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ค าน า 

 
 ตามท่ี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร        
โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดย คณบดี ตามค าสั่งคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ 042 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 
 

1. ดร.สุชัญญา  ทองเครือ       
    ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา  
 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว      
    กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา    
   
 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน         ปี
การศึกษา 2561 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ตามแนวทางคุณภาพ       
2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1          
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และองค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์  
AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วย
เกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณาโดยมีผลการประเมินแบ่งเป็น 7 ระดบั  
      
               ............................................................................       
                     (ดร.สชุัญญา  ทองเครือ)             
                       ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

............................................................................ 
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว)             

             กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   เป็นไปตามเกณฑ์  
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ระดับ 3 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)  ระดับ  3 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) ระดับ 3 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)  ระดับ 3 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ระดับ 3 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ (Academic Staff Quality)  ระดับ 3 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  ระดับ 4 
AUN. 8 คุณภาพและการสนบัสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)  ระดับ 4 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  ระดับ 3 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  ระดับ 3 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  ระดับ 3 

 
จุดแข็ง 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
   

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

× 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) -  
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ 
    ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

-  

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

-  

12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ 
     ทุกรอบ 5 ปี 

  

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   เป็นไปตามเกณฑ์   ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 
.…..………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………  
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ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)   
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชดัเจนและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 3 

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ
ศาสตร์นัน้ๆ และผลการเรียนรูท้ั่วไป 

3 3 

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างชัดเจน 

3 2 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)   
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทนัสมัย 3 3 
 2.2 รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3 3 
  2.3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร 
และข้อก าหนดรายวิชาได ้

3 3 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure  
           and Content) 

  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านงึถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3 3 
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมสี่วนสนับสนนุการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างชดัเจน 

3 3 

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทนัสมยั 

4 4 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)   
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชดัเจน และสื่อสารสู่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 3 3 
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลผุลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)   
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วธิีการ ข้อบังคบั 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจง้ให้ผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้องทราบ 

3 3 

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการ
ประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3 3 

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทนัเวลา และช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 3 

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3 2 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)   
 6.1 มีการวางแผนและด าเนนิการตามแผนบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคลสายวิชาการ (เชน่ แผนความก้าวหนา้ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การ
สับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจา้ง และการเกษียณอายุงาน) เพือ่เติมเต็มความ
จ าเป็น ดา้นการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวชิาการ 

4 3 

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนตอ่ผู้เรียน และภาระงานของผูส้อน และ
ก ากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ
วิชาการ 

4 3 

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทาง
สายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

4 4 

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 4 3 
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

4 3 

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพื่อ
สร้างแรงจูงใจ และสนบัสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

4 3 

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเก่ียวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

4 3 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)   
 7.1 มีการวางแผนและด าเนนิการตามแผนบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคลสายสนบัสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 

4 4 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวชิาการ 
 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้าง
งาน ความก้าวหนา้ทางสายงานของบุคลากรสายสนบัสนุน และเผยแพร่ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

4 4 

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน 4 4 
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย
สนับสนนุ และจดักิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

4 4 

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ และสนบัสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

4 4 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and  
           Support) 

  

 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบนั 

4 4 

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑใ์นการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ ์

4 4 

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

4 4 

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ
การประกอบอาชีพ 

4 4 

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

4 4 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and  
           Infrastructure) 

  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่
สนับสนนุการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 3 

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมยัเพื่อสนบัสนนุ
การเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพือ่
สนับสนนุการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

 9.4 มีสิ่งสนับสนนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพืน้ฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทนัสมัยเพื่อสนบัสนนุการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

3 3 

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงไดส้ าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3 3 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)   
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความตอ้งการ 
และข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

4 3 

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสตูร ประเมินหลกัสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสตูร 

4 4 

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมนิผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกลา่วมีความเก่ียวเนื่อง และ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3 3 
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการบริการผู้เรียน) 

3 4 

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจยัน าเข้า 
และผลการป้อนกลบั จากผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 

3 3 

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

3 3 

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภท
และปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

ระดับในภาพรวม   3 
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จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพ ในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ  
ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) และจุดแข็ง 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปี 2558 

ควรมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
และติดตามคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อประกอบการวางแผน
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว ้

AUN. 1  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning 
Outcomes) 

1. การก าหนด ELO สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. หลักสูตรมี มคอ.1 ก ากับ สง่ผล
ให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมใน
ส่วนผลการเรียนรู้เฉพาะทางและผลการ
เรียนรู้ทั่วไป 

1. การทบทวนรายละเอียดความ
ต้องการของ stakeholder เพื่อก าหนด 
ELOs ที่สะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตของ
หลักสูตร จะท าให้มีความชัดเจน และเกิด
การพัฒนาที่เป็นไปตามความตอ้งการของ 
stakeholder 

2.ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบการจัดท า ELO ยังไม่ครอบคลุม
ทุกภาคส่วน จ าเป็นต้องมีการพฒันาระบบ
ในการรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนนี ้

3. การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ ELO 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีลักษณะทางเดียว 
ควรมีการรวบรวมการตอบสนอง หรือ
ความรู้ความเข้าใจ ส าหรับผู้มีสว่นไดส้่วน
เสียที่ได้รับการถ่ายทอดหรือรับสาร
ดังกล่าว 



11 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

AUN. 2  
รายละเอียดของหลักสูตร 
(Program 
Specification) 

1. หลักสูตรมี มคอ.1 ก ากับสง่ผล
ให้รายละเอียดของหลักสูตรและ
รายวิชานั้นครอบคลุมเนื้อหาอันพึงมี 
และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางดา้นวชิาการและ
ภาคเอกชน 

2. มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
หลักสูตรทั้งในระดับมหาวิทยาลยั คณะ 
และสาขาวิชา ผา่นแผน่พบั เว๊บไซต์ สื่อ
วิทยุ และ Facebook 

1. ควรมีแผนและการด าเนนิการ
ติดตาม และประเมินผลเนื้อหาของ
หลักสูตรและรายวชิาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ได้มาเพื่อข้อมูลในการประกอบการ
ตัดสินใจปรบัปรุงและพัฒนาหลกัสูตร
รวมถึงรายวิชาให้ทันสมัย 

2. ควรมีแผนและการด าเนนิการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึง
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล และการรับรู้
รายละเอียดข้อมูลหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

