภรณ์ จี่เอีย่ม วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบบริหารจัดการคลังวัตถุเพื่อ
งานพิพิธภัณฑ์/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

ภูวดล เศรษฐะ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบบริหารจัดการธุรกจิ Car 
Care/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

สุภาพร พันวิลัย วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบบริหารจัดการบุคลากรและ
เท่ียวเรือ/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

ณัฐชา เจียรสิงหกุล วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และติดตามโครงการ/AUCC-
2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

จิระ ทิวถาวรวงศ์ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงาน/AUCC-2015 
 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 



 

 
หน้า 60 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ปีการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบ)ุ 

อาจารย/์ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

อภิรัตน์ ผกาแกว้ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวที่ผ่าน 
เข้า–ออก ในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก ในความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

ภพพล ประทุมษา วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการการเปลี่ยนสินค้า/AUCC-
2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

ชาญณรงค์ ดาวลอย
เด่น 

วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการกิจกรรมฌาปนกิจ
สงเคราะห์/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

พัชรี พงษ์ไทย วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการข้อมูลลวดลายผา้
ไทย/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

ชุติชัย ทองขาว วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศบริหารจัดการใบ
ลาน/AUCC-2015 

28 เม.ย. -1 
พ.ค. 2558 

สุชานนท์ เซ่งฉ้วน วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

วิทวัส พันธุมจินดา 
อธิตา อ่อนเอื้อน 

Developing a part-time 
lecturer appointment 
notification system using 
UCD./ICAICTA 

19-22 ส.ค. 
2558 

เชาวลิต นาลาด วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร 
 

The Monitoring Management 
System for Tangible Cultural 
Heritage 
Surveillance./ICAICTA 

19-22 ส.ค. 
2558 

มานิต  ชาญสุภาพ วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ The Automated Skull 
Stripping of Brain Magnetic 
Resonance Images using he 
Integrated 
Method./BEIC2015 

25-27 พ.ย. 
2558 

Keovessna Vong วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สุวรรณา รัศมีขวัญ 
3. กฤษณะ ชินสาร 

Empirical Modelling for 
Dynamic Visualization of ICU 
Patient Data 
Streams./BEIC2015 

25-27 พ.ย. 
2558 

อภิเชษฐ์ ยาใจ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

กฤษณะ ชินสาร 
สุวรรณา รัศมีขวัญ 

Fall Detection using 
Directional Bounding 
Box./JCSSE 

22 - 25 ก.ค. 
2558 

ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

กฤษณะ ชินสาร Robust Human Tracking 
Based on Multi-Features 
Particle Filter./JCSSE 

22 - 25 ก.ค. 
2558 

สุเมธ ดาราพิสุทธิ ์ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
จักริน สุขสวัสดิ์ชน 

The constant time of 
predictive algorithm for 
music recommendation with 
time context./JCSSE 
 

22 - 25 ก.ค. 
2558 



 

 
หน้า 61 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ปีการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบ)ุ 

อาจารย/์ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

สุเมธ ดาราพิสุทธิ ์ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน 
จักริน สุขสวัสดิ์ชน 

Incremental Session Based 
Collaborative Filtering with 
Forgetting Mechanisms/The 
19th International Computer 
Science and Engineering 
Conference./ICSEC 

23 – 26 พ.ย. 
2558 

ศรีชล ภิรมย์ลาภ วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สุนิสา ริมเจริญ 
ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 

Analysis of frequency-based 
compact genetic algorithm 
(fb-cGA)/Maejo International 
Journal of Science and 
Technology, 2015 

9  เมษายน   
2558 

ปรีชา สิทธิชยัทวกีุล วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โกเมศ อัมพวัน Mining top-k frequent-
regular patterns based on 
use-given length 
constraints/The 19th 
International Annual 
Symposium on 
Computational Science and 
Engineering 

17 - 19 
มิถุนายน 2558 

ปิยตระกูล  บุญทอง วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สุวรรณา รัศมีขวัญ 
กฤษณะ ชินสาร 

Automated detection of 
spiculated masses using 
integrated method based on 
Active Contour./ICAICTA 

19-22 ส.ค. 
2558 

ปิยตระกูล บุญทอง วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ภูสิต กุลเกษม 
สุวรรณา รัศมีขวัญ 
กฤษณะ ชินสาร 

Fisher Feature Selection for 
Emotion 
Recognition./International 
Conference on Computer 
Science and Engineering 

23-26 พ.ย. 
2558 

จริญญา อกัษรณรงค์ วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สุรางคนา  ธรรมลิขิต ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพ็นทาโฮ
เพื่อระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย/์การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 36 

29 – 31 ต.ค. 
2558 

ถกลวรรณ อุดมศรี วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สุรางคนา  ธรรมลิขิต ข่าวกรองธุรกิจอจัริยะผา่น
อุปกรณ์โมบายบนระบบคลาวด/์
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 36 

29 – 31 ต.ค. 
2558 

ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

กฤษณะ ชินสาร Multi-Features Particle PHD 
Filtering for Multiple 
Humans Tracking 

23 - 26 พ.ย. 
2558 
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ปีการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบ)ุ 

อาจารย/์ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2559 
ฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ 
ศราวุฒิ เงียบสดับ 

วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล โครงการ "เอ๊กซ์โกลฟ ไทยทอล็ค" 
ประเภทเพื่อช่วยคนพิการและ
ผู้สูงอาย.ุ/NSC 

15-17 มี.ค. 
2559 

ถาวรีย ์สุขเกษม วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สุนิสา  ริมเจริญ การวิเคราะหห์ลักทรัพย์ใน SET 
High Dividend 30 โดยใช้การจัด
กลุ่มแบบล าดับชั้น./The 13th 
International Joint 
Conference on Computer 
Science and Software 
Engineering 

13-15 ก.ค. 
2559 

ถาวรีย ์สุขเกษม วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

สุนิสา  ริมเจริญ 
 

A Hierarchical Clustering 
Analysis of the ASEAN and 
the Top 10 World’s Major 
Stock Indices./In Proceedings 
of 1st International 
Conference on Information 
Technology 2016 

27-28 ต.ค. 
2559 

สุริยา ยอดเพชร วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ 
ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 

LARG: Loss Avoidance 
Technical Trading Rules 
using Genetic 
Algorithm./KST2016 

3-6 ก.พ.2559 

มานิต ชาญสภุาพ วท.ม.วิทยาการ
สารสนเทศ 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ 
กฤษณะ  ชินสาร 

Novel features for Classification 
of Hydrocephalus and Cerebral 
Atrophy./JCSSE 

13-15 ก.ค. 
2559 

สุกนต์ธี สังขันธ ์ วท.ม.วิทยาการ
สารสนเทศ 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ 
กฤษณะ  ชินสาร 

Vertebral Body 
Segmentation using 
Aggregate Superpixels./ICSSE 

13-15 ก.ค. 
2559 

ธนินท์ อินทรมณ ี วท.ม.วิทยาการ
สารสนเทศ 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ 
กฤษณะ  ชินสาร 

Optic Disc Detection via 
Blood Vessels Origin using 
Morphological End 
Point./ICAICTA 

16-19 ส.ค. 
2559 

Ratanak Khoeun วท.ม.วิทยาการ
สารสนเทศ 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ 
กฤษณะ  ชินสาร 

Microaneurysm Candidate 
Extraction./ICSSE 

13-15 ก.ค. 
2559 

สิทธิพงษ์ ฉิมไทย วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สุรางคนา ธรรมลิขิต การสร้างพิมพ์เขียวงานบริการ
ส าหรับนวัตกรรมบริการ 
กรณีศึกษา: ระบบติดตามงาน
นิพนธ์และวิทยานิพนธข์องนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา./การประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา
เขตศรีราชาประจ าปี 2559 

26 ส.ค.2559 

วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ 
ชนัญชิดา ใจกลา้ 
ธงชัย ชุณวิรัตน์  
ณัฐวัฒน์ ถาวรวงษ ์
ศุภกร ชัยเสร ี

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

กฤษณะ ชินสาร โครงการแบบจ าลองการเคลื่อนที่
ของรถยนต์ภายใต้แนวคิดหยุด
และไป/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 
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ปีการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบ)ุ 

อาจารย/์ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

ธนัญญา เพ็ชร์
กุลณัฏฐณิชา เทียนชัย
ทัศน ์

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

กฤษณะ ชินสาร การแบ่งส่วนของภาพถ่ายกระดูก
สันหลังแบบอัตโนมัติโดยมพีื้นฐาน
จากพื้นที่รอบข้างที่สนใจและการ
แจกแจงแบบเกาส์เซียนระยะของ 
ไคสแควร์/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

ปนัดดา สุวรรณมา 
รัชนีกร ชุ่มใจ 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

กฤษณะ ชินสาร การตรวจหาพื้นที่ปอดจากภาพ
เอ็กซเรย์ทรวงอก
อัตโนมัติ/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

นันทสิริ จันทร์เวช วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานด้านส่งก าลังบ ารุง
ประเภท 
ยานพาหนะ/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

อาวน ีกรูตามา วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

 Human resource 
management for Thai SMEs 
on cloud system using 
framework 
technology/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

ประยงค์ หนูเย็น 
กฤษฏิ ์บุญช ู

วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

อธิตา อ่อนเอื้อน ระบบจัดการการประชุม เวอร์ชัน 
3/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

ภานุพงษ์ เพิ่มอุตสาห ์ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์บนเว็บ
เพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการ
ผลิตแบบไหลเลื่อน โดยใช้ 
Coincidence 
Algorithm/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

ศิริโรจน์ กิตติวุฒิกุล วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ
บริหารจัดการการซ้ือขายสินค้า
ทางการเกษตรหน่วย
ระบบปฏิบัตกิารแอน
ดรอยด์/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

ชัญญานุช สิทธ ิ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร การพัฒนาชุดเครื่องมือส าหรับ
การออกแบบสว่นติดต่อ
ผู้ใช้งาน/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

อาทิตยา ศิริยา วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดเตรียมอาหารส าหรับผู้เยี่ยม
เยือน/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

เกษมศรี สาคเรศ 
กัญติมา ดั่งหั่งซ้ิน 
ธนพร นะพะศาลา 
กมลมาศ มาสุขะ 
ภัสสร ปลิวศรีแกว้ 
กัญญาภัค ว่องวิบูลย์กิจ 

วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการการประชุม
วิชาการ/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

สิทธิพงศ์ จึงสกุล วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การเกษตรบนระบบการพัฒนาเพื่อ
จัดการข้อมูลการเกษตร/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

กิติยา สุริยฉาย วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การเกษตรบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด/์AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 
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ปีการศึกษา หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก (ระบ)ุ 

อาจารย/์ 
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

บัลลังก์ ศิริจ าปา วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบบริหารจัดการข้อมูล
จิตรกรรมฝาผนัง/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

กฤษณะ ปุณยาพร วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบบริหารจัดการรับแจ้งเรียน
ร้องเรียน/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

ณัฐเดช เตรียมสกุล วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการการขายอาคาร
ชุด/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

ศรายุทธ แสงเจริญ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้อมูลด้านส งก าลัง
บ ารุง/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

พีรกานต์ ศรีสุด วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการการเงินโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา: โมดูลการจัดการ
ใบเสร็จรับเงิน/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

ธีรศักดิ์ บุญเสริม วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการการซ้ือขายสินค้าทาง
การเกษตร/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

เบญจมินทร์ ปีตะวนิค วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการงานสหกจิศึกษา: การ
สมัครสหกิจศึกษาและ
รายงาน/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

สันติธร ชาวเวียง 
ภูลิวัฒน์ พุ่มไสว 

 

วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ทัศนีย์ เจริญพร ระบบสารสนเทศส าหรับ
ตรวจสอบทรัพย์สินภายใน
องค์กร/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

อภิสิทธิ ์แสงใส วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

นวลศรี เด่นวัฒนา ระบบจัดการแฟ้มผลงานอัจฉริยะ
ของอาจารย์ ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา/NCCIT 2016 

7-8กรกฎาคม 
2559 

อภิสิทธิ ์แสงใส วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

นวลศรี เด่นวัฒนา ระบบทะเบียนนกัศึกษาและการ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

ศุภโชค เล้าวิบูลย ์ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ ์ การเก็บรวบรวมความต้องการ
เพื่อสร้างตัวบริการเว็บส าหรับ
สนับสนุนแอปพลิเค
ชัน/AUCC2016 

27-29 เม.ย. 
2559 

ภัคพล พงษ์ประดิษฐ ์ วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

นวลศรี เด่นวัฒนา เครื่องมือควบคุมการปรับแต่ง
แม่แบบเว็บแอปพลิเค
ชัน/ICSEC2016 

14 – 17 ธ.ค. 
2559 

อภิสิทธิ ์แสงใส วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

นวลศรี เด่นวัฒนา A Framework of Thailand 
Higher Education Dashboard 
System/ICSEC2016 

14 – 17 ธ.ค. 
2559 
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ตารางที่ 4-2 สรุปจ านวนผลงาน 

 
หลักสูตร 

จ านวนผลงาน 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11  3 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 

วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์  19 23 

วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ  1 4 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 6 2 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 4 2 

ปร.ด. วิทยาการสารสนเทศ    

ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 2  

รวม 25 33 35 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนกัของผลงาน 

ที่เผยแพร่ของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับ 

 
2557 2558 2559 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8  หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

 
37.04 
- 
62.96 

 
20.69 
- 
72.41 

 
8.00 
- 
64.00 

 
2 
2 
3 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
3. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
ไม่มีการตีพิมพ์ 

 
- 
- 
- 

 
16.00 
6.00 
6.00 

 
2 
 
 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

 
ไม่มีการตีพิมพ์ 

 
- 
- 

 
ไม่มีนสิิต 
- 

 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร    2 
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ผลการด าเนินงาน  : 

หลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการสารสนเทศต่างมุ่งเน้นให้นิสิตได้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ โดยในทุกปีการศึกษา คณะฯ ได้มีการสนับสนุนผู้เรียน
ในระดับปริญญาตรีให้มีการเผยแพร่ผลงานที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยการส่งเสริมให้นิสิต
เขา้เผยแพร่ผลงานในรูปแบบของการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับ
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน หลักสูตรก าหนดให้ต้องมีการน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ และ/หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลระดับสูง ในปี
การศึกษา 2559 ทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนและมีนิสิตในความดูแลมีการตีพิมพ์ในการ
ประชุมวิชาการ แต่จ านวนยังไม่มากนักและไม่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยในระดับนานาชาติ  

 ตารางที่ 4-2  ตารางสรุปจ านวนผลงานของผู้เรียน 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

ผลงานที่
ได้รับรางวัล 

Proceedings วารสาร 
ผลงานที่

ได้รับรางวัล 
Proceedings วารสาร 

2557 1 14   9 1 25 

2558 1 19   12 1 33 

2559 1 27   7  35 

รวม 3 60   28 2 90 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

          ผลงานการตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2559 พบว่าผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ลดลง และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในการตีพิมพ์ในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เนื่องจากหลักสูตร
และคณะได้มีการกระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และมีการให้
รางวัลสนับสนุนส าหรับนิสิตที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศด้วย 
  
มาตรการการแก้ไข 
       ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นโดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่าย
ในการตีพิมพ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง และควรมีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อช่วยในการตรวจทานการเขียนบทความทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรมีการส่งเสริมให้ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติให้มากขึ้น  
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.5 คุณสมบัติของอาจารย์  
 
เกณฑ์การประเมิน   

ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน: 

ชื่อหลักสูตร 

จ านวน
อาจารย์ 
ผู้สอนใน 
หลักสูตร 
(FTEs) 

จ านวน 
ผศ. 

(FTEs) 

จ านวน 
รศ. 

(FTEs) 

จ านวน 
ศ. 

(FTEs) 

จ านวน
อาจารย์ 
ป.เอก 
(FTEs) 

ร้อยละ 
อาจารย์ 
ป.เอก 

ร้อยละ 
อาจารย์ที่มี 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ระดับ 
 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร 

1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์
4. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 
5. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
6. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
สารสนเทศ 
8. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

6.83 
 

14.45 
 

4.04 
 

0.75 
 

ไม่มีข้อมลู 
 

ไม่มีข้อมลู 
 

0.75 
 

ไม่มีข้อมลู 

5 
 

1.7 
 

2.08 
 

3.63 
 
 
 
 
 

3.63 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 50.00 
 

23.53 
 

20.00 
 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 

37.50 
 

11.76 
 

6.67 
 

77.78 
 
 
 
 
 

77.78 
 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
 
 
 
3 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร        3 
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ตารางที่ 5-1 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2557 – 
2559 

ปีการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 

ต าแหน่งวิชาการ 
รวม อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ 

2557 
ตรี - - - - - 
โท 15 1 - - 16 
เอก 5 5 - - 10 

2558 
ตรี - - - - - 
โท 17 1 - - 18 
เอก 2 8 - - 10 

2559 
ตรี - - - - - 
โท 14 1 - - 15 
เอก 3 7 - - 10 

 

หมายเหตุ : อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างาน ตั้งแต่ 9 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 1 คน กรณีที่มีระยะเวลา 
การท างาน 6 - 8 เดือน คิดเป็น 0.5 คน หากไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็น 0 คน ให้นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 
 

ตารางที่ 5-2 แสดงอัตราการคงอยู่ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวน
อาจารย์

ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์ 
ลาออก/เกษียณ

ในระหว่าง 
ปีการศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า
ใหม่ระหว่าง 
ปีการศึกษา 

จ านวน
อาจารย ์

ทั้งปลายปี
การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 16 2 6 20 เกษียณอายุ
ราชการ 1 คน 
ลาศึกษาต่อ 
1 คน 

2558 20 1 1 20  

2559 20 1 1 20  
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ตารางที่ 5-3  ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต 
FTE รวมของ
อาจารย์และ

นักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่อ
อาจารย์ 

2557 - - - 

2558 556.75 - 27.84 

2559 340.31 - 21.27 

  

ตารางที่ 5-4  ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต 
FTE รวมของ
อาจารย์และ

นักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่อ
อาจารย์ 

2557 - - - 

2558 443.61 - 22.18 

2559 475.10 - 23.76 

  

ตารางที่ 5-5  ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต 
FTE รวมของ
อาจารย์และ

นักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่อ
อาจารย์ 

2557 - - - 

2558 452.08 - 18.08 

2559 235.81 6.12 11.79 

  

  



 

 
หน้า 70 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตารางที่ 5-6  ข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต 
FTE รวมของ
อาจารย์และ

นักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่อ
อาจารย์ 

2557 - - - 

2558 11.72 7.46 1.57 

2559 11.72 7.46 1.57 

  

ผลการด าเนินงาน  : 

คณะวิทยาการสารสนเทศมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาการสารสนเทศ ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร งานบุคคลฯได้ท าการวิเคราะห์
อัตราก าลังเบื้องต้น เพ่ือจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยครอบคลุมแผนพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการรับและคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยมุ่งเน้นรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุกหลักสูตรของคณะฯนั้นประกอบด้วยคณาจารย์ที่มี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน และมีสัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่
เหมาะสมกับภาระงานสอนและการท าพันธกิจหลักของหลักสูตรและของคณะได้อย่างเหมาะสม ในปี
การศึกษา 2559 คณะฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 25 คน มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 ระดับปริญญาโทจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเม่ือพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์จะพบว่า มีต าแหน่งอาจารย์จ านวน  15  คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์  10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40 โดยคณะฯ ยังไม่มีบุคลากรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีการค านวณเพ่ือวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน
รวมถึงภาระงานของผู้สอน โดยมีการวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์จากค่า FTES และได้ท าการวิเคราะห์
อัตราก าลังเบื้องต้น จากการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า คณะฯ ยังขาดกรอบอัตราคณาจารย์อีกจ านวน 44 
อัตรา ซึ่งก าลังรอการจัดสรรกรอบอัตราเพ่ิมเติมจากมหาวิทยาลัย โดยคณะได้ด าเนินการตามระบบและ
กลไกในการสรรหา รวมถึงคณะได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
โดยมีการสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้นและมีการผลักดันให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย
และเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเช่นกัน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับการท า
พันธกิจหลักทุกด้านของคณะฯ โดยคณะฯได้ตั้งค่าคาดหวังของจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกไว้ที่ร้อย
ละ 60 ซึ่งในภาพรวมของคณะฯ พบว่าในปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 40 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงขึ้น
กว่าปีการศึกษา 2558 เพียงร้อยละ 1.54 เนื่องจากอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ลดลง เป็นผลท าให้สัดส่วน
ของอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและปริญญาโทมีการเปลี่ยนแปลง  โดยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมามีอาจารย์
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ประจ าลาออกจ านวน 3 ท่าน แบ่งเป็นวุฒิปริญญาเอก 1 ท่าน และวุฒิปริญญาโท 2 ท่าน และมีอาจารย์ที่
คณะฯได้ท าการสรรหาเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยอัตราที่ว่างลงจ านวน 2 ท่านโดยมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก 1 ท่าน
และวุฒิปริญญาโท 1 ท่าน  จากตัวเลขดังกล่าวพบว่าจ านวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกของคณะฯยังต่ า
กว่าค่าคาดหวังที่ได้ตั้งเป้าไว้ถึงร้อยละ 20 จึงจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกอย่างเร่งด่วน 
ที่ผ่านมาคณะฯได้เร่งประชาสัมพันธ์และมีผู้ที่สนใจต้องการสมัครเป็นอาจารย์ประจ าจ านวนหนึ่ง แต่เกณฑ์
การทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ที่ 0002/2560 เรื่อง การก าหนด
คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2560 
ค่อนข้างสูง (TOEFL 550, IELTS 6.0) ท าให้การบรรจุอาจารย์ประจ านั้นกระท าได้ยากข้ึน อย่างไรก็ตาม
คณะฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดยส่งคณาจารย์ประจ าหลักสูตรไปศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกจ านวน  4 คน เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับความต้องการของคณะฯ ในส่วน
ของต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2559 คณะฯมีการตั้งค่าคาดหวังของจ านวนบุคลากรที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการไว้ที่ ร้อยละ 50 ซึ่งในภาพรวมของคณะฯ พบว่าค่าเฉลี่ยของคณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
อยู่ที่ร้อยละ 40 ซ่ึงต่ ากวา่ค่าท่ีคาดหวงัไว้ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการกระตุ้นให้คณาจารย์ได้พัฒนาตนเอง ศึกษา
หาความรู้ใหม่ๆเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการคุณภาพสูง สามารถน าไปบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน
และยังสามารถต่อยอดเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ พร้อมกันนี้คณะฯ ได้วิเคราะห์หาสาเหตุที่
อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เช่นการมีภาระงานสอนที่มากเกินไป จนไม่มีเวลาในการ
ท างานวิจัย คณะฯได้ท าการแก้ปัญหาโดยเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอกเข้ามาช่วยสอนเพื่อเป็นการแบ่ง
เบาภาระงานให้กับอาจารย์ประจ าเอ้ือให้สามารถท างานวิจัยเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้เร็วขึ้น 
หรือกรณีที่อาจารย์ขาดประสบการณ์ในการท างานวิจัย คณะฯได้จัดให้มีโครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยงโดยเปิด
โอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสที่มีประสบการณ์ เพ่ือให้สามารถเข้าใจ
กระบวนการและสามารถผลิตผลงานวิจัยของตนเองได้ต่อไปในอนาคต 
 
มาตรการแก้ไข  : 

คณะฯ มีการขอกรอบอัตราเพ่ิมเติมทั้งในส่วนของเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินรายได้ และสนับสนุน
ให้ทุนแก่คณาจารย์เพ่ือไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองทั้งด้านการสอนและการวิจัย โดยจัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้ในรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากนั้น 
คณะฯ มีนโยบายเชิญนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท าวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
ผลักดันให้บุคลากรสามารถค้นหาโจทย์วิจัยและสร้างผลงานวิจัยตลอดจนน าผลงานวิจัยมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ  
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร 
จ านวนผลงานต่อจ านวนอาจารย์และนกัวิจัย ระดับ 

 
2557 2558 2559 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

  
55.56 
44.44 

0 

  
39.39 
21.21 
6.06 

  
36.84 
10.53 
2.63 

 
3 
3 
3 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
3. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
0 
- 
- 

 
33.33 

- 
- 

 
50.00 

- 
- 

 
3 
- 
- 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร    3 
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ตารางที่ 6-1 ข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2557 

Mr.John 
Gatewood Ham 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 An ECMA-55 
Minimal BASIC 
Compiler for x86-
64 Linux ® ./Open 
Access computers, 
3, 69-116. 

2557 

โกเมศ อัมพวัน วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 Mining N-most 
Interesting Multi-
level Frequent 
Itemsets without 
Support Threshold. 
/The 12th 
International 
Conference on 
Artificial Intelligence 
and Symbolic 
Computation  

2557 

โกเมศ อัมพวัน วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 Enhancing quality 
of results on Top-k 
Frequent-Regular 
Pattern mining. 
/International 
Conference on 
Engineering 
Science and 
Innovative 
Technology 

19-21 ม.ีค. 2557 

จักริน สุขสวสัดิ์ชน วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

สุเมธ ดาราพิสุทธ์ิ  
(นิสิต) 

Comparison of the 
Constant Prediction 
Time of 
Collaborative 
Filtering Algorithms 
by Using Time 
Contexts./11th 
International Joint 

14-16 พ.ค. 2557 
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อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

Conference on 
Computer Science 
and Software 
Engineering  

จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
 

วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ณรงค์ศักดิ์ ชูสินชิน
ภัทร (นิสิต) 

การปรับปรุงวิธีการจัด
กลุ่มปัจจยัเสีย่งของ
นักเรียนท่ีมีโอกาสออ
กลางคันด้วยวิธีการจัด
กลุ่มแบบเอ็กซม์ีนส/์
การประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งท่ี6  

27 - 28 ก.พ. 2557 

จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
 

วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

สุเมธ ดาราพิสุทธ์ิ 
(นิสิต) 

ขั้นตอนวิธีการท านาย
ค่าคะแนนความชอบที่
มีประสิทธิภาพส าหรับ
ระบบแนะน าเพลงโดย
ใช้วิธีการเทนเดนซีเบส
ร่วมกับข้อมูลไมโคร
โพรไฟล/์การประชุม
วิชาการระดับชาติด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งท่ี10  

8-9 พ.ค. 2557 

จักริน สุขสวสัดิ์ชน วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน การคัดเลือกปัจจัยเด่น
และการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพเทคนิค
การแยกประเภท
ส าหรับท านายเพศ
ของนกกระทาจาก
คุณลักษณะภายนอก
ของไข่นก
กระทา./NCCIT2014 

2557 

ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
 

วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เกรียงศักดิ์ ปานโพธ์ิ
ทอง (นิสิต) 

A Comparative 
Analysis of 
Appliance Classifiers 
for Wireless 

2557 
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อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

Classification 
System./The 9th 
Asian Internet 
Engineering 
Conference  

ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สุนิสา รมิเจริญ 
สุภาวดี ศรีค าด ี

A Hybrid 
(mu+lambda) 
Evolutionary 
Algorithm for 
Evolving Simple 
Trading Rules: Case 
Study on Stock 
Exchange of 
Thailand (SET50). 
/6th International 
Conference on 
Knowledge and 
Smart 
Technologies 2014  

.30-31 ม.ค. 2557 

สุนิสา รมิเจริญ 
 

วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วชิระ แข็งงาน (นิสิต) การสร้างโจทย์
คณิตศาสตร์ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ด้วยไวยากรณไ์ม่พึ่ง
บริบท: โปรแกรม
ประยุกต์บนแท็บเลต็
พีซีพร้อมระบบ
วิเคราะหผ์ลการเรียนรู้
แบบอัตโนมัติ 
/Proceedings of 
the 10th national 
conference on 
computing and 
information 
technology 

8-9พ.ค.2557. 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ ปร.ด.วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

กฤษณะ ชินสาร 
ปิยนุช วรบุตร (นิสิต) 
 

Improving 
classification rate 
constrained to 

14 ต.ค. 2557 
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อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

imbalanced data 
between 
overlapped and 
non-overlapped 
regions by hybrid 
algorithms 

อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

สุมาลี อิสรโิยดม การเปรยีบเทียบ
ประสิทธิภาพวิธีการ
แบ่งกลุ่มข้อมูลที่ใช้
ส าหรับการวิเคราะห์
กลุ่มอาหาร/การ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิ้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่10  

8-9 พ.ค.2557 

อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน วท.ม.วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
วณพล อินทร์สุวรรณ ์
(นิสิต) 

Improving Missing 
Values Imputation 
in Collaborative 
Filtering With User-
Preference Genre 
and Singular Value 
Decomposition./6t
h International 
Conference on 
Knowledge and 
Smart Technologies  

30-31 ม.ค. 2557 

อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

สุวรรณา รัศมีขวัญ
จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
ภาสพิชญ์ ชูใจ (นิสิต) 

Imputing missing 
values in 
Collaborative 
Filtering using 
pattern frequent 
itemsets/Proceedin
g of the Electrical 
Engineering 
Congress 
 

19-21 ม.ีค. 2557 
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อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

เบญจภรณ์ จันทร
กองกุล 

วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

สุวรรณา รัศมีขวัญ 
กฤษณะ ชินสาร 
ปิยตระกลู บุญทอง 
(นิสิต) 

Semi-automated 
detection of breast 
mass speculation 
using active 
contour./Asia-
Pacific Signal and 
Information 
Processing 
Association 2014 
Annual Summit 
and Conference  

2557 

ประจักษ์  จิตเงิน
มะดัน 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ธาม แก้วสนธิ (นิสิต) Google Web 
Speech API 
Implementation 
Case Study: English 
Skill Online 
Practice/TCU 
International e-
Learning 
Conference 2014 

2557 

ประวิทย์ บุญม ี วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กันทิมา อ่อนละออ 
ประจักษ์ จิตเงินมะดัน 

Conference 
Management 
System for 
Information 
Technology 
Academic 
Conference : A 
SaaS 
Approach./The 
Burapha University 
International 
Conference 2014  

2557 

ภูสิต กลุเกษม ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

สุวรรณา รัศมีขวัญ 
กฤษณะ ชินสาร 
วุฒิชัย เหลืองเรืองรอง 
(นิสิต) 

Automatic 
Exudates 
Detection in 
Retinal Images 
Using Efficient 

2557 



 

 
หน้า 78 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

Integrated 
Approaches./Asia-
Pacific Signal and 
Information 
Processing 
Association 2014 
Annual Summit 
and Conference  

อธิตา อ่อนเอื้อน วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

 เทคนิคการใช้วิดเจต็
กับการควบคุมการ
จัดการการ
เปลี่ยนแปลงของ
ซอฟต์แวร์ กรณศีึกษา: 
ระบบเพื่อการจัด
ข้อมูลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
สถาบันพระบรมราช
ชนก PIEiS 
/NCCIT2014 

2557 

อธิตา อ่อนเอื้อน วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

นวลศรี เด่นวัฒนา การประยุกต์
ซอฟต์แวร์ระบบ
จัดการการประชุมเพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานและ
ข้อมูลส าหรับงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา/CIT&UniN
OMS2014 

2557 

2558 

คนึงนิจ กุโบลา วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประจักษ์ จิตเงินมะดัน Real-time 
Helpdesk System 
Architecture 
Approach for e-
Learning using 
Asterisk./The Sixth 
TCU International 
e-Learning 
conference  

2558 
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อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

โกเมศ อัมพวัน วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 Pushing Regularity 
Constraint on High 
Utility Itemsets 
Mining./ICAICIT201
5 

19-22 ส.ค. 2558 

โกเมศ อัมพวัน วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ปรีชา สิทธิชัยทวีกุล  
(นิสิต) 

Mining top-k 
frequent-regular 
patterns based on 
use-given length 
constraints./The 
19th International 
Annual 
Symposium on 
Computational 
Science and 
Engineering  

2558 

โกเมศ อัมพวัน วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 Mining top-k 
frequent-regular 
close 
pattern./Expert 
Systems with 
Applications An 
International 
Journal, 42, 7882-
7894 

.2558 

โกเมศ อัมพวัน วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 Mining top-k 
Episodes from 
Sensor 
Streams/Procedia 
Computer Science 
Procedia 
Computer Science 
69 (2015) 76-85 

2558 

สุนิสา รมิเจริญ วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
ศรีชล ภิรมยล์าภ 
(นิสิต) 

Analysis of 
frequency-based 
compact genetic 
algolithm (fb-

9  เมษายน   2558 



 

 
หน้า 80 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

cGA)/Maejo 
International 
Journal of Science 
and Technology, 
2015 

สุรางคนา  ธรรมลิขติ วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ถกลวรรณ อุดมศร ี ข่าวกรองธุรกิจอัจริยะ
ผ่านอุปกรณ์โมบายบน
ระบบคลาวด์ / การ
ประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 36 

29 – 31 ต.ค. 2558 

สุรางคนา  ธรรมลิขติ วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จริญญา อักษรณรงค์ 
(นิสิต) 

ซอฟต์แวร์โอเพนซอรส์
เพ็นทาโฮเพื่อระบบ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์ / การประชุม
วิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 36 

29 – 31 ต.ค. 2558 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

เบญจภรณ์ จันทรกอง
กุล 
กฤษณะ ชินสาร 
ปิยตระกลู บุญทอง 
(นิสิต) 

Automated 
detection of 
spiculated masses 
using integrated 
method based on 
Active Contour / 
ICAICTA2015 

19 – 22 ส.ค. 2558 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

กฤษณะ ชินสาร 
Keovessna Vong 
(นิสิต) 

Empirical 
Modelling for 
Dynamic 
Visualization of ICU 
Patient Data 
Streams / 
BEIC2015 
 
 

25 – 27 พ.ย. 2558 



 

 
หน้า 81 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

กฤษณะ ชินสาร 
อภิเชษฐ์ ยาใจ (นิสิต) 

Fall Detection 
using Directional 
Bounding Box / 
JCSSE2015 

22 – 24 ก.ค. 2558 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ภูสิต กลุเกษม 
กฤษณะ ชินสาร 
ปิยตระกลู บุญทอง 
(นิสิต) 

Fisher Feature 
Selection for 
Emotion 
Recognition / 
ICSEC2015 

23 – 26 พ.ย. 2558 

สุวรรณา  รัศมีขวัญ วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

กฤษณะ ชินสาร 
มานิต ชาญสภุาพ 
(นิสิต) 

The Automated 
Skull Stripping of 
Brain Magnetic 
Resonance Images 
using he Integrated 
Method / BEIC2015 

25 – 27 พ.ย. 2558 

อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
สุเมธ ดาราพิสุทธ์ิ 
(นิสิต) 

Incremental 
Session Based 
Collaborative 
Filtering with 
Forgetting 
Mechanisms / 
ICSEC2015 

23 – 26 พ.ย. 2558 

อุรีรัฐ สุขสวสัดิ์ชน วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

จักริน สุขสวสัดิ์ชน 
สุเมธ ดาราพิสุทธ์ิ 
(นิสิต) 

The constant time 
of predictive 
algorithm for 
music 
recommendation 
with time context 
/ JCSSE2015 

22 – 24 ก.ค. 2558 

วิทวัส พันธุมจินดา วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อธิตา อ่อนเอื้อน Developing a part-
time lecturer 
appointment 
notification system 
using UCD./ICAICTA 
 
 

19-22 ส.ค. 2558 



 

 
หน้า 82 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2559 
วันทนา สิงห์โต วท.บ. วิศวกรรม

ซอฟตืแวร ์
นวลศรี เด่นวัฒนา An experience in 

blending the 
traditional and Agile 
methodologies to 
assist in a small 
software 
development 
project./JCSSE 2016 

13-15 ก.ค. 2559 

สุนิสา รมิเจริญ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ถาวรีย์ สุขเกษม (นิสิต) การวิเคราะห์หลักทรัพย์
ใน SET High 
Dividend 30 โดยใช้
การจัดกลุ่มแบบล าดับ
ช้ัน/การประชุมวิชาการ
ระดับประเทศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งท่ี8 

26-27 ต.ค. 2559 

สุนิสา รมิเจริญ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ถาวรีย์ สุขเกษม (นิสิต) A Hierarchical 
Clustering Analysis 
of the ASEAN and 
the Top 10 World’s 
Major Stock 
Indices/1st 
International 
Conference on 
Information 
Technology 2016 

27-28 ต.ค. 2559 

สุภาวดี ศรีค าด ี วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สุนิสา รมิเจริญ 
ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 
 

Forecasting 
Sugarcane Yield 
Using (μ+λ) Adaptive 
Evolution 
Strategies/The 8th 
International 
Conference on 

19-21 ธ.ค.2559 
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อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

Computer Science 
and its Applications 

 สุนิสา รมิเจริญ 
 

วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล LARG: Loss Avoidance 
Technical Trading 
Rules using Genetic 
Algorithm./KST2016 

3-6 ก.พ. 2559 

สุวรรณา รัศมีขวัญ วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

กฤษณะ ชินสาร 
มานิต ชาญสภุาพ 
(นิสิต) 

Novel features for 
Classification of 
Hydrocephalus and 
Cerebral 
Atrophy/JCSSE 2016 

13-15 ก.ค. 2559 

สุวรรณา รัศมีขวัญ 
กฤษณะ ชินสาร 

วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

กฤษณะ ชินสาร 
สุกนต์ธี สังขันธ(์นิสิต) 

Vertebral Body 
Segmentation using 
Aggregate 
Superpixels./JCSSE 
2016 

13-15 ก.ค. 2559 

สุวรรณา รัศมีขวัญ 
 

วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

กฤษณะ ชินสาร 
ธนินท์ อินทรมณี (นิสิต) 
 

Optic Disc Detection 
via Blood Vessels 
Origin using 
Morphological End 
Point./ICAICTA 

16-19 ส.ค. 2559 

สุวรรณา รัศมีขวัญ วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

กฤษณะ ชินสาร 
Ratanak Khoeun 
(นิสิต) 

Microaneurysm 
Candidate Extraction 
Using Modified 
Matched 
Filter/JCSSE 2016 

13-15 ก.ค. 2559 

สุรางคนา ธรรมลิขิต. วท.ม.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สิทธิพงษ์ ฉิมไทย (นิสิต) การสร้างพิมพ์เขียวงาน
บริการส าหรับนวัตกรรม
บริการ กรณีศึกษา: 
ระบบตดิตามงานนิพนธ์
และวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา./การ

26 ส.ค. 2559 
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อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาตคิรั้งท่ี 1 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาส
ตร์วิทยาเขตศรรีาชา
ประจ าปี 2559 

 โกเมศ อัมพวัน วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 Mining High Utility 
Itemsets with 
Regular 
Occurrence./Journal 
of ICT Research and 
Applications 10 (2), 
153-176. 