AUN. 3 
โครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตร (Programme 
Structure and 
Content) 

1. มีการแสดงความเชื่อมโยงระดับ
วิชา (วชิาพื้นฐาน วชิาระดับกลาง และ
วิชาเฉพาะทาง) ที่เรียงล าดับรายวิชา
ของแต่ละชั้นปีในโครงสร้างหลกัสูตร 

1.ควรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว่าง ELO กับรายวิชาเฉพาะหลักสูตร
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

2. การบูรณาการรายวิชาควรมี
กระบวนการ/แผน ในการด าเนนิงานในแต่
ละปี ถึงรูปแบบ วธิีการ ซึ่งอาจจะมีระบไุว้
ใน มคอ.2 ในแต่ละเทอม 

3. ควรมีแผนและการด าเนนิการ
ติดตามผลของการจัดการเรียนการสอน
ตามโครงสร้างเนื้อหา เพื่อน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ ในการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละวิชาของหลักสูตร 

AUN. 4  
การสอนและการเรียนรู้
วิธีการ (Teaching and 
Learning Approach) 

1. หลักสูตรมีการก าหนดปรัชญา
การศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาของ
หลักสูตร และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อ
ต่างๆ 

1. การทบทวนการสื่อสารปรัชญา
การศึกษาของหลักสูตรที่ครอบคลุม 
stakeholder ทุกภาคส่วน  

2. การถ่ายทอดปรชัญาการศึกษา ควร
หารูปแบบการถ่ายทอดที่มีการท าความ
เข้าใจร่วมกันภายในสาขา เช่น การให้
อาจารย์สอดแทรกปรัชญาการสอนของ
หลักสูตรเข้าไปในแต่ละรายวชิา เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

  3. การทบทวนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้ผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นไปตามเปา้ของรายวิชาและ
หลักสูตร สอดคล้องกับ ELOs 

4. การทบทวนการก าหนดประเด็น
และวิธีการติดตาม ที่สามารถบง่ชี้ได้วา่ 
ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

AUN. 5  
การประเมินผู้เรียน 
(Student Assessment) 

1. มีการตรวจสอบระบบหรือ
วิธีการประเมิน เพื่อให้ระบบประเมิน
ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีความ
น่าเชื่อถือโดยการมาส่วนร่วมของ
อาจารย์ในหลักสูตร 

1.การทบทวนวิธีการประเมินผู้เรียนที่
หลากหลายสอดคล้องกับการสอนและ
มุ่งเน้นที่การวัด ELOs ทั้งในระดับรายวชิา
และหลักสูตร 

2. การวิเคราะห์แนวทางและผลการ
ประเมินการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อให้มี
ความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั 

3. การทบทวนและติดตามวิธีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 
เพื่อให้สามารถสะท้อน ELOs ของหลักสูตร 

4. หลักสูตรควรเปิดช่องทางการแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และ
การร้องทุกข์ในภาพรวมของสาขา
นอกเหนือจากการเปิดช่องทางเสนอผ่าน
กิจกรรมของคณะ รายวิชาหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาเพียงเท่านั้น 

AUN. 6  
คุณภาพบุคลากรสาย
วิชาการ (Academic 
Staff Quality) 

1. มีการแสดงข้อมูลสัดส่วนของ
อาจารย์ต่อนิสิต 

2. มีงบประมาณที่ยืดหยุ่นสนบัสนุน
ให้อาจารย์สามารถไปพัฒนาและ
เพิ่มพูนทักษะทางวชิาการตามความ
สนใจ 

1. ใน AUN6 ส่วนใหญ่ทางหลักสูตรได้
น าเกณฑ์ ประกาศ หรือวิธีการของคณะมา
ใช้ ในความเปน็จริงหลักสูตรสามารถที่จะ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท า
แผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
หลักสูตรของตนได้ตามทรัพยากรที่จัดสรร
ให้มาจากคณะ เช่น แผนการกระตุ้น
ส่งเสริมให้บุคลากรในสาขาที่ยังขาด
ผลงานวิจัยตพีิมพ์ แผนการก้าวเข้าสู่ 
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ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

  ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรใน
หลักสูตร เป็นต้น 

2. การทบทวนกระบวนการก ากบั
ติดตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
(การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ การ
ฝึกอบรม) เพื่อสนับสนุนดา้นการสอน การ
วิจัย และการบริการวชิาการ 

3. การวิเคราะห์หาคู่เทียบประเภท
และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของ
อาจารย์ จะท าให้อาจารย์มีทิศทางการ
พัฒนาที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

AUN. 7  
คุณภาพบุคลากรสาย
สนับสนนุ (Support 
Staff Quality) 

1. บุคลากรสายสนบัสนนุได้รับการ
สนับสนนุให้เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ตามความ
เหมาะสมของคณะ 

 

1. การวางแผนก าลังคน ในระยะยาว
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ
ด าเนินงานของหลักสูตร โดยอาศัยการ
ประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการหรือ
การก าหนดอัตราก าลังจากภาระงานที่
เหมาะสม 

2. การสื่อสารข้อมูลการพิจารณา
ความดีความชอบที่ชดัเจน จะชว่ยกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาการท างาน 

AUN. 8  
คุณภาพและการ
สนับสนนุผู้เรียน 
(Student Quality and 
Support) 

1. มีระบบการให้ค าปรึกษาผา่น
อาจารย์ที่ปรึกษา ในการติดตามดูแล
นิสิตร่วมกับข้อมูลของ REG และสื่อ
ออนไลน ์

1. การทบทวนการน าข้อมูลจากการ
วิเคราะห์จ านวนนิสติ ผลการเรียน และ
ข้อมูลป้อนกลับของ stakeholder  

มาพิจารณาเร่ืองโครงการรับเข้าที่
เหมาะสมโดยค านึงถึงทัง้ปริมาณและ
คุณภาพ 

2. การให้ความส าคัญและพัฒนา
ระบบการติดตามผลการเรียนของนิสิตและ
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ติดตามคุณภาพผู้เรียนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดการพฒันา ELOs 
ของนิสิต 
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ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

AUN. 9  
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้
ทางกายภาพ (Facilities 
and Infrastructure) 

1. มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่
มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต
อย่างเพียงพอและทนัสมัย 

1. การทบทวนกระบวนการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตในดา้นตา่งๆ จะ
ช่วยให้สิ่งสนับสนุนต่างๆ ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ของนิสิตยิ่งขึ้น 

AUN. 10  
การส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา (Quality 
Enhancement) 

1. หลักสูตรผ่านการรับรองตาม
เกณฑ์มาตราฐานของ สกอ. และมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร 

1. การทบทวนกระบวนการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลมุความ
ต้องการของ stakeholder 

2. การน าข้อมูลจาก stakeholder 
จากทุกกลุ่มมาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน จะท าให้
กระบวนการเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3. การน าข้อมูลสะท้อนกลบัจาก 
stakeholder มาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

AUN. 11  
ผลผลติ (Output) 

1. หลักสูตรมีสายงานที่กว้าง มี
ต าแหน่งงานที่หลากหลาย  

1. การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูล
หรือสาเหตุการลาออกกลางคัน เพื่อช่วยให้
กระบวนการลดอัตราลาออกกลางคันมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. การวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑติ ท าให้
หลักสูตรทราบอัตลักษณ์ทีช่ัดเจนของ
บัณฑิตได้ อันจะน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรต่อไปได ้

3. การทบทวนประเภทและปริมาณ
งานวิจยัของผู้เรียนให้สอดคล้อง และ
เหมาะสมกับหลักสูตร เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

4. พัฒนากระบวนการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และ
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าไปสู่กระบวนการพัฒนา
ให้ได้มาซึ่ง ELOs ที่ก าหนดไว ้

5. การวิเคราะห์หาคู่เทียบหลักสูตร 
จะท าให้หลักสูตรมีทิศทางการพฒันาที่
ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 
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ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
  
  

 
(ดร.สุชัญญา  ทองเครือ) 

ประธานกรรมการ 
 

  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว) 
กรรมการ 
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ภาคผนวก 1 

บันทึกการสัมภาษณผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
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สัมภาษณ์ผู้บรหิารและหัวหน้าสาขาวิชา 
 

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2561 

หลักสูตร......1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

 6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 8) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

 10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

วันท่ี……7  สิงหาคม  2562….. เวลา......9.00 น. – 10.30 น............................................ 

สถานที่...ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา.... 
 

ค าถาม ค าตอบ 

คณะมแีนวทางอย่างไรใน

การพัฒนาหลักสูตร 

ส่งเสริมหลักสูตร หรืองดรับ

นิสติ  

- หลักสูตรที่งดรับคือ ICE และ MCT เนื่องจากนิสิตค่อนข้างนอ้ย 

และอาจารย์ลาศึกษาต่อ  

- คณะอยู่ระหว่างพิจารณาการเปิดหลักสูตรใหม่ 

คณะมกีระบวนการก ากับ

มาตรฐานอาจารย์ตาม

มาตรฐาน สกอ. อย่างไร 

- มีการควบคุมวุฒิของอาจารย์และงานวิจัยใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

- มีการตดิตามในที่ประชุมวิชาการและคณะกรรมการประจ าคณะ 

- กรณีที่งานวิจัยของอาจารย์ท่านใดจะครบ 5 ปีแล้ว จะมีการ

กระตุน้อาจารย์ให้ท างานวิจัย 

- มีการผลักดันใหอ้าจารย์ท าวิจัยเพื่อมุง่สูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

- มีสิ่งสนับสนุนการท าวิจัย เพื่อให้อาจารย์สามารถท างานวิจัยได้

สะดวก สร้างงานวิจัยได้มากขึ้น 

คณะมกีารสร้างเครือข่าย

ความรว่มมอืจากภายในและ

นอกประเทศหรือไม่ 

- ปีการศึกษา 2561 มีการสร้างเครือข่าย ICDAMP ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่าย

เป็นปีที่ 4 และมีการประชุมวิชาการ ICDAMP มีการสัมมนาประจ าปี 

และมีการประชุมเครือข่ายประจ าปี 
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ค าถาม ค าตอบ 

- มีเครอืข่ายด้านการเรียนการสอนรว่มกัน โดยต่อยอดจาก 

ICDAMP และมกีารท ากิจกรรมการเครือข่ายร่วมกัน 

- มีการท า MOU กับ AIS เพื่อรองรับเทคโนโลยีดา้นการเรียนการ

สอน 

- มีโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม ่เพื่อแลกเปลี่ยนความรูแ้ละ

เทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และน ามาใช้ในการเรียนการสอน 

- มีเครอืข่าย AUCC เพื่อสร้างความรว่มมอืและเป็นเวทีการ

น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติของนสิิตระดับปริญญาตรี 

คณะมเีกณฑก์ารปรับขั้น

เงินเดอืนอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่อย่างไร 

- ในปีงบประมาณนี้ คณะได้น าเกณฑภ์าระงาน และสมรรถภาพ

ต่างๆ มาพิจารณาอย่างครบทุกมิติ 

- ในปีงบประมาณต่อไป คณะจะท าประชาพิจารณ์ และจะ

ก าหนดระบบการพิจารณาที่มสีัดส่วนที่ชัดเจนยิ่งขึน้ โดยผู้พจิารณาจะ

มาจากทุกกลุ่ม จากนั้นจะส่งผลการพิจารณาให้คณบดีเป็นผู้ตัดสนิใน

ขั้นตอนสุดท้าย 

- ในส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน การพิจารณาจะมาจากรอง

คณบดี และจะส่งผลการพิจารณาให้คณบดีเป็นผู้ตัดสินในขั้นตอน

สุดท้าย 

- การพิจารณาทุกวิธีมักจะมี Feedback อยู่แล้ว และมี

หลากหลายมุมมอง แตป่ีงบประมาณหน้า คณะจะน าระบบการ

พิจารณาขั้นเงินเดือนมาท าประชาพิจารณ์อีกครั้ง 

มีการก าหนดสมรรถนะหลัก

ของอาจารย์อย่างไร และ

ใครเป็นผู้ก าหนด และ/หรือ

ติดตาม 

- การก าหนดสมรรถหลักของอาจารย์ มีการก าหนดมาตั้งแต่

ผูบ้ริหารชุดที่แล้ว ซึ่งได้ปรากฏในแผนพัฒนาคณะ โดยมีรองคณบดี

บริหารและวางแผนเป็นผู้ติดตาม 

- คณะพยายามก าหนดสมรรถนะของอาจารย์ และพยายาม

สร้างกระบวนการที่ชัดเจนใหแ้ก่อาจารย์ เช่น  

1) สมรรถนะด้านด้านการเรียนการสอน โดยคณะได้เชิญ

วิทยากรที่มคีวามเช่ียวชาญ  

2) สมรรถนะด้านการวิจัย คณะได้พยายามสร้างใหอ้าจารย์มี

งานวิจัยที่สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานของหลักสูตร มกีารเชิญ