31 ส.ค. 2559 

ทัศนีย์ เจริญพร วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

 Human Personality 
toward Digital 
Gameplay 
Analytics for 
Edutainment-based 
Instructional 
Design/KST 

3-6 ก.พ. 2559 

ทัศนีย์ เจริญพร  วท.บ.วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

พีระศักดิ์  เพียรประสิทธิ์ 
เอกภพ บุญเพ็ง 
อธิตา อ่อนเอื้อน 

Selection Model for 
Communication 
Performance of the 
Bus Tracking 
System./ICSEC2016 

14-17 ธ.ค. 2559 

สุวรรณา รัศมีขวัญ  
 

วท.ม.วิทยาการ
สารสนเทศ 

กฤษณะ ชินสาร Automated Multiple 
Lesion 
Identification on 
Vertebral 
Spine using Modified 
Average 
Intensity./ICAICTA 

16-19 ส.ค.2559 

วันทนา  สิงห์โต วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ณัฐพร ภักด ี Adopting a 
Combination of 
Scrum and 

14-17 ธ.ค. 2559 
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อาจารย์ประจ า /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

Waterfall 
Methodologies in 
Developing Tailor-
made SaaS 
products for Thai 
Service and 
Manufacturing 
SMEs./ICSEC2016 

 
 



 

 
หน้า 86 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 
ค าอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตั

ร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชา
ต ิ

นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

1 ดร.ทัศนีย์  
เจริญพร 
  

     Human 
Personality 
toward 
Digital 
Gameplay 
Analytics 
for 
Edutainme
nt-based 
Instruction
al Design 

            The 8th 
Internatio
nal 
Conferenc
e on 
Knowledg
e and 
Smart 
Technolog
ies 

3-6 
ก.พ. 
2559 

            

2 ผศ.ดร.โกเมศ  
อัมพวัน 

     Mining High 
Utility 
Itemsets 
with 
Regular 

            Journal of 
ICT 
Research 
and 
Applicatio

31 ส.ค. 
2559 

            



 

 
หน้า 87 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตั

ร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชา
ต ิ

นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

Occurrence ns 

3 ผศ.ดร.
สุวรรณา  รัศมี
ขวัญ และ ผศ.
ดร.กฤษณะ  
ชินสาร 

    Microaneur
ysm 
Candidate 
Extraction 
Using 
Modified 
Matched 
Filter 

            The 13th 
Internatio
nal Joint 
Conferenc
e on 
Computer 
Science 
and 
Software 
Engineerin
g 

13-15 
ก.ค. 
2559 

            

4 ผศ.ดร.สุนิสา  
ริมเจริญ และ 
ผศ.ดร.ณัฐ
นนท์  ลีลา
ตระกูล 

    LARG: Loss 
Avoidance 
Technical 
Trading 
Rules using 
Genetic 
Algorithm 

            The 8th 
Internatio
nal 
Conferenc
e on 
Knowledg
e and 
Smart 
Technolog
y (KST) 

3-6 
ก.พ. 
2559 

            



 

 
หน้า 88 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตั

ร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชา
ต ิ

นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

5 ดร.ทัศนีย์  
เจริญพร 
อาจารย์พีระ
ศักดิ์ อาจารย์
เอกภพ  บุญ
เพ็ง และ 
อาจารย์อธิตา  
อ่อนเอื้อน 

     Selection 
Model for 
Communic
ation 
Performan
ce of the 
Bus 
Tracking 
System 

            The 20th 
Internatio
nal 
Computer 
Science & 
Engineerin
g 
Conferenc
e 2016 

14-17 
ธ.ค. 

2559 

            

6 ผศ.ดร.สุนิสา  
ริมเจริญ 

    A 
Hierarchica
l Clustering 
Analysis of 
the ASEAN 
and the 
Top 10 
World's 
Major 
Stock 
Indices 
 
 

            The 1st 
Internati
onal 
Confere
nce on 
Informati
on 
Technol
ogy 2016 

27-28 
ต.ค. 
2559 

            



 

 
หน้า 89 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตั

ร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชา
ต ิ

นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

7 อาจารย์
วันทนา  
สิงห์โต และ 
นางสาวณัฐพร  
ภักด ี

     Adopting a 
Combinati
on of 
Scrum and 
Waterfall 
Methodolo
gies in 
Developing 
Tailor-
made SaaS 
products 
for Thai 
Service 
and 
Manufactur
ing SMEs 

            The 20th 
Internatio
nal 
Computer 
Science & 
Engineerin
g 
Conferenc
e 2016 

14-17 
ธ.ค. 

2559 

            

8 อาจารย์
วันทนา  
สิงห์โต และ 
ผศ.นวลศรี  
เด่นวัฒนา 

     An 
experience 
in blending 
the 
Traditional 
and Agile 

             The 13th 
Internatio
nal Joint 
Conferenc
e on 
Computer 

16-19 
ส.ค. 
2559 

            



 

 
หน้า 90 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตั

ร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชา
ต ิ

นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

methodolo
gies to 
assist in a 
small 
software 
developm
ent project 

Science 
and 
Software 
Engineerin
g 

9 ผศ.ดร.สุนิสา  
ริมเจริญ 

    การวิเคราะห์
หลักทรัพย์ใน 
SET High 
Dividend 
30 โดยใช้
การจัดกลุ่ม
ล าดับชั้น 

            The 8th 
National 
Conferenc
e on 
Informatio
n 
Technolog
y 

26-27 
ต.ค. 
2559 

            

10 ผศ.ดร.
สุรางคนา 
ธรรมลิขิต 

    การสร้าง
พิมพ์เขียว
งานบริการ
ส าหรับ
นวัตกรรม
บริการ 
กรณีศึกษา : 

            The KU 
SRC 1st 
National 
Conferenc
e 2016 

26 ส.ค. 
2559 

            



 

 
หน้า 91 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตั

ร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชา
ต ิ

นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

ระบบติดตาม
งานนิพนธ์
และ
วิทยานพินธ์
ของนิสิต
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

11 ผศ.ดร.
สุวรรณา  รัศมี
ขวัญ และ ผศ.
ดร.กฤษณะ  
ชินสาร 

    Novel 
features 
for 
Classificati
on of 
Hydroceph
alus and 
Cerebral 
Atrophy. 

            the 13th 
Internatio
nal Joint 
Conferenc
e on 
Computer 
Science 
and 
Software 
Engineerin
g 

13-15 
ก.ค. 
2559 

            

12 ผศ.ดร.
สุวรรณา  รัศมี
ขวัญ และ ผศ.
ดร.กฤษณะ  

    Vertebral 
Body 
Segmentati
on using 

            the 13th 
Internatio
nal Joint 
Conferenc

13-15 
ก.ค. 
2559 

            



 

 
หน้า 92 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตั

ร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชา
ต ิ

นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

ชินสาร Aggregate 
Superpixel
s. 

e on 
Computer 
Science 
and 
Software 
Engineerin
g 

13 ผศ.ดร.
สุวรรณา  รัศมี
ขวัญ และ ผศ.
ดร.กฤษณะ  
ชินสาร 

    Automated 
Multiple 
Lesion 
Identificati
on on 
Vertebral 
Spine using 
Modified 
Average 
Intensity 

            the 3rd 
Internatio
nal 
Conferenc
e on 
Advanced 
Informatic
s: 
Concepts, 
Theory 
and 
Applicatio
n 

16-19 
ส.ค. 
2559 

            

14 ผศ.ดร.
สุวรรณา  รัศมี

    Optic Disc 
Detection 

            the 3rd 
Internatio

16-19             



 

 
หน้า 93 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตั

ร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชา
ต ิ

นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

ขวัญ และ ผศ.
ดร.กฤษณะ  
ชินสาร 

via 
Blood 
Vessels 
Origin using 
Morphologi
cal End 
Point 

nal 
Conferenc
e on 
Advanced 
Informatic
s: 
Concepts, 
Theory 
and 
Applicatio
n 

ส.ค. 
2559 

15 ผศ.ดร.
สุวรรณา  รัศมี
ขวัญ และ ผศ.
ดร.กฤษณะ  
ชินสาร 

    Vertebral 
Pose 
Estimation 
using 
Horizontal 
Gradient 
Vector 
Field 

            the 13th 
Internatio
nal Joint 
Conferenc
e on 
Computer 
Science 
and 
Software 
Engineerin
g 

16-19 
ส.ค. 
2559 

            



 

 
หน้า 94 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตั

ร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชา
ต ิ

นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

 
16 

ผศ.ดร.สุนิสา  
ริมเจริญ และ 
ผศ.ดร.ณัฐ
นนท์  ลีลา
ตระกูล 

    Forecasti
ng Sugar 
cane 
Yield 
Using 
(μ+λ) 
Adaptive 
Evolution 
Strategies 

            The 8th 
Internati
onal 
Confere
nce on 
Comput
er 
Science 
and its 
Applicati
ons 

19-21 
ธ.ค.255
9 

            

รวม                          

 
 



 

 
หน้า 95 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ผลการด าเนินงาน  : 

คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการสนับสนุนในการผลิตผลงานของคณาจารย์ โดยคณะฯ ได้
ด าเนินการในหลายประเด็น ดังนี้ 

1) มีการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการก ากับและส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือการประชุมวิชาการ หรือการจัดแสดงผลงานที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และคณะฯ เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่มีความถนัดด้านการ
ท างานวิจัยสามารถก าหนดให้งานวิจัยเป็นภาระงานหลักได้ 

2) มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ส่วนงานประจ าปีงบประมาณ 2556 
เพ่ือเป็นทุนในการด าเนินงานวิจัยส าหรับบุคลากรของคณะฯ 

3) มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่หลากหลายซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มกันของบุคลากรภายในคณะ
วิทยาการสารสนเทศ 

4) มีระบบในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ผลิตผลงานที่ได้รับการยกย่อง เช่น เมื่อผลงานได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร/ประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ ผู้ผลิตผลงานจะได้รับเงินสนับสนุน
ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ อีกท้ังจะได้รับ
การยกย่อง เผยแพร่ผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางจดหมายข่าว เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติคุณ ซึ่ง
การสนับสนุนดังกล่าวนี้จะเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีขวัญและก าลังใจในการพัฒนาตนเองด้านการท า
วิจัย และเพ่ิมโอกาสการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ใน
คณะฯ 

5) มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของบุคลากรของคณะฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การให้บริการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ทุนวิจัย และการบริหารติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการวิจัย 

-    ด้านการให้บริการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทุนวิจัย คณะฯ ได้มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท าวิจัยผ่านทางหน้าเว็บของคณะฯ http://www.informatics.buu.ac.th/?q=th/node/119 อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้นักวิชาการศึกษา (คุณกุลชลี รัตนคร) เป็นผู้เพ่ิมข้อมูล และมอบให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ (คุณเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง) เป็นผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย นอกจากนี้คณะฯ ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครขอรับทุนประเภทต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอทาง e-mail และเม่ือบุคลากรได้
ด าเนินการสมัครเข้ารับทุนประเภทต่าง ๆ คณะฯ ก็ได้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมในการ
จัดสรรทุนต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบุคลากรและ
องค์กร 

-    ด้านการบริหารติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการวิจัย ซึ่งแหล่งทุนวิจัยที่บุคลากรของ
คณะฯ ได้รับการจัดสรรมามี 2 แหล่งทุนหลัก คือ โครงการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ และ 
โครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช) โดยในการบริหาร
โครงการวิจัยจากเงินรายได้ของคณะฯ ได้ด าเนินการผ่าน Google Spread Sheet ซึ่งสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและนักวิชาการศึกษาท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลทุนวิจัย เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล
รายการใดในเอกสารที่ท างานร่วมกันจะท าให้ผู้บริหารทราบได้ทันที นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ก าหนดปฏิทิน
ของส านักงานจัดการศึกษา (Google Calendar) เพ่ือใช้ติดตามและแจ้งเตือนบุคลากรเพ่ือให้รายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัย  ส่วนการบริหารโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
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การสนับสนุนจาก วช. นั้น คณะฯ ได้ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในการติดตาม โดยไม่มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ิมเติม เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการให้ข้อมูลของบุคลากร 

ตารางที่ 6-2  ข้อมูลพื้นฐานจ านวนอาจารย์ 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2556 2557 2558 2559 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
(ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 

คน 21.5 22 22 22 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
(ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 

คน 1 1 1 1 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ คน 1 3 4 4 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาตอ่ คน - - - - 

  
ตารางที่ 6-3  ตารางแสดงจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 

รองศาสตราจารย ์ 0 0 0 0 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 5 9 8 (ลาออก 1 คน) 

อาจารย ์ 20 20 17 17 

รวม 25 25 26 25 
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ตารางที่ 6-4  ตารางสรุปข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงาน
ต่ออาจารย์
และนักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2556 5 0 14 0 19 
19 / 22.5 = 

84.44 

2557 8 0 10 1 19 
19 / 23 = 

82.60 

2558 3 1 11 2 17 
17 / 23 = 

79.91 

2559 2 0 13 1 16 
16/23= 
69.56 

  
ตารางที่ 6-5  ตารางสรุปผลรวมค่าน้ าหนักของผลงานที่เผยแพร่ของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 

ผลงานเผยแพร่ รวมค่า
น้ าหนักของ

ผลงาน 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

Proceedings วารสาร Proceedings วารสาร 

2556 0.4 0 3.2 0 3.6 

2557 1.6 0 4 1 6.6 

2558 0.6 0.6 4.4 2 7.6 

2559 0.4 0 52 0.8 6.4 

รวม 3.0 0.6 17.2 3.8 24.2 
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ตารางท่ี 6-6 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.10 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 -บทความฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

0.40 -บทความฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 
-ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 

0.60 -บทความวิจัยวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.80 -บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 -บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 2556 
-ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 

หมายเหตุ การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่ง
เป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การ
ตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

จากข้อมูลอาจารย์ประจ าทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก การมีต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์จะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นคุณภาพการเรียนการสอน และการน าไปใช้ในการพัฒนาทางด้านวิชาการ ซึ่ง
คณะฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 26 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาปริญญาเอก 10 คน ระดับปริญญาโท 
12 คน และอยู่ระหว่างศึกษา 4 คน  จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน ซึ่ง
เมื่อพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ประกอบร่วมกับอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในภาพรวมจะเห็นได้
ว่าอาจารย์ประมาณร้อยละ 65 ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งไม่
เน้นทางด้านงานวิจัย แต่เน้นการสอนภาคปฏิบัติเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
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       ในส่วนของผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์ประจ า โดยทางคณะฯ มีการเก็บรวบรวม
ข้อมลูผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย รวมถึงผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของบุคลากร โดยจากข้อมูลผลงานของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย จะเห็นว่าในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนผลงานวิชาการในภาพรวมลดลงจากปี
การศึกษาท่ีผ่าน ๆ มาเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 (จากค่าน้ าหนักของผลงานที่ 7.6 เป็น 6.4) 
เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ ขณะที่ภาระงานสอนยังเท่าเดิมท าให้จ านวนผลงานวิจัยลดลง และในส่วน
ของการรับอาจารย์ใหม่ก็ยังไม่สามารถสรรหาได้ตามก าหนดเวลาที่ต้องการท าให้ภาระงานของอาจารย์
ประจ ามีมากข้ึน มีเวลาในการท างานวิจัยน้อยลง อย่างไรก็ตามคณะฯได้มีการก ากับติดตาม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในด้านการท าผลงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร การ
ประชุมบุคลากร การประชุมกรรมการบริหารคณะ การประชุมติดตามงานของกรรมการบริหารคณะ และ
การประชุมกรรมการประจ าคณะ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจะประกอบด้วย เรื่องของการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการประชุมวิชาการ การรายงานสถานะและผลการด าเนินงานเกี่ยวกับงานวิชาการและงานวิจัย 
การให้รางวัลเชิดชูเกียรติ การพิจารณาก าหนดเกณฑ์และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
       จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทางคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการหาแนวทางพัฒนา
อาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น จึงมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการขอต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย น าเสนอผลงาน และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการมากข้ึน เช่น มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning อีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ เพื่อกระตุ้นให้
บุคลากรหันมาสนใจการท าวิจัยและผลิตผลงานวิชาการมากขึ้น 
  
มาตรการการแก้ไข 
       คณะฯ ให้การสนับสนุนการสร้างผลงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นการ
ท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานใน
ชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ โดยมีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน การมีทุนวิจัยร่วมกัน 
การสร้างผลงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยร่วมกัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรใน
คณะ 
         จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

  
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์การประเมิน 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
() 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

() 

ข้อที ่
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ระดับ 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

 






   
2 
3 
2 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
3. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 

 
 




 
 

องค์ประกอบที่ 1 
องค์ประกอบที่ 1 

 
3 
- 
- 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

 
 

 
 
 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 

 
3 
- 

 
ผลการด าเนินงาน  : 

หลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการศึกษา เพราะเป็นการน าปรัชญาทางการศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ ดังนั้น หากสามารถสร้างหลักสูตรที่ดีได้ย่อมจะท าให้การจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การที่จะทราบว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นไว้นั้นเหมาะสมดีหรือไม่เพียงใดจึงจ าเป็นต้องมีการประเมิน 
ซึ่งคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนจ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
4. หลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. วิทยาการสารสนเทศ 
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ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตรได้ด าเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของ สกอ. ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุง
หลักสูตร รวมทั้งด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF ข้อ 1-5 ทุกตัว 
 
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

คณะฯ ได้มีการควบคุมดูแลหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยมีประธานหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกับบริหารจัดการการด าเนินงานในหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการจัดประชุม วางแผน 
ทบทวน ติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละหลักสูตร และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ พบว่ามีสามหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งคณะได้ยื่นของด
รับนิสิตต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือด าเนินปิดหลักสูตรอย่างถาวรต่อไป ซึ่งท าให้ให้องค์ประกอบที่ 1 
ของทั้งสามหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดไว้ ท าให้ผลการประเมินตนเองของคณะวิทยาการ
สารสนเทศส าหรับปีการศึกษา 2559 นี้ไม่ผ่านครบทุกหลักสูตร 
 
มาตรการแก้ไข 
 ตลอดปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา คณะฯและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ร่วมมือกับอาจารย์ที่
ปรึกษาในการเร่งรัดให้นิสิตสอบปากเปล่าเพ่ือส าเร็จการศึกษาซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตามมีนิสิตยัง
ค้างอยู่จ านวนหนึ่ง ดังนั้น คณะฯและหลักสูตรจะเร่งรัดมาตรการให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสามหลักสูตร
ส าเร็จการศึกษาโดยเร็ว เพื่อให้การตรวจประเมินตนเองในปีการศึกษา 2560 เป็นไปคามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
คือ ทุกหลักสูตรของคณะฯ ผ่านการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้เกณฑ์ระดับการด าเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 
 
ประเด็นการประเมิน  

ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้  
1. กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ.  
2. กรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารคณะ  
3. กรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
4. กรรมการประจ าคณะติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
ผลการด าเนินงาน   

1.    กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ. มหาวิทยาลัยบูรพา 
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะฯ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย

คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. 2556 โดยถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่ง
คณะกรรมการประจ าคณะฯได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ที่ได้ก าหนด ดังปรากฏหลักฐานใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกครั้ง 

2.       กรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารคณะ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ มีหน้าที่ในการวางนโยบายและแผนงานของคณะฯให้สอดคล้องกับ

นโยบายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีบทบาทในการชี้แนะแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย รวมถึงท าหน้าที่ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของคณะฯให้เป็นไปตามแผนและนโยบายที่วางไว้ 

3.       กรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 คณะกรรมการประจ าคณะฯมีหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารงานภายในคณะฯโดยไม่ขัดต่อ

ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการคณะฯได้ปฏิบัติหน้าที่และให้ความคิดเห็น
ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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4.       กรรมการประจ าคณะติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย เอาใจใส่ 
ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of 
Loyalty) ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience) โปร่งใสเปิดเผย (Duty of 
Disclosure) 

คณะกรรมการประจ าคณะได้ก าหนดให้มีการเสนอแผนและผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส โดย
พิจารณาจากผลการด าเนินงานภายในหลักสูตร และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยกรรมการประจ าคณะจะ
ท าการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผน ประเมินผล และควบคุมก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบและแผนที่วางไว้ รวมถึงมีการก ากับดูแลการใช้งบประมาณในการด าเนินงานให้ไปอย่างโปร่งใส 
ติดตามได้ 

5.       กรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดย

ค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต โดยแบ่งคณะกรรมการบริหารงาน
ออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ 

1) คณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้แทนคณาจารย์ ท าหน้าที่อ านวยการการบริหาร 
ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนคณะฯ ก ากับดูแล ประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน 

2) คณะกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา 
ท าหน้าที่ สั่งการ ก ากับ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่คณะกรรมการ

ประจ าคณะก าหนด 
   คณะกรรมการทั้งสองชุดได้ดูแลและก ากับงานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานการเงิน 

ตลอดจนติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในคณะฯ เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบอย่างสม่ าเสมอทุกไตรมาสตลอดปีการศึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย ภายใต้กรอบและนโยบายของคณะวิทยาการสารสนเทศและของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหลักธรรมาภิบาลโดยสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

หลักประสิทธิผล: 
การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศที่แสดงถึงการมีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และสามารถเทียบเคียงกับหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียง โดยมีทิศทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กระบวนการ ระบบงาน การติดตาม ประเมินผล 
พัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ได้แก่ 

   1) การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโดยท าการเปรียบเทียบเป็นอัตราร้อยละเทียบ
กับยอดงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นประจ าทุกครั้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พร้อมทั้งเหตุผลประกอบในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณคลาดเคลื่อน 

   2) การก าหนดผลลัพธ์ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อ
แผนงานของแต่ละกลยุทธ์ที่จะท าให้คณะฯ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจในแต่ละด้านได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย ดังระบุในแผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) ซึ่งในปีการศึกษา 2558 คณะฯ 
ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่ 18 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2558 
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   3) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ทุกครั้ง ซึ่งมีองค์ประกอบหลักสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นงานประจ า และส่วนของงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์    

   ในกรณีที่ผลการด าเนินการใดข้างต้นไม่บรรลุเป้าหมาย หรือมีปัญหาอุปสรรคมากในการ
ด าเนินการ ก็จะได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากคณะกรรมการทั้งสองชุดเป็นอย่างดี 
และคณะฯ เองก็ได้มีการน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการให้
เหมาะสมและรายงานผลในวาระสืบเนื่องต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 

หลักประสิทธิภาพ:  
การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศที่แสดงถึงการบริหารงานตามแนวทางการก ากับดูแล

ที่ดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารองค์กรที่เหมาะสม ท าให้
องค์กรใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ 

   1) การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีการจัดท าหรือปรับปรุงผังงานที่แสดงถึงกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ให้ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปทราบ เพ่ือให้ผู้รับบริการรับทราบ
และเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและกระบวนการในการรับบริการนั้น ๆ ซึ่งผังงานดังกล่าว เกิดจากการ
วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านแรงงาน ด้านระยะเวลา ตลอดจนศักยภาพของ
บุคลากร และค านึงถึงคุณภาพการให้บริการที่ต้องตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสมและมีจรรยาบรรณ              

   2) ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในรูปแบบสื่อสาธารณะที่เป็นที่
รู้จัก มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพัฒนาหรือการใช้งาน เช่น ระบบ Google Docs ส าหรับงานที่ต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รวมถึงการใช้
ระบบสื่อสารออนไลน์ ได้แก่ e-mail Facebook หรือ Group Line ในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการกับ
นิสิต และระบบเว็บไซต์ที่มีข้อมูลในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการลดการใช้พลังงานและรักษาสภาพแวดล้อมของโลก โดยมี
การน ากระดาษที่ใช้เพียงด้านเดียวกลับมาใช้ใหม่ การรณรงค์การประหยัดพลังงาน การปิดไฟทุกครั้งหลังใช้
งาน การประชุมผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจากการด าเนินการในลักษณะนี้ท าให้คณะฯ สามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 

หลักการตอบสนอง: 
 การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศที่แสดงถึงการให้บริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

สร้างความเชื่อม่ัน ความไว้วางใจ และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต ศิษย์เก่า 
ผู้ใช้บัณฑิต หรือหน่วยงานที่ขอใช้บริการ ได้แก่ 

   1) การก าหนดช่องทางในการติดต่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ จากคณะฯ อย่างเป็นระบบ 
โดยจะมีการระบุถึงเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เช่น การยื่นค าร้องประเภท
ต่าง ๆ การยื่นเรื่องขอสอบวิชาโครงงานหรืองานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ การสมัครงาน การลางาน การขอ
หนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ โดยมีการระบุขั้นตอน บุคคลที่เก่ียวข้อง และระยะเวลาในการด าเนินการ
อย่างชัดเจน อาทิเช่น ภายใน 1 วันท าการหลังจากยื่นเอกสารภายในเวลาที่ก าหนด เพื่อให้ผู้รับบริการ
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ทราบล่วงหน้าถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินการด้านต่างๆ รวมทั้งท าให้เกิดความไว้วางใจว่าการขอรับ
บริการของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม 

   2) การบริหารงานของคณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดให้มีเวที ส าหรับการ
เสวนาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ระหว่างผู้บริหารกับนิสิต การจัดส่งจดหมายขออนุญาต/แจ้งผลการ
เรียน/รับฟังความคิดเห็น/ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมให้ผู้ปกครองรับทราบ การประชุมระหว่างผู้บริหารกับ
พนักงานสายสนับสนุน และการประชุมบุคลากรสายวิชาการ เป็นต้น โดยการจัดเสวนาหรือการจัดการ
ประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกันในการด าเนินการด้านต่างๆ ที่อาจ
เกิดผลกระทบทั้งต่อนิสิต ต่อบุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

  
หลักภาระรับผิดชอบ: 
การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศที่แสดงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ

ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังสาธารณะ 
รวมถึงการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ ได้แก่ 

   1) การพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการสารสนเทศนั้น ได้มีการด าเนินการ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ (มคอ. 1) อีกท้ังยังมีความสอดคล้อง
กับกรอบการพัฒนาหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ของ ACM ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้ได้มีการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันภายนอกมาร่วมวิพากษ์หลักสูตรทุกหลักสูตร รวมถึงการให้
ความส าคัญในการพัฒนานิสิตให้มีทักษะเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดอบรมเสริมทักษะ
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้กับนิสิตในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของแนวโน้มทางทฤษฎีหรือเทคโนโลยีใหม่ทางด้านวิทยาการสารสนเทศ 

   ทั้งนี้ในการพัฒนาหลักสูตรก็ดี การจัดการอบรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก็ดี ล้วน
เป็นไปเพ่ือให้นิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ตามความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 
รวมทั้งมีการปลูกฝังความเป็นคนดี มีจิตอาสา และเป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

   2) การก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นิสิตก่อนจบการศึษาและก้าวเข้าสู่ชีวิตการท างานในสถานประกอบการอย่างเต็มรูปแบบ 

หลักความโปร่งใส: 
การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศที่แสดงถึงการมีกระบวนการเปิดเผยอย่าง

ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่าง
เสรี โดยประชาชนสามารถรับรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

   1) การน าเสนอข้อมูลการจัดท างบประมาณและการใช้งบประมาณต่อประธานสาขาวิชา
เพ่ือให้ถ่ายทอดต่อบุคลากรในสาขาวิชารับทราบถึงนโยบายและทิศทางการใช้งบประมาณ ตลอดจนมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีรายงานต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

   2) การจัดให้มีความหลากหลายของบุคลากรที่ร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณาจัดซื้อ
และตรวจรับพัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือให้ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของการจัดซื้อจัดจ้างว่าได้มีการด าเนินการ
อย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 
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   3) การให้ข้อมูลที่เปิดเผยได้ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ เช่น ข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา 
ข้อมูลผู้ได้รับทุนวิจัย ข้อมูลผู้สมัครและผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อมูลการเปิดรับสมัคร
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในต าแหน่งต่าง ๆ เมื่อมีต าแหน่งว่างลง หรือเมื่อได้รับ
กรอบต าแหน่งเพิ่มเติม 

 
หลักการมีส่วนร่วม: 
การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศที่แสดงถึงการมีกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม
เสนอปัญหาหรือประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา ได้แก่ 

  1) การจัดเวทีเสวนากับนิสิต หรือการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่      
2) คณะฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีตัวแทนฝ่ายคณาจารย์

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย และ
ติดตามการบริหารงาน นอกจากนี้คณะฯได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการเรียน
การสอน โดยการเป็นคณะกรรมการเพ่ือร่วมเสนอโครงการ แสดงความคิดเห็น หรือด าเนินโครงการเพื่อ
การบริหารหรือการพัฒนานิสิตในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดโครงการการสอบวัดระดับทักษะการ
เขียนโปรแกรม การเป็นกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ การเป็นกรรมการตัดสินโครงการการแข่งขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

หลักการกระจายอ านาจ: 
การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศที่แสดงถึงการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจจากส่วนกลางให้หน่วยงานอื่น ๆ ด าเนินการแทนโดยอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจ
และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจใน
การให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดี ได้แก่การจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรและมีการมอบอ านาจช่วงให้รองคณบดีมีภารกิจใน
การบริหารทรัพยากรและมีอ านาจเต็มที่ในการตัดสินใจ ดังนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และวิจัย รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสหกิจศึกษา และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
กิจการพิเศษ รวมถึงการมอบอ านาจในการบริหารหลักสูตรให้แก่ ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร 
เพ่ือให้การบริหารจัดการการให้บริการด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับประโยชน์สูงสุด 

หลักนิติธรรม: 
 การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศที่แสดงถึงการใช้อ านาจกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ การยึดกฎและระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาสิทธิในการย้าย
ประเภทนิสิตจากภาคพิเศษเป็นภาคปกติ เมื่อนิสิตสามารถเรียนได้ถึงเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ก าหนด เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน การขอย้ายเข้าและออกจากคณะวิทยาการสารสนเทศ เช่น ย้ายจากคณะ
วิทยาการสารสนเทศไปยังคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หรือ การย้ายจากคณะการจัดการและการ
ท่องเที่ยวมาสังกัดคณะฯ เป็นต้น อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และการลาศึกษาต่อ
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ของคณาจารย์และพนักงานสายสนับสนุน ได้มีการด าเนินการตามกฎระเบียบ โดยไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย 
 

หลักความเสมอภาค: 
การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศที่แสดงถึงการได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่าง

เท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอ่ืน ๆ ได้แก่ 

1) การรับสมัครนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน
หรือบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์โดยไม่ได้มีการระบุคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น เพศ ถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ ศาสนา หรือ สุขภาพ ไม่เป็นการริดรอนสิทธิของผู้สนใจแต่อย่างใด ดังนั้นจึงท าให้นิสิตที่ศึกษาใน
คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบไปด้วยนิสิตหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และมีภูมิล าเนาที่กระจายกัน
ไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

   2) การจัดสรรทุนประจ าปีเพ่ือการศึกษาส าหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ โดยให้ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน 

   3) การจัดสรรวงเงินเพ่ือฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกประเภทในวงเงินที่
เท่ากัน 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ: 
การบริหารงานของคณะวิทยาการสารสนเทศที่แสดงถึงการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ใน
ประเด็นที่ส าคัญ โดยการมีฉันทามติ ไม่ได้หมายถึง การมีความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ ได้แก่ 

   1) การท าข้อตกลงส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในส่วนของข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ตามวงรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  2) การพิจารณาออกประกาศของคณะฯ ในกรณีต่าง ๆ เช่น การประกาศให้ทุนนักวิจัย 
ทุนศึกษาต่อ หรือการให้รางวัลในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นนิสิตและบุคลากรให้เกิดความท้าทายใน
กิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น ซึ่งก่อนการด าเนินการก็จะมีการปรึกษาหารือกันผ่านที่ประชุม
บุคลากรก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทั้งนี้บางกรณีที่มีความเห็นที่แตกต่างจากท่ีคณะ
ผู้บริหารเสนอ ก็จะมีการพิจารณาจนกว่าจะมีฉันทามติร่วมกัน จึงน าเข้าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

ใช้เกณฑ์ระดับการด าเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร ในการประเมินการปฏิบัติ 
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน/ผู้บริหารคณะ โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อ 
 
ประเด็นการประเมิน 

ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้  
1. สมรรถนะคณบดี  
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสตรู  
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้อง

สอดคล้องกับ ระดับสถาบัน  
4. การแสวงหารายได้  
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

- การบริหารยุทธศาสตร์  
- การบริหารความเสี่ยง  
- ระบบสารสนเทศในการตัดสนใจเชิงบริหาร  
- การจัดการความรู้ในคณะ 

 
ผลการด าเนินงาน   

สมรรถนะคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พิจารณาได้จากรายงานการประเมินตนเองในการ
ปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่ 2 (1 พฤษภาคม 2559 – 30 
เมษายน 2560) ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานตามข้อตกลงการปฏิบัติการของ
หัวหน้าส่วนงานที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยมีจุดเด่นในด้านความสามารถในการบริหาร
เชิงระบบที่ดีมาก มีการวางแผนและจัดการงานบุคลากร ทรัพยากร และงานด้านวิชาการโดยบูรณาการได้
เป็นอย่างดี ส่งผลให้บรรลุตัวชี้วัดได้เกือบหมด นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับบุคลากรภายในคณะฯ โดย
เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นได้ตลอด และมีความเอาใจใส่ สนับสนุน กิจกรรมของนิสิตเป็นอย่าง
ดี 

ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ผลผลิตของหลักสูตร ได้แก่ อัตราการคง
อยู่ของนิสิต ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษา อัตราการได้งานท าของบัณฑิต ดังแสดงในตารางที่ 
ตารางที ่1-5 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี  และตารางที่ 2-1  
แสดงข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
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จากการเก็บข้อมูลเชิงสถิติในตารางข้างต้น จะสังเกตได้ว่าแต่ละปีการศึกษา จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 1 
ที่พ้นสภาพเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 มีเป็นจ านวนมาก โดยทางคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตรได้หารือร่วมกัน
ถึงสาเหตุ แนวทางการป้องกันและแก้ไข ซึ่งมีแนวทางการแก้ไข 2 แนวทางหลัก คือ  1) การปรับเปลี่ยน
เกณฑ์การรับนิสิตเข้าใหม่ ซึ่งจะรับนิสิตที่มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับดี และ 2) 
การเพ่ิมรายวิชา 88510059 การคิดและการแก้ไขปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสร้างนวัตกรรม (Logical 
Thinking and problem solving for innovation) ในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวิชา
ส าหรับปรับพื้นฐานทางความคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนเริ่มท าการเขียนโปรแกรม โดยคณาจารย์
คาดหวังว่าวิชานี้จะช่วยให้นิสิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างมีตรรกะ และมี
พ้ืนฐานสู่การเขียนโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น เมื่อนิสิตมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่ดีข้ึนแล้ว 
คาดว่าจ านวนนิสิตที่พ้นสภาพในการศึกษาจะลดลงได้ และมีอัตราการคงอยู่สูงมากข้ึน 

นอกจากนี้บัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศมากกว่าร้อยละ 90 ส าเร็จการศึกษา
ตรงเวลา และสามารถมีงานท าหรือศึกษาต่อจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวบ่งชี้หลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซ่ึงต้องสอดคล้อง

กับระดับสถาบัน พิจารณาได้จากรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้กลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถานะ
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์ทั้ง 18 ตัวชี้วัด ซึ่งรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.44  
จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 55.56 
การแสวงหารายได้ 
คณะฯมีแหล่งรายได้หลักจากค่าลงทะเบียนของนิสิต ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมามีจ านวน

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพราะหลักสูตรของคณะฯได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ท าให้มีผู้สนใจเข้าศึกษา
เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้คณะฯยังมีรายได้อ่ืนๆจาก การให้บริการวิชาการ โดยในปีงบประมาณ 2559 มี
รายได้จากการประมาณการการให้บริการวิชาการ 3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2558 ที่มียอดอยู่
ที่ 14 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับรายได้รวมของส่วนงานเท่ากับร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.3 
ตามล าดับ 

  
การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การบริหารยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับการยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นคณะวิทยาการสารสนเทศ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของ
คณะวิทยาการสารสนเทศ (แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2554 – 2558) ในรูปแบบของ
การประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทุกท่าน โดยมีวิทยากร
ภายนอกเป็นผู้ด าเนินการในการน าสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ ก่อนการน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553 

ครั้งที่ 2 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) จากการ
เข้าตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2553 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
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คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการ
สารสนเทศ พ.ศ. 2554 – 2558 และได้แนะน าให้มีการปรับปรุง 

ความไม่สอดคล้องของช่วงเวลาและความไม่ครอบคลุมของพันธกิจหลัก ประกอบกับมหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดนโยบายเพ่ิมเติมในปีการศึกษา 2554 ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน คณะวิทยาการ
สารสนเทศจึงได้จัดสัมมนาบุคลากรเพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนดังกล่าวให้เหมาะสม และแผนยุทธศาสตร์
ฉบับปรับปรุงนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 

ครั้งที่ 3 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)  
  

จากการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะวิทยาการสารสนเทศในรอบปีการศึกษา 2555 ประกอบ
กับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม พ.ศ. 2556 พบว่า ยังมีความไม่สอดคล้องกันของตัวชี้วัด ทั้งในส่วนของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ คณะวิทยาการสารสนเทศจึงได้ด าเนินการจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพ่ือทบทวนและ
จัดท าร่างปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2554 – 2558 ในช่วงเดือนสิงหาคม – 
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นการปรับปรุงในส่วนของตัวชี้วัด ทั้งในส่วนของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
และโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดท างบประมาณ 2557 ซึ่งได้ใช้แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการ
สารสนเทศ พ.ศ. 2554 – 2558 (ฉบับปรับปรุง) ประกอบการจัดท างบประมาณ 

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2558  ณ CL101 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพ้ืนฐานและศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
และเม่ือวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเทาทอง ซึ่งทางคณะวิทยาการสารสนเทศได้เข้า
ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยในทุกการประชุม จึงได้น าผลการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาเข้าสู่
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนฯ ของ
มหาวิทยาลัย จากการพิจารณาในรายละเอียด พบว่ายุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2557 
– 2561 (ฉบับ พ.ศ. 2557) เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วทั้ง 5 
ด้าน คณะกรรมการบริหารฯ จึงมีมติเห็นควรปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประจ าปี 2558 ในส่วน
ของการปรับกิจกรรมที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างไปจากที่คณะฯ มี
อยู่ และเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2559 ทั้งในด้านงบประมาณและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของทั้งคณะฯ และของมหาวิทยาลัย 

  
การบริหารความเสี่ยง 
คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดย

มีคณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี และผู้แทนบุคลากรจากฝ่ายต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการโดย
ระบุหน้าที่รับผิดชอบในค าสั่งแต่งตั้งให้กับคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม ดูแลและบริหารความ
เสี่ยงในขอบเขตพันธกิจที่ตนรับผิดชอบ ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 

จากผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2558  ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในได้ด าเนินการทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอแผนความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2559 ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 4 ด้าน ตามบริบทของคณะฯ โดยได้มี
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อคน สถานที่ ทรัพย์สิน 
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การปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก พร้อมจัดล าดับความเสี่ยงและวางแผนการป้องกัน
และควบคุมความเสี่ยง ก่อนน าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านทรัพยากร นโยบาย และการปฏิบัติงานที่มีระดับความเสี่ยงสูงถึงสูงมากตามผลการวิเคราะห์ระดับ
ความเสี่ยง ซึ่งจากผลดังกล่าวมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่คณะฯ จะด าเนินการอย่างเร่งด่วน คือ 

1.  สัดส่วนจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ (FTES) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
ส าหรับความเสี่ยงในด้านนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขคือ การ

ขอกรอบอัตราก าลังเพ่ิม การให้ทุนการศึกษานิสิตศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและกลับมาเป็นอาจารย์
ภายในคณะฯ การขอเป็นต้นสังกัดจากหน่วยงานผู้ให้ทุนการศึกษา เช่น วช. หรือ สกอ. 

2. คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจ านวนน้อยมาก 
ส าหรับความเสี่ยงในด้านนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขคือการ

กระตุ้นและสร้างแนวทางจูงใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ การจัดงบสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การ
จัดโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง และการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ 

3.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากรในส่วนของอัตราส่วนพื้นที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีสัดส่วนไม่
เหมาะกับจ านวนนิสิตและบุคลากร ส าหรับความเสี่ยงในด้านนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เสนอ
แนวทางในการแก้ไขคือ การก ากับติดตามให้การก่อสร้างอาคารของคณะฯ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 
ซึ่งในรายละเอียดของแผนบริหารความเสี่ยงได้มีการระบุประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

สาเหตุ แนวทางการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายถือ
ปฏิบัติและก ากับดูแลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

  
ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 

มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย เช่น ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น 

ในส่วนของคณะวิทยาการสารสนเทศได้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานภายในและกระบวนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น ดังนี้ 

1. ระบบการจัดประชุมออนไลน์ (e-meeting) 
2. ระบบสารสนเทศทางการเงิน (myaccount) 
3. ระบบติดตามงาน (Qdpm project manager) 
4. ระบบ Google Apps for Education 
  
การจัดการความรู้ในคณะ 
ในส่วนของการจัดการความรู้นั้น ที่ผ่านมามีเพียงการแบ่งปันความรู้ในลักษณะของการถ่ายทอด

ประสบการณ์ การสอนงาน การแบ่งปันความรู้ในการท างาน โดยคณะวิทยาการสารสนเทศยังไม่มีระบบ
การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน  
 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้เกณฑ์ระดับการด าเนินงาน 1 – 7 ของ AUN-QA ในการประเมินระดับการด าเนินการของแต่ละ
ประเด็นทั้ง 7 ข้อ ข้างต้น โดยประเมินผลการด าเนินการที่เกิดข้ึนกับเป้าหมายที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน
โครงร่างองค์กร และสรุปภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน จากผล
ระดับการด าเนินงานของ 7 ข้อ โดยใช้วิธีการประเมินภาพรวม AUN-QA ที่ไม่ใช้วิธีการเฉลี่ยจากผลระดับ
การด าเนินงานทั้ง 7 ข้อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง 

กับ วิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของ แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน 
ค่าใช้จ่าย เพ่ือพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ 
ความคุ้มค่าของ การบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน  

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปัจจัย ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม  

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง 
ชัดเจน  

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง 
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน  

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับพันธ กิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น 
ส่วนหนึ่งของการ บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน   
1. แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประกอบไปด้วยทิศทางยุทธศาสตร ์

ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ พร้อมทั้งก าหนดระบบวัดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และก าหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการวัดและประเมินผล 

ทั้งนี้โดยพิจารณาให้ความส าคัญต่อความสอดคล้อง การสนับสนุน ที่สนองตอบต่อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ



 

 
หน้า 113 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561)  นโยบายของภาครัฐ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และความต้องการจ าเป็นของพ้ืนที่ เช่น โครงการ
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเร่งด่วน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ
ได้รับการปรับปรุงให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของภาครัฐและ เอกชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไป
ด้วยการกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ โดยได้จัดท าข้ึนตามตามขั้นตอนต่อไปนี้  

1) เริ่มต้นจากการวินิจฉัยองค์กร (SWOT Analysis) เพ่ือหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัย
คุกคาม  

2) จัดท า TOWS Matrix เพ่ือก าหนดแผนงาน  
3) จัดท าการวิเคราะห์ด้วยหลักการ Balance Scorecard เพ่ือใช้ในการก าหนด มิติด้าน

ประสิทธิภาพตามพันธกิจ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร และ จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซ่ึง
เป็นแผนที่ที่จะคอยน าทางส่วนงานให้สามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่
วางไว้ได้ 

จากนั้นจะมีการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินตามกรอบเวลาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกันทั้งใน
แง่ของทิศทาง จังหวะเวลา งบประมาณ  

2. คณะฯได้มีการสรุปการใช้จ่ายเทียบกับแผนการเงินที่วางไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือ
คลาดเคลื่อนเพียงใด โดยแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดบัญชีและแบ่งกลุ่มค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ ท าให้เห็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสามารถระบุค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนในช่วงเวลาใดๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นจะต้องมีการระบุสาเหตุ 
และน ารายงานทางการเงินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ 
ฯ ตามล าดับ และจากข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นที่ได้รับจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการ
บริหารจะน าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณาและวิเคราะห์เพ่ือด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ ผลการพิจารณาหรือวิเคราะห์ข้างต้นจะรวมถึงการระบุสถานะทางการเงินว่ามีความเพียงพอต่อ
การด าเนินกิจกรรมอย่างมั่นคง ซึ่งจะท าให้การวางแผนทางการเงินและการจัดสรรงบประมาณมีความ
แม่นย ามากข้ึน อีกท้ัง คณะฯ ยังได้มีการด าเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต เพ่ือประกอบการ
พิจารณาการค านวณจุดคุ้มทุนตลอดหลักสูตรของทุกหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรับนิสิตของ
แต่ละหลักสูตร ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และคณะฯ ยังได้มีการ
พยากรณ์รายรับและรายจ่ายในระยะยาวเพ่ือการวางแผนการลงทุนระยะยาวในการสร้างอาคารเรียนและ
รองรับโอกาสในการขยายตัวของคณะฯ ในอนาคตต่อไป 

3. คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุประเด็นความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง สาเหตุ แนวทางการจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลา เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายถือปฏิบัติและก ากับดูแลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด ซึ่งใน
ประเด็นเร่งด่วนที่ 1) การจัดสัดส่วนจ านวนนิสิตต่ออาจารย์ (FTES) ให้เป็นตามเกณฑ์นั้น คณะฯได้ท าเรื่อง
เสนอขอกรอบอัตราก าลังจากรัฐบาลเพิ่ม พร้อมทั้งขอเป็นต้นสังกัดจากหน่วยงานผู้ให้ทุนการศึกษา
ภายนอก และในปีงบประมาณ 2560 คณะฯได้ตั้งกรอบอัตราเงินรายได้ 1 กรอบ และมีการจ้างลูกจ้าง
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ชาวต่างชาติ (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ) เพ่ิมอีก 1 อัตรา ส าหรับประเด็นเร่งด่วนที่ 2) คณาจารย์มี
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจ านวนน้อยมากนั้น คณะฯได้จัดสรรทุนวิจัยระดับคณะฯ 
เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัยมากข้ึน และจัดท าประกาศของคณะฯ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ประจ า คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2559 โดยก าหนดให้ภาระงานวิจัยและงาน
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ส าหรับประเด็น
เร่งด่วนที่ 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากรในส่วนของอัตราส่วนพื้นที่ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีสัดส่วน
ไม่เหมาะกับจ านวนนิสิตและบุคลากร ทางคณะฯได้วางแผนการจัดตารางเรียนและตารางการใช้ห้องให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยอนุญาตให้นิสิตใช้พื้นที่ภายในห้องเรียนท ากิจกรรมหลังเลิกเรียนจนถึง 22 นาฬิกา 
นอกจากนี้ในส่วนของวิชาศึกษาทั่วไปได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยให้ใช้ห้องเรียนรวมของอาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของวิชาบรรยายและวิชา
ปฏิบัติการท าให้ลดความแออัดภายในบริเวณชั้น 3 ถึง 5 ของตึกสิรินธร และอยู่ในช่วงเร่งด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศท่ีเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 11 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย
ประมาณ 26,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ราวๆภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

4. ผู้บริหารคณะฯ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยค านึงถึง
ประสิทธิผลของผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้ตั้งค่าเป้าหมายไว้ด้วย
การตรวจติดตามอย่างสม่ าเสมอ ใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ร่วมของมหาวิทยาลัยในอันที่จะเป็นปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานโดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี ตลอดจน
คณบดีต้องรับการประเมินในฐานะผู้บริหารของคณะด้วย กระบวนการบริหารงานทุกด้านโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ เช่นมีระบบรายรายงานสถานสภาพทางการเงิน และมีระบบสรรหาบุคลากรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
ล่วงหน้า ทั้งนี้บุคลากรนิสิตและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจที่เก่ียวข้องเสมอ เช่น การระดมความ
คิดเห็นในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะ การสอบถามความต้องการของนิสิตในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต  ฯลฯ คณบดีกระจายอ านาจการบริหารงานสู่รองคณบดี ตามภารกิจที่เก่ียวข้องและระบุไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในเอกสารอธิบายลักษณะงานผู้บริหารทุกคน ปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรมยึดถือกฎ กติกา 
ระเบียบ ข้อบังคับทั้งที่ก าหนดโดยคณะฯ และโดยมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารงานอย่างเคร่งครัดด้วย
ความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นสาขาวิชาใดเป็นบุคลากรระดับใด เป็นอาจารย์หรือนิสิต ฯลฯ 
ตลอดจนยึดถือฉันทามติของกลุ่มตามที่ท่ีประชุมตกลงกันไว้ 

5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะฯ สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คณะวิทยาการสารสนเทศ จึงได้ท าการวิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์จากค่า FTES และได้
ท าการวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจากประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดกรอบอัตราก าลัง และอัตราวงเงินที่พึงใช้เพื่อการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552  จากการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่า คณะฯ ยังขาดกรอบอัตราคณาจารย์อีก
จ านวน 44 อัตรา ซึ่งรอการจัดสรรกรอบอัตราเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามเพ่ือแก้ไขปัญหานี้ ใน
เบื้องต้นคณะฯ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษประมาณ 20 คน และคณะฯ ได้
น าผลการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังเบื้องต้นดังกล่าวมาจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร คณะ
วิทยาการสารสนเทศ นอกจากนี้ คณะฯ ได้มีการส ารวจความต้องการในการเข้าอบรมตามสายงาน เพ่ือน า
ความรู้มาพัฒนางานของตนเอง และมีการวางแผนการพัฒนาคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและ
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มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่ต าแหน่งเชี่ยวชาญ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ต่อไป
ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบการสรร เริ่มจากการวิเคราะห์ต าแหน่งงานของ
กองแผนฯ ตามแผนการรับบุคลากรของคณะฯ และมีการก าหนดค าอธิบายลักษณะงาน (Job 
Description) และระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) รวมทั้งความสามารถที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และจัดให้มีการให้ความรู้ที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงานของตน มีการ
แต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งพนักงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตามเกณฑ์
และบริบทของงาน และมีการส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามเส้นทาง
เดินของต าแหน่งงานตามท่ีก าหนดในแผนที่ได้วางไว้ และก าหนดให้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
สัมมนา หรือ ประชุมวิชาการ เขียนรายงานสรุปเกี่ยวกับทักษะความรู้ที่ได้รับและแนวทางการน าความรู้ที่
ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้กับการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ภายใน 6 เดือน
ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

6. คณะฯ มีการด าเนินงานตามพันธกิจหลักครบทุกด้าน โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือให้การ
ด าเนินงานทุกพันธกิจเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และมีการด าเนินงานตามแผน ติดตามการด าเนินงานตามแผน 
โดยผู้บริหารคณะฯ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ (เวลา 8.30 ถึง 12.00 น.) หากโครงการหรือกจิกรรมใดไม่
เป็นไปตามแผนจะท าการปรับปรุงและบันทึกเหตุผล ส่วนโครงการหรือกิจกรรมใดที่ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ จะถูกบันทึกเหตุผลเพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงแผนในปีงบประมาณถัดไป ส่วน
โครงการที่สามารถปฏิบัติเสร็จสิ้นจะมีการรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งประเมินโครงการ เพ่ือน าผล
การประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีถัดไป โดยการบันทึกดังกล่าวนั้นผู้บริหารจะ
น าเสนอรายงานในคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ า เพ่ือพิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี 

7. คณะฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ดังปรากฏในรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2557 และมีแผนที่
จะท าการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในรอบถัดไปในปีงบประมาณ 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.10 บุคลากรได้รบัการพัฒนา  
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร 

จ านวนการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากร 
เฉลี่ย 

ระดับ 
 2557 2558 2559 

จ านวน 
กิจกรรม 

จ านวน 
วัน/คน/ปี 

จ านวน 
กิจกรรม 

จ านวน 
วัน/คน/ปี 

จ านวน 
กิจกรรม 

จ านวน 
วัน/คน/ปี 

จ านวน 
วัน/คน/ปี 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

   
14 
  
7 
  

13 

 
5 
  
5 
  
5 

 
9 
 
4 
 
6 

 
5 
 
5 
 
5 
 

  
3 
 
3 
 
3 

 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 
2. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
3. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

   
10 

  
4 

  
10 

  
5 

  
 

  
3 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
สารสนเทศ 
2. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

 

   
10 

  
4 

  
8 

  
5 

  
 

  
3 

ระดับคะแนน        3 
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ตารางที่ 10-1 ตารางแสดงจ านวนการพัฒนาตนเอง 

 
ประเภทบุคลากร 

ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
คน ร้อยละ 

จ านวน
กิจกรรม 

จ านวน
คน ร้อยละ 

สายวิชาการ 22 20 45.45% 14 22 52.38% 

สายสนบัสนุนวิชาการ 19 16 36.36% 17 17 40.47% 

จ านวนบุคลากร 
ที่ได้เข้าพัฒนาตนเอง  36 81.82%  39 92.85% 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด  44 100.00%  42 100.00% 

   

ตารางที่ 10-2  ตารางแสดงจ านวนบุคลากรที่ได้รับทุนในการศึกษาต่อ (เงินรายได้) 

ปีการศึกษา จ านวนผู้ศึกษาต่อภายในประเทศ จ านวนผู้ศึกษาต่อต่างประเทศ 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ
วิชาการ 

สายวิชาการ สายสนับสนนุ
วิชาการ 

2555 1 คน 
(วรวิทย์) 

 1 คน 
(เกรียงศักดิ์) 

    

2556        

2557   2 คน 
(กรสหนันท์, 
ระวีนันท์) 

    

2558  1 คน 
(สุภาวดี) 

   1 คน 
(ประจักษ์) 

  

2559   1 คน 
(อธิตา) 

 

รวม 2 3 1 0 
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ผลการด าเนินงาน  : 

คณะวิทยาการสารสนเทศตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรของคณะฯ 
มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ าเสมอ จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการใช้
ระบบสมรรถนะเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลัก ความรู้
และศักยภาพของบุคลากรที่จ าเป็นในแต่ละสายงาน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ รวมถึงการก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ การเพิ่มสัดส่วน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานของส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี ซึ่งกรอบทิศทางในการ
พัฒนาบุคลากรของคณะฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ คณะฯ มีนโยบาย
สนับสนุนให้อาจารย์รับทุนการศึกษาทั้งจากเงินรายได้ของคณะฯ ทุนของมหาวิทยาลัย และทุนจาก
ต่างประเทศ เพ่ือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้มีจ านวนครบตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยได้ท าการส ารวจความ
ต้องการวุฒิการศึกษาและสาขาท่ีเชี่ยวชาญเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาของคณะ 
โดยในปี 2559 มีผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศจ านวน 1 คน  

คณะฯ ยังมีสัดส่วนของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย เนื่องจากอาจารย์ที่ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่ขาดประสบการณ์ด้านการวิจัยและมีภาระงานสอนมาก จึงไม่มีเวลาที่จะท าวิจัยหรือขอทุนสนับสนุน
การวิจัยในการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการซึ่งอาจารย์ต้องมีผลงานวิจัยด้วย ทางคณะฯ จึงได้มีการ
สนับสนุนให้คณาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการมีโอกาสเตรียมตัวเพื่อการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ  

ส าหรับการเพิ่มพูนความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร ทางคณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร
การอบรมต่างๆ การประชุมวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ และสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้า
ร่วมพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความสามารถเพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมฝึกอบรม 
ประชุม หรือสัมมนาเพ่ือพัฒนาตนเองตามหัวข้อที่ต้องการหรือสนใจ นอกจากจะได้รับความรู้จาก
หน่วยงานภายนอกแล้ว คณะฯ ยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมอีก เช่น โครงการเคล็ดลับการเขียน
บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Towards Scholarly Publications) กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และหัวข้อคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับบุคากรทางการศึกษา เป็นต้น ซึ่งภายหลังการเข้าร่วมการอบรมแล้วจะมีการจัดท า
รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา เสนอต่อคณบดีผ่านงานบุคคลของคณะฯ ภายใน 1 เดือนหลังวันสิ้นสุด
การอบรม หลังจากนั้นจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในช่วงสิ้นปีงบประมาณเพ่ือติดตามผล
การน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมตกลงแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในวงรอบการประเมินถัดไป  นอกจากนี้ หากบุคลากรมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะ คณะฯ ได้มีการ
ให้รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในการสร้างสรรค์ผลงานที่มี
คุณภาพสู่สังคม 
 