อาจารย์ที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องการสร้างผลงาน มีการส่งเสริม

เงินบล็อคแก๊งและเงินสนับสนุนการท าวิจัย มกีารส่งเสริมตีพมิพ์
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เผยแพร่ มีการสะสมแต้มการตพีิมพ์เพื่อเอามาแลกเงนิสนับสนุน

เพิ่มเติมในการเดินทางไปน าเสนอผลงาน 

คณะมกีารก าหนด

แผนพัฒนาบุคลากรของ

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ (ใช้

เจ้าหน้าที่รว่มกัน) อย่างไร 

มีแนวทางในการท า

แผนพัฒนาบุคลากรในระยะ

สั้น กลาง ยาว อย่างไร 

- แผนพัฒนาบุคลากรของคณะที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ได้สะท้อน

ภาพการพัฒนาที่ชัดเจน 

- มีการส ารวจความตอ้งการการพัฒนา ก าหนดระยะเวลาที่

บุคลากรแตล่ะคนที่ตอ้งการพัฒนา  

- มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลา 

- ส าหรับเจ้าหน้าที่ คณะมีการสอบถามความตอ้งการการพัฒนา 

และมุ่งเน้นไปที่การขอต าแหน่งเชี่ยวชาญช านาญการ มีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการท า R2R เพิ่มเติมจากมหาวทิยาลัย 

- มีบล็อกแก็งให้เจา้หนา้ที่รายบุคคล เพื่อน าไปใช้ในการอบรม 

และศกึษาดูงานนอกสถานที่ โดยก าหนดให้หัวละ 5,000 บาท แตใ่น

ปีงบประมาณหนา้จะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจากการจา่ยใหเ้ป็น

รายบุคคล ก็จะเอามารวมกันและจัดล าดับการส่งไปอบรม โดยก าหนด

เงื่อนไขใหน้ าความรูท้ี่ได้รับมาจัดอบรมและต้องยื่นขอต าแหน่ง

เชี่ยวชาญช านาญการ 

- มีการปรับโครงสร้างการให้บริการแก่ทุกสาขาวิชา โดยยกเลิก

เลขาสาขาวิชา 

คณะมกีารตดิตามคุณภาพ

ของบัณฑิตว่าบรรลุ 

Outcome หรอืไม่อย่างไร 

- มีการสอบถามการได้งานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจ

ของผู้ใชบ้ัณฑติ จากนั้น จึงส่งข้อมูลใหส้าขาวิชาไปวิเคราะห์ 

คณะมกีารส่งมอบวิสัยทัศน์

ระหว่างผู้บริหารชุดเก่าและ

ใหม่อย่างไร 

- ผูบ้ริหารชุดใหม่ได้จัดกิจกรรมท าแผนเมื่อเดอืนกรกฎาคมที่

ผา่นมา โดยมีการแสดงวิสัยทัศนใ์ห้บุคลากรทุกคนทราบแล้ว 

- คณะจะต้องลงพื้นที่ให้มากขึ้น โดยจะต้องออกไปหาผู้มาเรียน 

พบปะผูป้ระกอบการ และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

คณะมกีารจัดสรร

งบประมาณให้หลักสูตรดูแล 

และมีกระบวนการจัดการ

ปัญหาการจัดสรร

งบประมาณของหลักสูตร

อย่างไร 

- มีการจัดสรรงบประมาณลงหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

ได้แก่ เงนิบล็อกแก๊งรายบุคคล โดยหัวหน้าสาขาจะต้องจัดท าแผนการ

ใช้เงนิ และจัดสรรงบประมาณตามหัวของนสิิตในแต่ละสาขา โดย

สาขาวิชาสามารถบริหารงบประมาณทั้ง 2 แหลง่นี้ได้เอง 
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- สาขาวิชาสามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดภายในหลักสูตรได้ โดยมี

คณะกรรมการประจ าคณะร่วมกันพิจารณาสภาวะปัญหา ขอ้มูล

ข่าวสาร หรอืสาขาวิชาสามารถสะท้อนปัญหาตรงมายังคณบดีได้เลย 

คณะมกีระบวนการปรับปรุง

หลักสูตรใหท้ันสมัยและทัน

ต่อสถานการณ์อย่างไร 

- หลักสูตรไม่สามารถปรับที่ มคอ.2 โดยตรง แต่จะใช้วธิีการ

ปรับปรุงย่อยทุก 2 ป ี

- หลักสูตรสามารถปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทุกภาคการศึกษาที่

สอนได้ 

คณะมแีผนการจัดหา

ครุภัณฑท์ี่ตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

อย่างรวดเร็วได้อย่างไร 

- มีการจัดท าแผนครุภัณฑ ์1 ปี และแผนครุภัณฑ์ 5 ปี เพื่อดู 

trend ของเทคโนโลย ีแตแ่ม้จะมีการปรับแผนครุภัณฑก์็ไม่กระทบต่อ

รายวิชามากเท่าไหร ่เนื่องจากตัว core ของรายวิชาไม่มีความแตกต่าง 

คณะมกีารพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์อย่างไร 

- มีการประสานกับ CIDCOM ในการพัฒนาโปรแกรม 

ผูบ้ริหารมมีุมองตอ่คุณภาพ

ของนสิิตและบัณฑิตอย่างไร 

นิสติและบัณฑติมีจุดเด่น

และความรูค้วามสามารถ

แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร 

- นิสติมคีวามอดทน มีจติอาสา ซึ่งเป็นข้อดใีนการจบออกไป

ท างาน 

- ความรูข้องนสิิตอาจจะอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างจากที่อื่น แต่