เอกสารประกอบ C.10 
C10-1 ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากร   https://goo.gl/hLdkTE 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

 จากตารางแสดงจ านวนการพัฒนาตนเองจะเห็นได้ว่ามีบุคลากรไปพัฒนาตนเองจ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 92.85 โดยแบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการจ านวน 22 คน ร้อยละ 52.38 และบุคลากร
สายสนันบสนุนวิชาการ 17 คน ร้อยละ 40.47 จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 42 คน ซึ่งสูงกว่าปี 2558 ร้อย
ละ 11.03 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท้ังหมดได้รับการพัฒนาตนเอง เนื่องจากมีการส่งเสริมให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ในด้านที่เก่ียวข้อง
กับลักษณะงานอยู่เสมอ โดยผลักดันให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ทั้งที่จัดโดยคณะฯ หรือจัดโดยมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานภายนอก ส าหรับบุคลากรสายวิชาการจะส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลมาใช้ในการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ 

ส าหรับการติดตามผลการน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติงานด้วยรายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา ยังไม่มีประสิทธิผลในเชิงระบบติดตามมากนัก คณะฯ 
จึงมีแนวทางในการติดตามผลใหม่ โดยผู้ที่ได้รับความรู้ในการอบรมให้น าเสนอในรูปแบบของการจัดการ
ความรู้ (KM) เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแก่เพ่ือนร่วมงานได้อีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยในปี 2559 
มีบุคลากรสายวิชาการอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในประเทศจ านวน 2 คน และลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่างประเทศ จ านวน 2 คน  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกหลักสูตรในคณะ 
สูตรการค านวณ  

คะแนนที่ได้ =  
 ผลรวมของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะ 
         จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ชื่อหลักสูตร ระดับ 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร ์

 
2 
3 
3 

ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ์
3. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
2 

(ไม่เป็นไปตามเกณฑ/์งดรับนิสติ) 
(ไม่เป็นไปตามเกณฑ/์งดรับนิสติ) 

ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการสารสนเทศ 
2. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร ์

 
ไม่มีนสิิตในหลักสตูร 

(ไม่เป็นไปตามเกณฑ/์งดรับนิสติ) 
ระดับคะแนนของทุกหลักสูตร 3 
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ผลการด าเนินงาน  : 

ตารางที่ 11-1 ข้อมูลป้อนกลับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

วีธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลป้อนกลับ แนวทางพัฒนา/ปรับปรุง 

ผู้เรยีน ใช้แบบประเมินรายวิชาโดย
ผู้เรยีน ผ่านระบบ 
assess.buu.ac.th/ 
 

รายวิชาเนื้อหาซ้ าซ้อน 
และมีบางรายวิชาไม่เปิด
ตามแผน 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรได้
หรือร่วมกับผู้สอนในการปรับ
เนื้อหารายวิชาที่เนื้อหาซ้ าซ้อนกัน 
และพยายามไม่เปิดสอนในรายวิชา
ที่เนื้อหาคล้ายกัน ส่วนรายวิชาที่ไม่
เป็นตามแผนนั้นอาจจะมีอยู่บ้าง
เนื่องจากภาระงานของอาจารย์
ผู้สอนที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะใน
แต่ละภาคเรียนไม่เท่ากัน ซึ่ง
หลักสตูรหาทางออกท่ีดีที่สดุ
ส าหรับการจัดแผนการเรยีน 

ผู้ใช้บัณฑิต ใช้แบบประเมินผลความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการที่เปดิรับนสิิต
ไปปฏิบตัิสหกิจศึกษา 

ต้องการให้นิสิตมีทักษะ
เบื้องต้นที่จ าเป็นและ
ขอให้ปรับปรุงเนื้อหาการ
สอน เกี่ยวกับ 
Command Line, .net , 
ภาษาอังกฤษ  
เพิ่มเตมิความรู้ทางด้าน 
SystemAdmin 

คณะฯ และหลักสตูรจะจัดอบรม
เสรมิความรู้เพิ่มเติมในโครงการ
เรียนรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญ 

ศิษย์เก่า ใช้แบบสอบถามภาวะการมีงาน
ท าของบัณฑิต 

อยากให้เน้นการเรียน
ปฏิบัติมากขึ้น 

คณะฯ และหลักสตูรจะเน้นให้
ผู้สอนเพิ่มการปฏบิัติมากข้ึน และ
ส่งเสริมให้นิสติเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะการโปรแกรมในระดับชาติ
ซึ่งมีหลายเวที เช่น NSC, ACM-
ICPC, Eastern Code Festival 
เป็นต้น 

คณาจารย์และ
พนักงาน
สนับสนุน
วิชาการ 

การรับฟังความคดิเห็นในท่ี
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
การประชุมบคุลากร และใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

นิสิตเรียนไม่ตรงตาม
แผนการเรียนเป็นจ านวน
มาก เนื่องจากนิสิตยังไม่
ผ่านรายวิขา 

หลักสตูรฯ ได้หารือร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาช้ันปีและนักวิชาการ
ศึกษาที่ดูแลหลักสตูร เพื่อกระตุ้น
ให้นิสิตเรียนตามแผนการเรียนท่ี
ก าหนด 

ผู้บริหาร การประชุมผู้บรหิารโดยมีการ
ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน 

อัตราส่วนนิสิตต่ออาจารย์
ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด 

ควรเสนอขอกรอบอัตราก าลังเพิ่ม
เพิม่เตมิทุก ๆ ปี 
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คณะวิทยาการสารสนเทศให้ความส าคัญกับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยุค
สมัยมาอย่างต่อเนื่อง ในรอบปีการศึกษา 2559 นี้ ฝ่ายวิชาการและสาขาต่างๆ ได้ด าเนินการส ารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนิสิตปัจจุบัน บัณฑิตหรือศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์
พนักงานสนับสนุนวิชาการ และผู้บริหาร เกี่ยวกับการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือ
วิเคราะห์ ประเมิน และหาแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะเพ่ือลงมติและด าเนินงานต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูลป้อนกลับของนิสิตปัจจุบันนั้น ได้
ด าเนินการไว้หลายวิธี ทั้งให้นิสิตท าการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบประเมิน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (http://assess.buu.ac.th/new/) และการจัดกิจกรรมโครงการรับฟัง
ความคิดเห็นของนิสิต เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้นิสิตได้มีโอกาสพบอาจารย์ที่ปรึกษานอกเหนือช่วงเวลา
ให้ค าปรึกษาของอาจารย์แต่ละท่าน ตลอดจนเปิดเวทีให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นด้านการเรียนการสอน
รวมถึงระบบการบริการ อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  นอกจากนี้ คณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ
เพ่ิมพูนทักษะของนิสิตทั้งในด้านการเข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การร่วมส่งบทความ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ การเชิญศิษย์เก่าหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้แก่นิสิต
ได้รู้เท่าทันเหตุการณ์และเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือวางพ้ืนฐานความรู้ส าหรับการต่อยอดความรู้สู่การ
ท างานในสถานประกอบการ 

ส าหรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิตนั้น คณะฯ รับข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามที่ส่งไปทาง
ไปรษณีย์ และผ่านการหารือกับผู้ประกอบการที่รับนิสิตไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในการนิเทศสหกิจ ซึ่งข้อมูลที่
ได้รับนั้นจะเกี่ยวข้องกับการน าความรู้ที่เก่ียวข้องไปใช้ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังครอบคลุมประเด็นความ
พึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้านตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วย 

ในแต่ละภาคการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศจะได้จัดประชุมบุคลากรเพ่ือน าประเด็นต่างๆ 
มาหารือร่วมกันทั้งในด้านวิชาการ การพัฒนาทักษะต่างๆ ของนิสิต การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การบริหารจัดการ สวัสดิการ สภาพแวดล้อมการท างาน อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และการวิจัย เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกันเพื่อให้การบริหารหลักสูตรและสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมี
การประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตรเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอีกด้วย 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

       คณะฯ ใช้วิธีประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตโดยใช้แบบสอบถามและการพูดคุยระหว่างอาจารย์
ที่ปรึกษาและนิสิตจากโครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิต “กิจกรรมนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศและการรับฟังหัวข้อโครงงานจากห้องปฏิบัติการวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2558” ซึ่งผลการจัดโครงการสามารถสรุปได้หลายประเด็นเช่น นิสิตยังขาดพ้ืนฐาน 
ด้านการคิดค านวณ การเก็บชั่วโมงสหกิจไม่ครบ นิสิตยังไม่ทราบแนวทางการท าโครงงาน การลงทะเบียน
วิชาเรียนไม่ตรงตามแผนการเรียนซึ่งอาจเกิดจากนิสิตขาดการวางแผนในการเรียนล่วงหน้า เป็นต้น โดย
หลังจากรวบรวมความคิดเห็นแล้ว คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาและข้อซักถาม
ของนิสิต โดยได้ท าเป็นเอกสารรายงานสรุปเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน โดยได้ข้อสรุป คือ ในแต่ละ
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ภาคเรียนหลักสูตรต้องประชุมเพ่ือติดตามแผนการปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียน ก่อนสอบกลางภาคและ
หลังสอบปลายภาค นอกเหนือจากการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามแผนแล้ว ทางคณะฯ ได้
มอบหมายให้นักวิชาการศึกษาให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในเบื้องต้น และจัดท าขั้นตอนที่เก่ียวข้องเผยแพร่บน
เว็บไซต์และสื่อต่างๆ ของคณะฯ 

ผลจากการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ประกอบการ คณะฯ ได้น าข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการมาหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมของนิสิตที่จะปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในปีการศึกษาถัดไปและน ามาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่พึง
ประสงค์สู่สังคม 

ผลจากการประชุมบุคลากร คณะฯ จะน าประเด็นที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือด าเนินการพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.12  การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน  
    

เกณฑ์การประเมิน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 
ในบางด้าน 
(เช่นมีการ
รายงานผล
ที่เกิดต่อการ
ก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือ
คุณลักษณะ
หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ที่เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน  
และมีผลการ
ด าเนินงานที่ดี 

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย 
ใหม่ ๆ เพ่ือการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล 
ให้เกิดการพัฒนา 
ทั้งชุมชนและ
องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
แนวทางด าเนินการ  

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ  
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

และยั่งยืน 
 

ผลการด าเนินงาน   

คณะวิทยาการสารสนเทศได้ให้ความส าคัญต่อการบริการวิชาการแก่สังคมโดยก าหนดให้เป็นหนึ่ง
ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะโดยใช้แนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ของการให้บริการวิชาการ ที่อิงกับระเบียบ
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ทั้งยังมีการส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานด้านบริการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพิจารณาได้จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาการสารสนเทศท่ีได้มีการจัดสรรเพื่อใช้
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับพันธกิจ นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้จัดหา
และสนับสนุนการขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืนในการบริการวิชาการแก่สังคม อาทิ 

การได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC) ในการด าเนินงานศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก
ส าหรับการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
โครงการนี้ สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
โดยสนับสนุนให้ยื่นข้อเสนอโครงการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมของตนเอง 

การได้รับการสนับสนุนจากส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ส าหรับโครงการจัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC Thailand ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
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การสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมและความรู้ด้าน Algorithms โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการ
น าทีมเข้าแข่งขันระดับโลก (ACM-ICPC World Final) มาบรรยายให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกแก่นิสิตและผู้เข้าแข่งขัน 

การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 9 ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยของนักวิจัย นิสิต และนักศึกษาจากท่ัวทุกภูมิภาค ก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถน าไปต่อยอดสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ของนิสิตและคณาจารย์ของ
คณะฯ ได้  

นอกจากกิจกรรมบริการวิชาการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก 
มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นหน่วยงานในก ากับคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภาคตะวันออก ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโอเพนซอร์ส เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ให้กับผู้ประกอบการในภาคตะวันออกและผู้ที่สนใจทั้งบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป และภาครัฐ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมีหัวข้อการอบรม 
ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยสาขาต่างๆ ของคณะวิทยาการสารสนเทศที่
ได้ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศแก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งช่วยให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  
เอกสารประกอบ C.12 
C12-1 ตารางข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559 https://goo.gl/U3sA3H 
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ตัวบ่งชี้ท่ี C.13  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล 
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 
ในบางด้าน 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน 
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือ
คุณลักษณะ
หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล 
ครบถ้วน และ 
ผลการ
ด าเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ) 

เริ่มมีการขยายผล
ไปสู่บุคลากรกลุ่ม
อ่ืน ส่งผลให้เกิด
การริเริ่มโครงการ
หรือสร้างเครือข่าย 
ใหม่ ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุมไปทั่ว
ทั้งองค์กรส่งผล 
ให้เกิดการพัฒนา 
องค์กร 

excellent 
(leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 

 
แนวทางด าเนินการ  

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ  
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ  
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงาม หรือ สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชุน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ  

หรือระดับนานาชาติ 
 
ผลการด าเนินงาน   

แม้ว่าคณะวิทยาการสารสนเทศเป็นส่วนงานที่ด าเนินการด้านการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีที่หลากหลาย คณะฯ ยังให้ความส าคัญในด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยถือเป็นหนึ่งใน
ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของคณะฯ และถอดออกมาเป็นกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ซึ่งน าไปบูรณาการกับการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตและบุคลากร โดยมี
การวางแผนกิจกรรม ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ซึ่งจะมีการจัด
สัมมนากิจกรรมนิสิตโดยมีรองคณบดีที่รับผิดชอบด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการกิจการนิสิต และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม รวมทั้งคณะฯ มีนโยบายด้านการส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม การเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกิจกรรมของคณะ สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าชายเลน การท าความสะอาดท้องถนนหลังเทศกาลวันไหลร่วมกับ
เทศบาลแสนสุข และการออกค่ายอาสาสอนใช้คอมพิวเตอร์และโครงการจิตอาสาวิทยาการสารสนเทศฟ้ืนฟู
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และท านุบ ารุงศาสนสถาน โดยฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้ด าเนินตามแนวทาง
ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการบูรณาการกับการเรียนการสอน เช่น รายวิชา 
887361 การสร้างสื่อดิจิตัล (Digital Media Production) ที่ก าหนดให้นิสิตฝึกการสร้างสื่อดิจิตัลโดยการ
ใช้ข้อมูลการจัดงานประเพณีรดน้ าด าหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างสื่อ ทั้งนี้ 
จะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งถัดไปหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในรูปแบบที่
คล้ายคลึงกัน 

  
เอกสารประกอบ C.13 
C13-1 ตารางข้อมูลโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 

2559  https://goo.gl/SXfFtJ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยจากวิธีการค านวณต่อไปนี้ 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
       จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
1 2 3 4 5 6 7 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

มีรายงานผล
ด าเนินงาน
เบื้องต้น  
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ 
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/ 
มีผลการ
วิเคราะห์การ
ด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน 
ของระบบดี 
ท าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
ก าหนดส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาระบบ 

มีผลการด าเนินงาน 
ที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ 
ในระดับชั้นน าของ
ประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การด าเนินงาน 
เทียบเท่าหรือสูงกว่า 
คู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of World- 
Class or 
Leading 
Practices)  

 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

ตารางที ่S1-1 รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับเงินสนับสนุน 

หลักสูตร 
-1- 

  

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับเงินสนับสนนุ 

จ านว
น

อาจาร
ย์

ประจ า
และ

นักวิจั
ย 
-2-  

จ านวน
เงิน

สนับสนุน
ภายใน 

-3- 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
ภายนอก 

-4- 

รวมจ านวน
เงิน

สนับสนุน
งานวิจัยฯ
จากภายใน

และ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5
) 

ชื่ออาจารย์/
นักวิจัย 

ผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ผศ.ดร.โกเมศ 
อัมพวัน 

การค้นหารูปแบบท่ีมี
ค่าคุณประโยชน์สูงที่
ปรากฏอย่างสม่ าเสมอ
เพื่อการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บรโิภค 

 - 316,000 316,000 
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หลักสูตร 
-1- 

  

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับเงินสนับสนนุ 

จ านว
น

อาจาร
ย์

ประจ า
และ

นักวิจั
ย 
-2-  

จ านวน
เงิน

สนับสนุน
ภายใน 

-3- 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
ภายนอก 

-4- 

รวมจ านวน
เงิน

สนับสนุน
งานวิจัยฯ
จากภายใน

และ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5
) 

ชื่ออาจารย์/
นักวิจัย 

ผลงาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ 
ลีลาตระกลู 

ขั้นตอนวิธีส าหรับการ
พยากรณผ์ลผลติอ้อย
เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน
อุสาหกรรม 

  - 473,000 473,000 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ 
ลีลาตระกลู 

ระบบการรับส่ง
ข้อความและรูปภาพท่ี
เป็นความลบัด้วย
โทรศัพท์มือถือส าหรับ
หน่วยงานท่ีต้องการ
ความมั่นคงของข้อมูล 

 - 766,700 766,700 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.
สุวรรณา 
รัศมีขวัญ 

วิธีการออน์โทโลยีแบบ
ปรับตัวได้ด้วยเทคนิค 
Empirical Modelling 
ส าหรับการวิเคราะห์
กระแสข้อมลูของผู้ป่วย
ในห้อง ICU 

  - 616,000 616,000 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.
กฤษณะ 
ชินสาร 

การแยกและการ
วิเคราะหค์วามผิดปกติ
ของโพรงสมองจาก
ภาพ MRI 

  - 676,500 676,500 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.
กฤษณะ 
ชินสาร 

การคัดเลือกด้วยวิธีการ
เรียนรูร้วมแบบปรับตัว
ได้ส าหรับการตรวจพบ
อาการเส้นเลือดฝอย
โป่งพองและมีจุด
เลือดออกในตาส าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานในระยะ
เริ่มติน 

  - 691,000 691,000 



 

 
หน้า 130 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

หลักสูตร 
-1- 

  

รายชื่อผลงานหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับเงินสนับสนนุ 

จ านว
น

อาจาร
ย์

ประจ า
และ

นักวิจั
ย 
-2-  

จ านวน
เงิน

สนับสนุน
ภายใน 

-3- 

จ านวนเงิน
สนับสนุน
ภายนอก 

-4- 

รวมจ านวน
เงิน

สนับสนุน
งานวิจัยฯ
จากภายใน

และ
ภายนอก 

(3)+(4)=(5
) 

ชื่ออาจารย์/
นักวิจัย 

ผลงาน 

  นางสาวณัฐพร 
ภักด ี

แบบจ าลองการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ส าหรับพัฒนาธรุกิจ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองแสนสุข 

  81,000 - 81,000 

 วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ดร.ทัศนีย์ 
เจริญพร 

พัฒนารายวิชาศึกษา
ทั่วไป 88510159 

  140,000 - 140,000 

 วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

อาจารย ์
เบญจภรณ์  
จันทรกองกุล 

พัฒนารายวิชาศึกษา
ทั่วไป 88510059 

  140,000 - 140,000 

วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการ
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.จักริน  
สุขสวัสดิ์ชน 

การกรองร่วมแบบ
เซสช่ันท่ีเพิ่มขึ้นส าหรับ
ระบบแนะน าเพลง
ออนไลน ์

  100,000 - 100,000 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ดร.ทัศนีย์ 
เจริญพร 

การวิจัยและพัฒนา
ต้นแบบระบบติดตาม
รถบริการภายใน
มหาวิทยาลยับูรพา 

  58,500 - 58,500 

รวม  22 539,500 3,539,200 4,058,700 

จ านวนเงินเฉลี่ยต่อคน (5)/(2) 184,486.36  

คะแนนท่ีได ้  4.19 
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ตารางข้อมูลจ านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอก จ าแนกตามส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของส่วนงาน 

ที ่ อาจารย์ประจ า/นักวิจัย 
ระดับหลักสูตร 

ชื่อโครงการวิจัย 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ระบุชื่อหน่วยงานที่
สนับสนุน ตรี โท เอก ภายใน (บาท) หน่วยงาน

ภาครัฐ 
หน่วยงาน
เอกชน 

อื่น ๆ 

1 ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน    การค้นหารูปแบบท่ีมีค่า
คุณประโยชน์สูงที่ปรากฏ
อย่างสม่ าเสมอเพื่อการ
วิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

 316,000   ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2 ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลา
ตระกลู 

   ขั้นตอนวิธีส าหรับการ
พยากรณผ์ลผลติอ้อยเพื่อ
ป้อนเข้าสู่โรงงาน
อุสาหกรรม 

 473,000   ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

3 ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลา
ตระกลู 

   ระบบการรับส่งข้อความ
และรูปภาพที่เป็นความลับ
ด้วยโทรศัพท์มือถือส าหรับ
หน่วยงานท่ีต้องการความ
มั่นคงของข้อมูล 

 766,700   ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4 ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมี
ขวัญ 

   วิธีการออน์โทโลยีแบบ
ปรับตัวได้ด้วยเทคนิค 
Empirical Modelling 

 616,000   ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ที ่ อาจารย์ประจ า/นักวิจัย 
ระดับหลักสูตร 

ชื่อโครงการวิจัย 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ระบุชื่อหน่วยงานที่
สนับสนุน ตรี โท เอก ภายใน (บาท) หน่วยงาน

ภาครัฐ 
หน่วยงาน
เอกชน 

อื่น ๆ 

ส าหรับการวิเคราะห์กระแส
ข้อมูลของผู้ป่วยในห้อง ICU 

5 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    การแยกและการวิเคราะห์
ความผิดปกติของโพรง
สมองจากภาพ MRI 

 676,500   ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

6 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร    การคัดเลือกด้วยวิธีการ
เรียนรูร้วมแบบปรับตัวได้
ส าหรับการตรวจพบอาการ
เส้นเลือดฝอยโป่งพองและมี
จุดเลือดออกในตาส าหรับ
ผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริม่
ติน 

 691,000   ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

7 นางสาวณัฐพร ภักด ี    แบบจ าลองการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับ
พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองแสนสุข 

81,000     

8 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร    พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 
88510159 

140,000     

9 อาจารย์เบญจภรณ์  
จันทรกองกุล 

   พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 
88510059 

140,000     



 

 
หน้า 133 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

ที ่ อาจารย์ประจ า/นักวิจัย 
ระดับหลักสูตร 

ชื่อโครงการวิจัย 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ระบุชื่อหน่วยงานที่
สนับสนุน ตรี โท เอก ภายใน (บาท) หน่วยงาน

ภาครัฐ 
หน่วยงาน
เอกชน 

อื่น ๆ 

10 ผศ.ดร.จักริน  สุขสวัสดิ์
ชน 

   การกรองร่วมแบบเซสช่ันท่ี
เพิ่มขึ้นส าหรับระบบ
แนะน าเพลงออนไลน ์

100,000     

11 ดร.ทัศนีย์ เจริญพร    การวิจัยและพัฒนาต้นแบบ
ระบบตดิตามรถบริการ
ภายในมหาวิทยาลัยบรูพา 

58,500     

รวม     539,500 3,539,200    
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ตารางท่ี S1-2 รายละเอียดของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอก 3 ปี  

ปีงบประมาณ 
จ านวนเงินสนับสนุน 

รวมเงินสนับสนุน 
จ านวน

อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

จ านวนเงินต่อ
จ านวนอาจารย์

และนกัวิจัย 
ภายใน ภายนอก 

2557 760,000 1,997,000 2,757,000 22.5 107,893 

2558 1,650,000 4,429,000 6,079,000 23 264,304 

2559 519,500 3,539,200 4,058,700 22 184,486 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จากเว็บไซต์ cuptqa.buu.ac.th 
 

ผลการด าเนินงาน  : 

คณะฯ มุ่งเน้นเรื่องงานวิจัยโดยใช้งานวิจัยเป็นงานหลักในการพัฒนาบุคลากรและยังสามารถ
บูรณาการไปยังงานอ่ืนๆ ตามพันธกิจ โดยคณะฯ มีการจัดโครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยงโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
มาบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัยแก่คณาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาการ
สารสนเทศส่งเสริมให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์และนักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการท างานวิจัยร่วมกันซึ่งจะ
เป็นโอกาสในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการท าวิจัยที่สูงขึ้น อีกท้ังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร
เห็นความส าคัญของงานวิจัย    
       นอกจากนี้มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการท าวิจัยประเภทต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ที่ท างาน
วิจัยมีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการ และมีการสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการแก่
บุคลากร ที่ผลิตผลงานทางวิชาการและสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม 
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

       ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้รับทุนวิจัยทั้งสิ้น 11 ทุน จ านวน 4,058,700 บาท แบ่งเป็น
งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล 6 ทุน เป็นจ านวนเงิน 3,539,200 บาท และงบประมาณเงิน
รายได้ส่วนงาน 5 ทุน เป็นจ านวนเงิน 519,500 บาท จ านวนงบประมาณทุนวิจัยที่คณะฯ ได้รับในปี 2559 
เฉลี่ยเท่ากับ 184,486 บาทต่อคน เมื่อค านวณจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งสิ้น 22 คนแล้ว
จะเห็นว่าคณะฯ มีอัตราจ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์น้อยลงกว่าปี 2558 ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากภาระงาน
สอนที่มากข้ึนเนื่องจากมีอาจารย์ประจ าไปศึกษาต่อ และอาจารย์มีพันธกิจเพ่ิมเติมจากเดิม จึงไม่มีเวลา
เพียงพอต่อการท าวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of  
 international students 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ประเมินระดับการด าเนินงานเกี่ยวกับ Student Mobility ของหลักสูตร คณะ และสถาบันจาก
เกณฑ์ประเมินของ AUN – QA ระดับหลักสูตร โดยพิจารณาเทียบระดับคุณภาพของการด าเนินการใน S.2 
Student Mobility เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดในโครงร่างองค์กร 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

ตารางแสดงจ านวนนิสิต Inbound / Outbound ปีการศึกษา 2557 - 2559 

รายละเอีย
ด 

ประเภทนิสิต ปีการศึกษา 2557 ประเภทนิสิต ปีการศึกษา 2558 ประเภทนิสิต ปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรที่มีนักศึกษา

ต่างชาต ิ
หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรที่มีนักศึกษา

ต่างชาต ิ
หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรที่มีนักศึกษา

ต่างชาต ิ
Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound Inbound Outbound 

1 – 3 เดือน 
(0.25) 

            

4 – 6 เดือน 
(0.50) 

            

7 – 9 เดือน 
(0.75) 

            

9 – 12 เดือน 
(1.00) 

            

Head Count             
FTEs             

 
ตารางแสดงจ านวนนิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียน 

ปีการศึกษา 
ประเภทนิสิต (จ านวนคน) 

Full time Part time 
2557   
2558   
2559   

 
ตารางสรุปจ านวนนิสิตต่างชาติ 

ปีการศึกษา 
นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียน 

Inbound Outbound Full time Part time 
2557     
2558     
2559     
รวม     
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ผลการด าเนินงาน  : 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ................................................................................  

............................................................................................................................. ...........................................

.................................................................................................................................... .................................... 

.............................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

............................................................................................................................. ...........................................

............................................................................ ............................................................................................  

............................................................................................................................. ...........................................

............................................................................................................................. ........................................... 

.................................................................................. ......................................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.3 Green University 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 พิจารณาจากเกณฑ์ UI Green (http://greenmetric.ui.ac.id/) ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้โดยในปี
2015 เกณฑ์ UI Green ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้านคือ 

1) ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน     15% 
2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   21% 
3) ของเสีย       18% 
4) น้ า        10% 
5) การขนส่ง       18% 
6) การจัดการศึกษา      18% 
ทั้งนี้คณะ/ส่วนงานไม่จ าเป็นต้องด าเนินการในทุกหัวข้อรายการของเกณฑ์ย่อยแต่ให้รายงานผล 

การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับตัวบ่งชี้ย่อยต่อไปนี้ต่อสถาบัน/มหาวิทยาลัยหรือแสดงผลการด าเนินงานที่
เว็บไซต์ของคณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมและการด าเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน  : 

ตารางแสดงการเก็บข้อมูล Ranking result ของ UI Green 

World University Ranking 
2012 

อันดับที่... 
2013 

อันดับที่... 
2014 

อันดับที่... 
2015 

อันดับที่... 
2016

อันดับที่... 
Setting And Infrastructure      

Energy and Climate Change      
Waste      
Water      

Transportation      
Education      

Total Score      
 
ผลการด าเนินงาน  : 

............................................................................................................................. ...........................................

........................................................................................ ................................................................................  

............................................................................................................................. ...........................................

.................................................................................................................................... .................................... 

.............................................................................................. ..........................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

............................................................................................................................. ...........................................

.......................................................................... ..............................................................................................  

............................................................................................................................. ...........................................

............................................................................................................................. ........................................... 

................................................................................ ........................................................................................

............................................................................................................................. ........................................... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลการด าเนินงาน  : 

มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการและก าหนด
เป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยทุก
ส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการหารือในการพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน 
อันได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 

ซึ่งคณะวิทยาการสารสนเทศมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ านวน 8 คน โดยแบ่งตามกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน และในปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศรับตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จ านวน 19 ตัวชี้วัด โดยพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายตามบริบทและขีด
ความสามารถของคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะฯ ได้มีการด าเนินโครงการ
ต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ผ่านการประชุมติดตามงานของคณะฯ และฝ่ายงานแผนของคณะฯ ยังได้ท า
สรุปผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน (รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการประจ า โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาท่ีได้รับมาทั้งหมด 19 ตัวบ่งชี้ ได้ดังนี ้
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ตารางที่ S4-1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

จ านวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

1. การพัฒนาคุณภาพบณัฑติ 7 4 3 6 1 

2. การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

3 2 1 2 1 

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4 3 1 4 - 

4. การมีส่วนร่วมและการรับผดิชอบต่อสังคม 2 - 2 2 - 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ
ภายใน 

3 2 1 2 1 

รวมกิจกรรมทั้งหมด 19 11 8 16 3 

คิดเป็นร้อยละ 100 57.89 42.11 84.21 15.79 

  

 
รปูที ่4-1 แสดงผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2559 



 

 
หน้า 141 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับคณะ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  : 

ในส่วนของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯได้รับตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมาจ านวน 19 ตัวชี้วัดนั้น พบว่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นทางด้านการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 36.84 รองลงมา คือตัวชี้วัดทางด้านการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21.03 ซึ่งคณะสามารถด าเนินการบรรลุตัวชี้วัดในด้านการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร และด้านการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม โดยตัวชี้วัดอีก 3 ด้านนั้นคณะฯยังด าเนินการ
ไม่บรรลุตามเป้าหมายทั้งหมดได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้านการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและ
การบริการวิชาการ และ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 

เมื่อพิจารณาถึงผลการด าเนินงาน พบว่า คณะฯ มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายทั้งสิ้น 16 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.21 โดยมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 31.58  
และยังเหลืออีก 3 ตัวชี้วัดที่ยังด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 15.79 ได้แก่ 

UPI 1.1-2 จัดสรรทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับ ป. ตรี ส าหรับตัวชี้วัดนี้
ทางคณะฯได้มีการจัดท าประกาศแต่ในปีงบประมาณท่ีผ่านมายังไม่มีนิสิตสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว 

UPI 2.1-6 จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ-วิทย์เทคโน ส าหรับตัวชี้วัดนี้ 
คณาจารย์ในคณะฯได้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ แต่ไม่มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

UPI 5.1-7 UPI 5.1-7 ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบบริหารให้ผ่านเกณฑ์ TQA ในระดับ 
TQC ส าหรับตัวชี้วัดนี้เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ TQA จึงยังไม่ได้เก็บข้อมูลการ
ด าเนินงานตามระบบดังกล่าว อีกทั้งคณะมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่ค่อนข้างมาก จึงอาจมีกลุ่ม
กิจกรรมบางประเภทที่ซ้ าซ้อนและกลุ่มกิจกรรมบางประเภทที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 



ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 

ชื่อหลักสูตร IQA.1 AUN.1 AUN.1.1 AUN.1.2 AUN.1.3 AUN.2 AUN.2.1 AUN.2.2 AUN.2.3 AUN.3 AUN.3.1 AUN.3.2 AUN.3.3 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

5. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

             

6. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

             

7. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
สารสนเทศ 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

8. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 

ชื่อหลักสูตร AUN.4 AUN.4.1 AUN.4.2 AUN.4.3 AUN.5 AUN.5.1 AUN.5.2 AUN.5.3 AUN.5.4 AUN.5.5 AUN.6 AUN.6.1 AUN.6.2 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 

4. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

             

6. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

             

7. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
สารสนเทศ 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 

ชื่อหลักสูตร AUN.6.3 AUN.6.4 AUN.6.5 AUN.6.6 AUN.6.7 AUN.7 AUN.7.1 AUN.7.2 AUN.7.3 AUN.7.4 AUN.7.5 AUN.8 AUN.8.1 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

3 3 3 3 3       3 3 

2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 3 3 3 3       3 3 

3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

3 3 3 3 3       2 2 

4. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

5. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

             

6. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

             

7. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
สารสนเทศ 

2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 

8. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 

ชื่อหลักสูตร AUN.8.2 AUN.8.3 AUN.8.4 AUN.8.5 AUN.9 AUN.9.1 AUN.9.2 AUN.9.3 AUN.9.4 AUN.9.5 AUN.10 AUN.10.1 AUN.10.2 
1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

3 3 3 3       2 2 2 

2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 3 2 3       2 3 2 

3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

2 2 3 2       2 3 3 

4. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

3 3 2 3       2 2 2 

5. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

             

6. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

             

7. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
สารสนเทศ 

3 3 2 3       2 2 2 

8. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 

ชื่อหลักสูตร AUN.10.3 AUN.10.4 AUN.10.5 AUN.10.6 AUN.11 AUN.11.1 AUN.11.2 AUN.11.3 AUN.11.4 AUN.11.5 ระดับ
ภาพรวม 

1. หลักสูตร วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 

2. หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 

3. หลักสูตร วท.บ. วิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 

4. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
สารสนเทศ 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 

5. หลักสูตร วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

           

6. หลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

           

7. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
สารสนเทศ 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 

8. หลักสูตร ปร.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT QA 

 
ตัวบ่งชี ้(Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

 C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3  
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ใน 
     การประกอบวิชาชีพ 

3  

C.3 คุณภาพบัณฑิต 2  
C.4 ผลงานของผู้เรียน 2  
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3  
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3  
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 3  
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2  
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 2  
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 2  
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 2  
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3  
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3  
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 2  
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 2  
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2  
S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part – 
  time/full - time of international students 

-  

S.3 Green University -  
S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2  
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รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 
C.1 -  C.13 

จุดเด่น  ส าหรับปีการศึกษา 2559 
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลของนิสิตที่ได้รับเข้ามาศึกษาเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์การรับเข้า และมีการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน ท าให้อัตราการส าเร็จการศึกษาในเวลาที่ก าหนดบรรลุค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ (สูงกว่าร้อยละ 60) ส่งผลให้อัตราการได้งานท าสูง (C1, C2)  

2. บัณฑิตของคณะฯ มีความสามารถ พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความอุตสาหะ อดทน และมีความ
รับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตบรรลุค่า
เป้าหมายที่คณะตั้งไว้ (C3) 

3. จ านวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เพ่ิมข้ึนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมากขึ้น (C4) 

4. อาจารย์ประมาณร้อยละ 34 มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรวมถึงการมีผลงานตีพิมพ์ที่โดดเด่น (C5) 
5. อาจารย์และนักวิจัยมีการสมัครขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีผลงานตีพิมพ์ที่โดดเด่น (C6) 
6. ทุกหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF (มคอ. 1) (C7) 
7. กรรมการประจ าคณะฯ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยคณะกรรมการประจ าคณะ 

พ.ศ. 2556 และด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (C8) 
8. ผู้บริหารด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

รวมถึงการปรับปรุงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย (C9) 
9. คณะฯ มีงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร รวมถึงการกระตุ้นให้บุคลากร

ลาศึกษาต่อ (C10) 
10. คณะฯ มีนโยบายและมีการด าเนินการในการรับข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

(C11) 
11. คณะฯ มีนโยบายและมีการด าเนินการด้านบริการวิชาการแก่สังคมและกิจกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง (C12 และ C13) 
 
จุดที่ควรพัฒนา  ส าหรับปีการศึกษา 2559 

1. อัตราการจบไม่ตรงเวลาของนิสิตในบางหลักสูตรค่อนข้างสูง ซึ่งต้องหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป (C1) 
2. ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตให้สมัครเป็นนิสิตสหกิจศึกษามากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการ

ได้งานท า (C2) 
3. ควรเน้นนิสิตกระบวนการคิดเชิงตรรกะและการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเน้นทักษะการ

ปฏิบัติส าหรับนิสิตมากขึ้น (C3) 
4. ควรมีการส่งเสริมให้ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ (Journal) ให้มากขึ้น (C4) 
5. อาจารย์ส่วนใหญ่ยังต้องมีการส่งเสริมให้เข้าศึกษาต่อและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (C5) 
6. ควรสนับสนุนการสร้างผลงานและการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเน้นการท างานวิจัย

ร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานใน
ชุมชน (C6) 
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7. ควรมีการก ากับติดตามทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยประธานหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหาร
จัดการการด าเนินงานในหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการจัดประชุม วางแผน ทบทวน 
ติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละหลักสูตร และรายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการบริหารคณะ
อย่างสม่ าเสมอ (C7) 

8. การด าเนินการในช่วงที่ผ่านมามีการแบ่งปันความรู้ในลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์ 
การสอนงานโดยคณะวิทยาการสารสนเทศยังไม่มีระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งหากมีการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบแล้วจะสามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงตนเองและเพ่ือนร่วมงาน (C8, C9, C10) 

9. ควรมีการติดตามประเมินผลข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์สู่สังคม (C11) 

 
S.1 –  S.4 

จุดเด่น  ส าหรับปีการศึกษา 2559 
1. อาจารย์และนักวิจัยมีการสมัครขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีผลงานตีพิมพ์ (S1) 
2. คณะฯ ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 19 ตัวชี้วัด (S4) 

 
จุดที่ควรพัฒนา  ส าหรับปีการศึกษา 2559 

1. อัตราจ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์น้อยลงกว่าปี 2558 
ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากภาระงานสอนที่มากข้ึนเนื่องจากมีอาจารย์ประจ าไปศึกษาต่อ 
และอาจารย์มีพันธกิจเพ่ิมเติมจากเดิม จึงไม่มีเวลาเพียงพอต่อการท าวิจัย (S1) 

2. คณะฯ ควรด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
(S4) 
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 ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

[1]  มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2559.  