เมื่อออกไปท างานแล้ว นิสติสามารถต่อยอดความรู้แลพัฒนาตนเองได้ 

คณะมกีารบริหารจัดการ

ต้นทุนต่อหน่วยอย่างไร 

- ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถหาสูตรการค านวณที่

เหมาะสมได้ 

- หลักสูตรที่คณะตัดสินใจปิด มสีาเหตุมาจากจ านวนนิสิตและ

อาจารย์ลดลง ประกอบกับไม่สามารถหาบุคคลภายนอกมาเป็น

อาจารย์ทดแทนผูล้าศกึษาได้ การปิดหลักสูตรจงึเป็นวิธีการที่ดีที่จะลด

ภาระการสอนและเปิดโอกาสใหอ้าจารย์ได้ไปศกึษาต่อ 

- มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย และท าโครงการบริการ

วิชาการ ส าหรับหลักสูตรที่มีนสิิตนอ้ย  

- มีการปรับแนวทางการหาผู้เรยีนและการจัดการเรียนการสอน 

โดยน าเอา Feedback มาปรับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบัน

มากขึ้น 

คณะมแีนวทางการจัดการ

ปัญหาสุขภาพจิตของนสิิต 

- คณะมนีิสติที่มีภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึน้ และมีนิสติออทิสติค มา

นาน แตเ่มื่อปีการศกึษาที่แล้วได้มีการหาแนวทางการแก้ปัญหาและตั้ง

รับ โดยได้เชญิผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลนสิิตที่มปีัญหาสุขภาพจิตมาให้
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โรคซึมเศร้า การ Drop Out 

การขอดูคะแนน อย่างไร 

ความรูแ้ก่อาจารย์ โดยเน้นไปที่อาจารย์ที่มีนสิิตที่มีปัญหาอยู่ในความ

ดูแล ซึ่งอาจารย์ได้ใหค้วามสนใจและพยายามช่วยแก้ปัญหา ซึ่งพบว่า 

แมจ้ะมีนิสติที่มีปัญหาสุขภาพจิต แตก่็ไม่มีคนใดที่ไม่ส าเร็จการศกึษา

หรอืออกกลางคัน 

- คณะมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

- มีการให้ความรูแ้ก่อาจารย์ในการดูแลนสิิตกลุ่มนี ้เพื่อให้

สามารถวางตัวต่อกับนิสติและจัดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าง

ถูกต้อง 

- มีการประสานกับผูป้กครองอย่างสม่ าเสมอ 

คณะมคีวามพร้อมในการ

จัดการเรยีนการสอน การ

วิจัย และการบูรณาการ

อย่างไรในยุด distrubtion 

- โครงการบัณฑติพันธุ์ใหม ่เป็นการบูรณาการการเรียนการสอน

ระหว่างคณะและผูป้ระกอบการโดยตรง โดยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจาก สกอ. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑติภายใน 3 ปีครึ่ง และ/หรอื

เพิ่มเวลาให้นสิิตลงสหกิจในช่วงปี 4 เทอม 2 

- มหาวิทยาลัยพะเยามีการก าหนดมาตรฐานอาจารย์มอือาชีพ 

- มีการบูรณาการการวิจัยข้ามศาสตร์มากขึ้น เช่น ดา้นสุขภาพ 

ด้านการเกษตร 

- มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อลดจ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ 

- มีการส่งเสริมและก าหนด Super KPI เพื่อขอรับงบประมาณ

สนับสนุนเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

- มีการแชร์อุปกรณ์ที่ใชใ้นการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน 

คณะมกีารจัดการสิ่ง

สนับสนุน ทรัพยากร และ

บุคลากรสายสนับสนุน 

อย่างไร เพื่อให้เท่าทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

ภายในคณะในอนาคต 

- บุคลากรสายสนับสนุน เช่น ครูจะท างานใหก้ับสาขา CPE ICE 

และ CG ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ม ีFeedback ใดๆ จากสาขาวิชาดังกล่าว 

- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนถูกก าหนดโดยมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ปัจจุบันไม่สามารถขอเพิ่มจ านวนได้อกี 

- คณะสง่เสริมให้อาจารย์ไปศกึษาต่อระดับปริญญาเอก โดย

คณะได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทย์ฯ เป็นประจ าทุกปี 

- คณะได้ขอรับการสนับสนุนจากทุน กพ. เพื่อวางแผนจ้าง

บุคลากรรุ่นใหมท่ดแทนบุคลากรที่ก าลังจะเกษียณอายุในอนาคต 

- คณะพยายามบริหารจัดการและใช้บุคลากรสายสนับสนุนตาม

จ านวนที่มอียู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีแผนการจา้งลูกจ้าง

ช่ัวคราวเพื่อแบ่งเบาภาระงานบางอย่างภายในคณะ เช่น งานท าสวน 

งานซ่อมบ ารุง 
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- คณะมบีุคลากรสายสนับสนุนค่อนขา้งเยอะเมื่อเทียบกับคณะ

อื่นๆ และมี Job Description ที่ชัดเจน จงึท าให้มีภาระงานที่ไม่มาก

จนเกินไป 

คณะมกีารดูแลนสิิตและ

บัณฑติในเรื่องการหางาน

ท า แหล่งงาน เพื่อเตรยีมตัว

ในการออกสู่ตลาดแรงงาน

อย่างไร 

- มีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยมีกิจกรรมเชญิผูเ้ชี่ยวชาญ

ด้าน HR มาให้ความรูแ้ก่นสิิตในการเตรียมพร้อมเพื่อสมัครงาน 

- มีการเผยแพร่ขอ้มูลผา่น Facebook ของคณะและสาขาวิชา 

- มีการให้ความรูท้างสายอาชีพตั้งแต่การแนะแนว การปฐมนิเทศ 

และจัดกิจกรรม “เล่าความหลังสร้างแรงบันดาลใจ” โดยใหรุ้่นพี่ที่

ท างานแล้วมาเล่าประสบการณ์เพื่อสรา้งแรงบันดาลใจใหน้ิสติ 

- มีการจัดโครงการสหกิจศกึษา เพื่อให้นิสติมปีระสบการณ์การ

ท างานร่วมกับผูใ้ช้บัณฑิตก่อนจบออกไปท างานจรงิ 

คณะมแีนวทางการบริหาร

งานวิจัยอย่างไร 

- มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา เพื่อสร้างงานวิจัยที่ใหญ่ขึ้น 

และมีคุณค่ามากขึ้น เพื่อให้ออกมาเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ 

- มีการเชญิอาจารย์ข้ามสาขาวิชามาท างานวิจัยร่วมกัน 

- คณะแบ่งอาจารย์เป็น 3 ระดับ เพื่อก าหนดแนวทางการ

ส่งเสริมการท าวิจัยที่แตกต่างกัน 

- ก าหนดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และผลักดันให้อาจารย์

ของบสนับสนุนการวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอก 
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สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนนุ 
 

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2561

หลักสูตร......1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

 6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

 7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 

 8) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย 

 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

 10) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

วันท่ี……7  สิงหาคม  2561….. เวลา......10.50 น. – 12.00 น....................................... 