  
 

 

 

 

 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

 

ID CdsID CdsName CdsValues 

1 933 จ ำนวนหลักสตูรทีเ่ปิดสอนทัง้หมด 5 

2 934 - ---ระดบัปรญิญำตร ี 3 

3 935 - ---ระดบั ป.บณัฑติ 0 

4 936 - ---ระดบัปรญิญำโท 1 

5 937 - ---ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 

6 938 - ---ระดบัปรญิญำเอก 1 

7 952 จ ำนวนหลักสตูรทีจ่ัดกำรเรยีนกำรสอนนอกสถำนทีต่ัง้ 0 

8 953 - ---ระดบัปรญิญำตร ี 0 

9 954 - ---ระดบั ป.บณัฑติ 0 

10 955 - ---ระดบัปรญิญำโท 0 

11 956 - ---ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 

12 957 - ---ระดบัปรญิญำเอก 0 

13 964 จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบนัทัง้หมดทกุระดบักำรศกึษำ 1,861 

14 965 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำตร ี 1,837 

15 966 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบนัทัง้หมด - ระดบั ป.บณัฑติ 0 

16 967 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำโท 24 

17 968 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบนัทัง้หมด - ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 

18 969 - ---จ ำนวนนักศกึษำปัจจุบนัทัง้หมด - ระดบัปรญิญำเอก  0 

19 102 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏบิัตงิำนจรงิและลำศกึษำ

ตอ่ 

25 

20 599 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิและลำศกึษำ

ตอ่ วฒุปิรญิญำตรหีรอืเทยีบเทำ่  

0 

21 600 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิและลำศกึษำ
ตอ่ วฒุปิรญิญำโทหรอืเทยีบเทำ่ 

15 

22 601 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีป่ฏบิตังิำนจรงิและลำศกึษำ

ตอ่ วฒุปิรญิญำเอกหรอืเทยีบเทำ่  

10 

23 107 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์ 17 

24 108 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำงวชิำกำร) ทีม่วีฒุ ิ

ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 

0 

25 109 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำงวชิำกำร) ทีม่วีฒุ ิ
ปรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 

11 

26 110 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำงวชิำกำร) ทีม่วีฒุ ิ

ปรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 

2 

27 111 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่งผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ 8 

28 112 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุ ิ
ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 

0 

29 113 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุ ิ
ปรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 

1 

30 114 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผูช้ว่ยศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุ ิ

ปรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 

7 

31 115 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ 0 

32 116 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุ ิ
ปรญิญำตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 

0 

33 117 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุ ิ

ปรญิญำโท หรอืเทยีบเทำ่ 

0 



ID CdsID CdsName CdsValues 

34 118 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุ ิ

ปรญิญำเอก หรอืเทยีบเทำ่ 

0 

35 119 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทัง้หมดทีด่ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 0 

36 120 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำ
ตร ีหรอืเทยีบเทำ่ 

0 

37 121 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำ

โท หรอืเทยีบเทำ่ 

0 

38 122 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ทีม่วีฒุปิรญิญำ
เอก หรอืเทยีบเทำ่ 

0 

39 1128 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรแยกตำมวฒุกิำรศกึษำ 20 

40 1129 - - --ระดบัปรญิญำตร ี 0 

41 1130 - - --ระดบั ป.บณัฑติ 0 

42 1131 - - --ระดบัปรญิญำโท 10 

43 1132 - - --ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู 0 

44 1133 - - --ระดบัปรญิญำเอก 10 

45 1134 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่ดี ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 8 

46 1135 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีไ่มม่ตี ำแหน่งทำงวชิำกำร 12 

47 1136 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีม่ตี ำแหน่งผูช้ว่ย
ศำสตรำจำรย ์

8 

48 1137 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีม่ตี ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 0 

49 1138 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรทีม่ตี ำแหน่งศำสตรำจำรย ์ 0 

50 1108 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร 48 

51 1109 - - --บทควำมวจิัยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์น
รำยงำนสบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำรระดับชำต ิ

3 

52 1110 - - --บทบสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชมุ

วชิำกำรระดับนำนำชำต ิหรอืในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำตทิีไ่ม่
อยูใ่นฐำนขอ้มลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมกำร

กำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบนั

น ำเสนอสภำสถำบนัอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำร

ทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อก
ประกำศำรฉบับสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่งจำกกำรประชมุ

วชิำกำรระดับนำนำชำต ิหรอืในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำตทิีไ่ม่
อยูใ่นฐำนขอ้มลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมกำร

กำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร

ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบนั
น ำเสนอสภำสถำบนัอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำร

ทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อก
ประกำศ 

43 

53 1111 - - --ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิตัร 0 

54 1112 - - --บทควำมวจิัยหรอืบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2 

0 

55 1113 - - --บทควำมวจิัยหรอืบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร
ระดบันำนำชำตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลู ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรอื

ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ย หลกัเกณฑก์ำร
พจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง

วชิำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมัตแิละ

จัดท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำรทั่วไป และแจง้ให ้ กพอ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วนันับ แตว่นัทีอ่อกประกำศ (ซึง่ไม่อยู่

ใน Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏ ใน
ฐำนขอ้มูล TCI กลุม่ที ่1 

0 
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56 1114 - - --บทควำมวจิัยหรอืบทควำมวชิำกำรทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร

ระดบันำนำชำตทิีป่รำกฏในฐำนขอ้มลูระดับนำนำชำตติำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ วำ่

ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556  

2 

57 1115 - - --ผลงำนไดรั้บกำรจดสทิธบิัตร 0 

58 1116 - - --ผลงำนวชิำกำรรับใชส้งัคมทีไ่ดรั้บกำรประเมนิผ่ำนเกณฑก์ำร

ขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ 

0 

59 1117 - - --ผลงำนวจิัยทีห่น่วยงำนหรอืองคก์รระดับชำตวิำ่จำ้งให ้
ด ำเนนิกำร 

0 

60 1118 - - --ผลงำนคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดรั้บกำร

จดทะเบยีน 

0 

61 1119 - - --ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีไ่ดรั้บกำรประเมนิผำ่นเกณฑ์

กำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ 

0 

62 1120 - - --ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีผ่่ำนกำรพจิำรณำตำม
หลกัเกณฑก์ำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำรแตไ่ม่ไดน้ ำมำขอรับ

กำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

0 

63 1121 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะ
ใดลกัษณะหนึง่ หรอืผ่ำนสือ่อเิลคทรอนกิส ์online 

0 

64 1122 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0 

65 1123 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดับชำต ิ 0 

66 1124 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดับควำม
ร่วมมอืระหวำ่งประเทศ 

0 

67 1125 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดับภมูภิำค

อำเซยีน 

0 

68 1126 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ 0 

69 1127 - - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรปรญิญำเอกที่
ไดรั้บกำรอำ้งองิในฐำนขอ้มลู TCI และ Scopus ตอ่จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำหลกัสตูร 

1 

70 84 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีัง้หมด 357 

71 85 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีต่อบแบบส ำรวจเรือ่งกำรมงีำนท ำ
ภำยใน 1 ปี หลงัส ำเร็จกำรศกึษำ 

339 

72 86 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำนท ำหลงัส ำเร็จ

กำรศกึษำ (ไมนั่บรวมผูท้ีป่ระกอบอำชพีอสิระ) 

255 

73 87 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีป่ระกอบอำชพีอสิระ 18 

74 88 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำตรทีีม่งีำนท ำกอ่นเขำ้ศกึษำ 1 

75 681 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีม่กีจิกำรของตนเองทีม่รีำยได ้
ประจ ำอยู่แลว้ 

2 

76 89 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีศ่กึษำตอ่ระดับบณัฑติศกึษำ 11 

77 682 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีอ่ปุสมบท 0 

78 683 จ ำนวนบณัฑติระดบัปรญิญำตรทีีเ่กณฑท์หำร 0 

79 90 เงนิเดอืนหรอืรำยไดต้อ่เดอืน ของผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดบัปรญิญำ

ตรทีีไ่ดง้ำนท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระ (คำ่เฉลีย่) 

22,266 

80 95 ผลกำรประเมนิจำกควำมพงึพอใจของนำยจำ้งทีม่ตีอ่ผูส้ ำเร็จ

กำรศกึษำระดับปรญิญำตรตีำมกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

4.26 

81 993 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศกึษำและผูส้ ำเร็จกำรศกึษำในระดับ
ปรญิญำโททีไ่ดรั้บกำรตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

8 

82 994 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีม่กีำรตพีมิพใ์นลกัษณะใด

ลกัษณะหนึง่  

0 

83 995 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่งจำก
กำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต ิ

0 
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84 996 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่งจำก

กำรประชมุวชิำกำรระดบันำนำชำต ิหรอืในวำรสำรทำงวชิำกำร
ระดบัชำตทิีไ่ม่อยูใ่นฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบ

คณะกรรมกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร

ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบนั

น ำเสนอสภำสถำบนัอนุมัตแิละจัท ำเป็นประกำศใหท้รำบทั่วไปและ
แจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วนั  นับแตว่นัทีอ่อกประกำศ 

8 

85 997 - ---ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิตัร 0 

86 998 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏใน
ฐำนขอ้มูล TCI กลุม่ที ่2 

0 

87 999 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำต ิที่
ไมอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมกำร

อดุมศกึษำวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่
ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำร

เผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบนัน ำเสนอสภำ
สถำบนัอนุมัตแิละจัท ำเป็นประกำศใหท้รำบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทรำบภำยใน 30 วนั  นับแตว่นัทีอ่อกประกำศ (ซึง่ไม่อยู่

ใน Beall's list) หรอืตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร ทีป่รำกฏใน
ฐำนขอ้มูล TCI กลุม่ที ่1 

0 

88 1000 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำต ิที่

ปรำกฏอยูใ่นฐำนขอ้มลูระดบันำนำนชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.หรอื
ระเบยีบคณะกรรมกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำ

วำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำง
วชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 

0 

89 1001 - ---ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดสทิธบิตัร 0 

90 1002 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใด

ลกัษณะหนึง่ หรอืผ่ำนสือ่อเิลคทรอนกิส ์online 

0 

91 1003 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั 0 

92 1004 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำต ิ 0 

93 1005 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมอื

ระหวำ่งประเทศ 

0 

94 1006 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภมูภิำค
อำเซยีน 

0 

95 1007 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำต ิ 0 

96 91 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำโททัง้หมด (ปีกำรศกึษำที่

เป็นวงรอบประเมนิ) 

5 

97 1009 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศกึษำและผูส้ ำเร็จกำรศกึษำในระดับ
ปรญิญำเอกทีไ่ดรั้บกำรตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

0 

98 1010 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่งจำก

กำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต ิ 

0 

99 1011 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำนสบืเนือ่งจำก
กำรประชมุวชิำกำรระดบันำนำชำต ิหรอืในวำรสำรทำงวชิำกำร

ระดบัชำตทิีไ่ม่อยูใ่นฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบ

คณะกรรมกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำร

ส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบนั
น ำเสนอสภำสถำบนัอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศใหท้รำบทั่วไป

และแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วนั  นับแตว่นัทีอ่อก
ประกำศ 

0 

100 1012 - ---ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิตัร 0 

101 1013 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏใน

ฐำนขอ้มูล TCI กลุม่ที ่2 

0 
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102 1014 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำต ิที่

ไมอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลูตำมประกำศ ก.พ.อ.หรอืระเบยีบคณะกรรมกำร
อดุมศกึษำวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่

ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบนัน ำเสนอสภำ

สถำบนัอนุมัตแิละจัท ำเป็นประกำศใหท้รำบทัว่ไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทรำบภำยใน 30 วนั  นับแตว่นัทีอ่อกประกำศ (ซึง่ไม่อยู่
ใน Beall's list) หรอืตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำร ทีป่รำกฏใน

ฐำนขอ้มูล TCI กลุม่ที ่1 

0 

103 1015 - ---จ ำนวนบทควำมทีต่พีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำต ิที่
ปรำกฏอยูใ่นฐำนขอ้มลูระดบันำนำนชำตติำมประกำศ ก.พ.อ.หรอื

ระเบยีบคณะกรรมกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำ
วำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำง

วชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 

0 

104 1016 - ---ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดสทิธบิตัร 0 

105 1017 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใด
ลกัษณะหนึง่ หรอืผ่ำนสือ่อเิลคทรอนกิส ์online 

0 

106 1018 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั 0 

107 1019 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำต ิ 0 

108 1020 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมอื

ระหวำ่งประเทศ 

0 

109 1021 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภมูภิำค

อำเซยีน 

0 

110 1022 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำต ิ 0 

111 1023 จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศกึษำระดับปรญิญำเอกทัง้หมด (ปีกำรศกึษำที่
เป็นวงรอบประเมนิ) 

0 

112 123 จ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำเทยีบเทำ่ (FTES) รวมทกุหลกัสตูร 1371.82 

113 124 - ---ระดบัอนุปรญิญำ - 

114 125 - ---ระดบัปรญิญำตร ี 1324.14 

115 126 - ---ระดบั ป.บณัฑติ - 

116 127 - ---ระดบัปรญิญำโท 47.68 

117 128 - ---ระดบั ป.บณัฑติขัน้สงู - 

118 129 - ---ระดบัปรญิญำเอก 0 

119 148 จ ำนวนเงนิสนับสนุนงำนวจิัยหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำกภำยในสถำบนั 519,500 

120 149 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 519,500 

121 150 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

122 151 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

123 152 จ ำนวนเงนิสนับสนุนงำนวจิัยหรอืงำนสรำ้งสรรคจ์ำกภำยนอก

สถำบนั 

3,539,200 

124 153 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3,539,200 

125 154 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

126 155 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

127 156 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ (ไมนั่บรวมผูล้ำศกึษำตอ่) 21 

128 157 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 21 

129 158 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

130 159 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

131 160 จ ำนวนนักวจิัยประจ ำทีป่ฏบิตังิำนจรงิ (ไมนั่บรวมผูล้ำศกึษำตอ่) 1 

132 161 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 1 

133 162 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

134 163 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 
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135 612 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทีล่ำศกึษำตอ่ 4 

136 613 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 4 

137 614 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ  - 

138 615 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

139 616 จ ำนวนนักวจัิยประจ ำทีล่ำศกึษำตอ่ 0 

140 617 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี  0 

141 618 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ   - 

142 619 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

143 812 บทควำมวจิัยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำน

สบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต ิ

3 

144 878 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3 

145 879 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

146 880 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

147 813 บทควำมวจิัยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นรำยงำน
สบืเนือ่งจำกกำรประชมุวชิำกำรระดบันำนำชำต ิหรอืในวำรสำรทำง

วชิำกำรระดับชำตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอื
ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำวำ่ดว้ย หลกัเกณฑก์ำร

พจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วชิำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบนัน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมัตแิละ

จัดท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำรทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.

ทรำบภำยใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อกประกำศ 

43 

148 881 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 43 

149 882 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

150 883 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

151 814 ผลงำนทีไ่ดรั้บกำรจดอนุสทิธบิัตร 0 

152 884 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0 

153 885 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

154 886 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

155 815 บทควำมวจิัยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำร
ทำงวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนขอ้มลู TCI กลุม่ที ่2  

0 

156 887 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0 

157 888 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

158 889 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

159 816 บทควำมวจิัยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำร
ทำงวชิำกำรระดับนำนำชำตทิีไ่มอ่ยูใ่นฐำนขอ้มลู ตำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำวำ่

ดว้ย หลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบนัน ำเสนอสภำ

สถำบนัอนุมัตแิละจัดท ำเป็นประกำศใหท้รำบเป็นกำรทั่วไป และ
แจง้ให ้กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วนันับแตว่นัทีอ่อก

ประกำศ (ซึง่ไมอ่ยูใ่น Beall’s list) หรอืตพีมิพใ์นวำรสำรวชิำกำรที่

ปรำกฏในฐำนขอ้มูล TCI กลุม่ที ่1 

0 

160 890 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0 

161 891 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

162 892 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

163 817 บทควำมวจิัยหรอืบทควำมวชิำกำรฉบบัสมบรูณ์ทีต่พีมิพใ์นวำรสำร

ทำงวชิำกำรระดับนำนำชำตทิีป่รำกฏในฐำนขอ้มลูระดับนำนำชำติ
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ วำ่

ดว้ยหลักเกณฑก์ำรพจิำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556  

2 
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164 893 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 2 

165 894 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

166 895 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

167 818 ผลงำนไดรั้บกำรจดสทิธบิตัร 0 

168 896 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0 

169 897 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

170 898 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

171 819 ผลงำนวชิำกำรรับใชส้งัคมทีไ่ดรั้บกำรประเมนิผำ่นเกณฑก์ำรขอ
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ 

0 

172 899 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0 

173 900 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

174 901 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

175 820 ผลงำนวจิัยทีห่น่วยงำนหรอืองคก์รระดับชำตวิำ่จำ้งใหด้ ำเนนิกำร 0 

176 902 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0 

177 903 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

178 904 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

179 821 ผลงำนคน้พบพันธุพ์ชื พันธุส์ตัว ์ทีค่น้พบใหมแ่ละไดรั้บกำรจด

ทะเบยีน 

0 

180 905 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0 

181 906 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

182 907 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

183 822 ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีไ่ดรั้บกำรประเมนิผ่ำนเกณฑก์ำร
ขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรแลว้ 

0 

184 908 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0 

185 909 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

186 910 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

187 823 ต ำรำหรอืหนังสอืหรอืงำนแปลทีผ่่ำนกำรพจิำรณำตำมหลักเกณฑ์

กำรประเมนิต ำแหน่งทำงวชิำกำร แตไ่ม่ไดน้ ำมำขอรับกำรประเมนิ
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

0 

188 911 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี 0 

189 912 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

190 913 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

191 825 งำนสรำ้งสรรคท์ีม่กีำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลกัษณะใดลักษณะ

หนึง่ หรอืผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์online 

- 

192 914 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 

193 915 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

194 916 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

195 826 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัสถำบนั - 

196 917 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 

197 918 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

198 919 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

199 827 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัชำต ิ - 

200 920 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 

201 921 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

202 922 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

203 828 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัควำมร่วมมอืระหวำ่ง
ประเทศ 

- 
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204 923 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 

205 924 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

206 925 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

207 829 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบัภมูภิำคอำเซยีน - 

208 926 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 

209 927 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

210 928 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 

211 830 งำนสรำ้งสรรคท์ีไ่ดรั้บกำรเผยแพร่ในระดบันำนำชำต ิ - 

212 930 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี - 

213 931 - ----กลุม่สำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ขุภำพ - 

214 932 - ----กลุม่สำขำวชิำมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ - 
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