สถานที่...ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา.. 
 

ค าถาม ค าตอบ 

สายสนับสนุนมคีวามสุขใน

การท างานหรือไม่ 

- เจ้าหน้าที่งานวิชาการจะมีการแบ่งงานกันเพื่อดูแลนสิิตระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างชัดเจน โดย workload ไม่แตกต่างกัน 

เพราะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนสิิตระดับปริญญาโท จะได้รับมอบหมายงาน

อื่นๆ เพิ่มดว้ย และจะมีเจ้าหนา้ที่งานวิชาการอีก 1 คน ท าหนา้ที่ในการ

ดูแลโครงการสหกิจศกึษา และการฝกึงาน 

คณะมกีระบวนการในการ

ดูแลเจ้าหน้าที่ในกรณีการ

ท างานแทนกันหรอืไม่ 

- ก่อนที่เจา้หน้าที่คนใดจะลางานนานๆ จะมีการมอบหมายงานให้

เจ้าหน้าที่คนอื่นท าแทน 

การเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บาง

ต าแหน่ง มีผลกระทบต่อ

สายงานที่เคยท าหรอืไม่ 

- เจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงครองต าแหน่งงานเหมอืนเดิม แต่จะ

ปรับเปลี่ยนแค่เนื้องานและการท างาน  

มีการระบุหนา้ที่ในการ

ท างานของสายสนับสนุน 

อย่างชัดเจนหรือไม่ 

- มีการวิเคราะห์งานรายบุคคล  

- มีการท า Job Description แตป่ัจจุบันยังไม่ชัดเจน 

- มีค าสั่งมอบหมายงานจากคณะ  
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ค าถาม ค าตอบ 

การแบ่งภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบของครู

หอ้งปฏิบัติการอย่างไร 

- ต าแหน่งครู CPE และ ICE จะมีภาระงานที่ชัดเจน โดยดูแล

หอ้งปฏิบัติการที่แบ่งกันรับผิดชอบระหว่างครู 2 ท่าน ซึ่งจะแบ่งตาม

รายวิชาที่มกีารจัดการเรยีนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

- ท าหนา้ที่เพิ่มเติม คอื ติดตอ่และรับเรื่องเบือ้งตน้จากนิสิตก่อนที่

จะเข้าพบอาจารย์ และสง่เรื่องตอ่ให้งานวิชาการคณะ 

- งานด้านการสนับสนุนหอ้งปฏิบัติการในส่วนวัสดุครุภัณฑ ์และ

ดูแลการขอใช้ห้องปฏิบัติการของนสิิตสาขาวิชาอื่นๆ โดยมีอาจารย์

สาขาวิชานั้นๆ รับผดิชอบ แต่ตามปกติจะเน้นให้บริการด้านการเรียน

การสอนให้แก่นิสิตภายในสาขาวิชาก่อน 

จ านวนครูมีเพียงพอหรอืไม่ 

workload มากเกินไปหรอืไม่ 

- ภาระงานไม่หนักเกินไป เพราะตารางของอาจารย์ค่อนข้าง

แนน่อน ซึ่งอาจารย์จะมีการปรึกษากันก่อนที่จะก าหนดรายวิชาในแต่ละ

ภาคการศกึษา 

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับ ICT มีจ านวน

เพียงพอและทันสมัยหรอืไม่ 

- ถ้าใชใ้นการเรียนการสอนคิดว่าเพียงพอ แต่เนื่องจากเทคโนโลยี

จะอัพเดทตลอด เครื่องมอืจึงไม่ค่อยทันสมัย แต่ก็เพียงพอที่จะให้นสิิต

ใช้เรยีนเป็นพืน้ฐานเพื่อน าไปต่อยอดและพัฒนาความรู้ให้เท่าทัน

เทคโนโลยีในปัจจุบันได ้

Network ที่มอียู่ เพียงพอกับ

การใชง้านที่มีอยู่หรือไม่ มี

แผนการจัดซื้อเพื่อพัฒนา

เทคโนโลยีให้ทันสมัยหรอืไม่ 

- เทคโนโลยีพื้นฐานยังเพียงพอและใช้งานได้อยู่ แต่ในอนาคตจะมี

การตรวจรับครุภัณฑ์หอ้งปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นิสติเพิ่มเติม 

- คณะจะมีการวางแผนและจัดสรรครุภัณฑเ์พื่อเสนอต่อ

มหาวิทยาลัยพิจารณาทุกปี 

สาขาวิชาได้อุปกรณ์และ

ครุภัณฑต์ามที่ขอหรอืไม่ 

- คณะจะจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นในการใช้อุปกรณ์

และครุภัณฑ์ ก่อนที่จะเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยบางรายการก็จะได้รับ

การจัดสรรและบางรายการก็จะถูกตัด 

มีการกระจายและให้

ความส าคัญในการใช้

หอ้งปฏิบัติการอย่างไร 

- ตัวแทนสาขาวิชาจะร่วมกันพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ เพื่อจัดล าดับความส าคัญ และลงมติ 

บุคลกรสายสนับสนุนมสี่วน

ในการก าหนดกระบวนการ

ได้มาของ Job Description 

และ Work Flow หรอืไม่ 

- Job Description และ Work Flow ถูกก าหนดจากผู้บริหารคณะ

ชุดก่อน โดยบุคลากรสายสนับสนุนมสี่วนในการก าหนด และยึดตาม

เกณฑ ์กพ. 
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ค าถาม ค าตอบ 

คณะมกีระบวนการการ

ให้บริการนสิิต เช่น 

หลักสูตร การลงทะเบียน 

งานเอกสารวิชาการ 

อย่างไร 

- กรณีที่นสิิตมปีัญหาในการลงทะเบียน จะต้องติดต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาก่อน และอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจง้มาที่งานวิชาการเพื่อท า

หนังสือสง่ออกจากคณะ  

- กรณีที่นสิิตลงทะเบียนไม่ได้ คณะจะไม่สามารถด าเนินการใดๆ 

ให้ได้ แต่จะแนะน าใหน้ิสติไปติดตอ่ที่กองบริการการศึกษา 

- การกู้ยืม กยศ. คณะจะมีรายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นขอ 

แปะประกาศไว้ให้ทราบ ซึ่งนิสติมักมีปัญหาเรื่องเอกสารที่ยื่นไม่ครบ 

แตห่ากเป็นปัญหาเรื่องระบบของ กยศ. นิสิตต้องติดตอ่กับมหาวิทยาลัย 

กรณีที่นสิิตตกแผนเกิดจาก

อะไร  

- มักเป็นปัญหาจากตัวนิสติ ส่วนใหญ่เป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์และภาษาอังกฤษ  

- คณะมเีพจ We Love ICT เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นิสิตลงสมัครติว

รายวิชาต่างๆ กับคณะวทิยาศาสตร์ 

- นิสติลงทะเบียนเรียนแต่ไม่ไปเรียน เป็นปัญหาส่วนตัว 

มีกระบวนการสะท้อน

ปัญหาการท างานอย่างไร มี

แนวทางการแก้ปัญหา

อย่างไร ในกรณีที่เป็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ คณะมีการ

วางแผนในการแก้ปัญหา

อย่างไร 

- เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มจะมีการนัดประชุมกลุ่มย่อย และจะแจ้งให้

รองคณบดีที่รับผดิชอบรับทราบปัญหา  

- กรณีที่สามารถแก้ปัญหาได้ในเบือ้งตน้ก็จะจัดการให้ทันที กรณี

ที่ปัญหาใหญ่เกินไปก็จะรายงานคณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะ

พิจารณา และกระจายข่าวสารสู่สาขาวิชาเกี่ยวกับแนวทางการ

แก้ปัญหา 

- กรณีที่มปีัญหา รองคณบดีฝ่ายต่างๆ จะก าหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่

ปะทะกับอาจารย์  

- เจ้าหน้าที่จะมีประชุมเช้าทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ และ

ผูบ้ริหารจะมีการพูดคุยกันทุกเช้าวันอังคาร  

- กรณีเป็นปัญหารายบุคคล หากที่การแก้ปัญหาแล้วจะแจง้ตรง

ไปยังบุคคลนั้นๆ  ทันที 

หลักสูตรได้มกีารแจ้งครูช่าง

ทราบเกี่ยวกับ ELO หรอืไม่ 

และคณะสนับสนุนให้ครูช่าง

ไปอบรมหาความรูเ้กี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

หรอืไม่ 

- มีเงินบล็อกแก๊งจากคณะหัวละ 5,000 บาท แต่ไม่พอ จึง

แก้ปัญหาด้วยการรวมเงนิกันและส่งไปอบรม 

- ส่งครูช่างไปทดสอบ CER ก่อนส่งไปอบรม 

- จะดูที่ค าอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้ศกึษาหลักสูตรทั้ง

เล่ม 
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ค าถาม ค าตอบ 

เจ้าหน้าที่ทราบหรอืไม่ว่ามี

ช่องทางในการพัฒนาตนเอง 

และมีความคิดเห็นอย่างไร

เกี่ยวกับช่องทางการ

สนับสนุนของคณะ 

- เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีเงินสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง ซึ่งคณะ

ได้มกีารท าแผนพัฒนาตนเอง โดยปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรอยู่

แล้ว แตย่ังขาดการวิเคราะหว์่าเจ้าหน้าที่ขาดความรูเ้รื่องอะไร และ

ต้องการพัฒนาในเรื่องใด 

ทราบว่าเจ้าหน้าที่มกีาร

เดินทางไปดูงานที่

มหาวิทยาลัยเกษตรฯ 

จังหวัดชลบุรี ท าไมต้องเป็น

ที่นั่น 

- เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีการท างานเกี่ยวข้องกับการท างานที่

คล้ายกับคณะ ICT 

มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ตรง

กับสายงานของแต่ละบุคคล

หรอืไม่ และคิดว่าที่มอียู่เห็น

ด้วยไหม เหมาะสมไหม 

- มีแผนพัฒนารายบุคคลเล่มเดิมซึ่งมาจากผู้บริหารชุดเดิมอยู่ แต่

ผูบ้ริหารชุดใหม่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

คณะได้สร้างแรงจูงใจในการ

ท างานหรอืไม่ 

- มีการเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ มอบรางวัลเจ้าหน้าที่ดเีด่นด้านต่างๆ 

- มีสวัสดิการตามมหาวิทยาลัยก าหนด 

Job Description มีการ

ปรับปรุง มีองค์ความรู ้

รายละเอียดงาน และมีการ

เตรียมรายละเอียดยังไงบ้าง 

หากมีการเปลี่ยนคนท างาน 

และมีคนมาท างานแทน 

- ส านักงานยังไม่มกีารสร้างองค์ความรู้และรายละเอียดงาน  

- นโยบายใหมผู่บ้ริหารชุดใหม่ ท าให้ workload งานของเจา้หน้าที่

เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 

- คณะวเิคราะหอ์ัตราก าลังและพจิารณาจากภาระงานเดิมของ

เจ้าหน้าที่แต่ละคน ยกเว้นต าแหน่งเฉพาะที่ไม่มีการปรับเปลี่ยน เพื่อให้

แตล่ะคนมี workload ไม่แตกต่างกันมาก 

มีการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจาก

ผูใ้ช้บริการหรอืไม่ 

- ผูบ้ริหารชุดเก่าได้มกีารจัดใหม้ีระบบการให้บริการและประเมิน

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอยู่แลว้ แตไ่ม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งต่อไปจะ

ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และจัดรูปแบบการประเมินให้เป็น

รูปธรรม 

งานพัสดุ มกีระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง และมีการ

ประเมินความความพอใจ 

ความพอเพียงหรอืไม่

อย่างไร 

- ก่อนท างบประมาณ จะมีการส ารวจความตอ้งการของสาขาวิชา

ผา่นทที่ประชุมคณะกรรมการคณะและกระจายสู่สาขาวิชา 

- ข้อมูลที่ได้กลับมาจะน ามารวบรวม และจัดล าดับความส าคัญ 

ก่อนที่จะท าแผนการจัดซื้อจัดจา้ง 
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ค าถาม ค าตอบ 

เมื่อทราบปัญหาต่างๆ จาก

การประชุมเช้าของเจา้หน้าที่ 

ได้มกีารแก้ไขปัญหาต่อไป

หรอืไม่อย่างไร 

- มีการอัพเดทข้อมูลใหท้ราบโดยทั่วกัน และแจง้วิธีการท างาน  

- ทุกคนมสี่วนรว่มในการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 

- มีการแจ้งขอความช่วยเหลือในการด าเนินโครงการหรอื

กิจกรรมบางอย่าง 

มีสิ่งใดที่อยากจะฝากถึง

คณะ 

- อยากใหม้หาวิทยาลัยเพิ่มสวัสดิการในส่วนการรักษาพยาบาล

ให้แก่บุคลากรมากกว่าที่ให้อยู่ เชน่ ประกันสุขภาพ เนื่องจากศูนย์

แพทย์ มพ. ยังไม่ support การเบิกตรง 

- อยากใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุนการรักษาพยาบาลส าหรับนิสิต

และบุคลากร โดยไม่ต้องค านึงถึงสิทธิเดิมหรอืเบือ้งต้น 

- การตรวจสุขภาพประจ าปีไม่ได้ครอบคลุมบางอย่าง เชน่ ไขมัน

สะสม ทั้งๆ ที่ มพ. หักค่าตรวจไปหัวๆ ละ 2,000 บาท 

- มหาวิทยาลัยยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการขอต าแหนง่ทาง

วิชาการของสายสนับสนุน  

- ควรมีการประเมินบุคลากรภายในคณะ ระดับผูบ้ริหารทุกคน

ทุกต าแหน่ง 

- สถานที่ออกก าลังกายของ มพ. น้อยเกินไป 

- ขอขวัญและก าลังใจจากผูบ้ริหารสายสนับสนุนในการท างาน 

เชน่ การพาไปดูงานต่างจังหวัดหรอืต่างประเทศ 

- ร้านอาหาร คุณภาพอาหาร ความสะอาด การเปิดปิด

ร้านอาหาร 
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สัมภาษณ์บุคลากรสายวิชาการ 
 

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2561

หลักสูตร.....บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ............................................... 

วันท่ี…..7  สิงหาคม  2562  เวลา....13.00 น………………..................................................... 

สถานที่.......ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร………. 
 

ค าถาม ค าตอบ 

ท าไมคะแนนประเมินตนเอง

ลดลง 

น่าจะมีการปรับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (จบการศกึษา

มาเพิ่มขึน้) 

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร นางสาวสุดารัตน์ 

อาจหาญ เปลี่ยนเป็น นางสาวนภา ราชตา เนื่องจากนางสาวสุดารัตน์ 

อาจหาญ ลาศกึษาต่อ 

ELO หลักสูตร - ในเล่ม 7 ข้อรวมมหาลิทยาลัย  

- ELO 7 ข้อ ในเล่ม 

ที่มาของ ELO 

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

มีการตอบกลับจากผูใ้ช้

บัณฑติ 

 

-  เริ่มมาจาก มคอ.1 และสร้าง มคอ.2 ต่อจาก มคอ.1 

- สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

- ยังไม่มีการให้ตอบออนไลน์ (กรณีบัณฑติ) และยังไม่มใีหก้าร

ตอบกลับจากผู้ใชบ้ัณฑิต และมีแผนที่จะได้ผู้ใชบ้ัณฑิตประเมิน แต่มี

การขอ้มูลจากการนิเทศฝกึงาน (ไปนิเทศฝกึงาน พูดคุยกับศษิย์เก่า 

และผูใ้ช้บัณฑิต) 

- จะเก็บข้อมูลจากนิสิตไปฝกึงาน 

มี มคอ1 ครอบคลุม มกีาร

เชญิผูป้ระกอบการเข้าร่วม

หรอืไม่ 

- เชญิผูป้รกอบการเข้าร่วมด้วย 

อัตลักษณ์ของสาขา BC - ก าลังตัง้เป้าใหน้ิสติที่จบไปให้มกีารวิเคราะหข์้อมูลเสนอต่อ

ผูบ้ริหาร 

- ได้มกีารพูดคุยกับนิสติเรื่องการเรียนการสอน 

นิสติมผีู้มีวินัย หลักสูตรมี

วิธีประเมินผล (ELO 1,6,7) 

- มีการน าเสนอผลงาน โดยวัดในรายวิชา  เช่น วิชาโปรเจ็ค ทุก

อย่างจะต้องด าเนินการ timeline 

- มีการน าเสนอหัวข้อในการจัดท าโปรเจ็ค  
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ค าถาม ค าตอบ 

- วิชาโปรเจค็ มีการตดิต่อกับหนว่ยงานภายนอก จะต้องมีการ

ฝกึการเข้าหาหน่วยงาน 

- ทางหลักสูตรมีการปรับรายวิชาให้นสิตบรรลุ 

- มีการประเมินมทีักษะที่สามารถออกไปข้างนอกหรอืก่อน

ฝกึงาน (วิชาโปรเจ็ค เป็นรายวิชาที่รวมทางดา้นธุรกิจและ IT ร่วมกัน) 

รายวิชาทั้งหมดเอกบังคับ 

เรียนทุกตัวสามารถบรรลุ  

specific 

- สามารถบรรลุ 

รายวิชาโปรเจ็คท าเดี่ยว

หรอืกลุ่ม 

- แล้วแต่นสิิต 

- ถ้าเป็นกลุ่มวัดอย่างไรว่าใครท า หรอืไม่ท า นสิิตจะทราบเอง 

ในแต่ละปีการศกึษามีการ

ปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย

ทุกๆป ี

- เชน่รายวิชาเขียนเว็บทางธุรกิจ จะสอนตั้งแตแ่รกจนถึง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการน าเสนอผลงาน 

- รายวิชา MIS สอนตามเทรนของปัจจุบัน เพื่อให้ทันสมัย 

- หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยี 

การวัดการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

- จะต้องเขียนเพื่อวัดได้ 

- โดยการวัดแบบเอกสาร หรือ กระบวนการ หรือวัดจาก

พฤติกรรม 

 - แนะแนวทางมหาวิทยาลัย 

- ออกไปตามโรงเรียนร่วมกับคณะฯ 

- ยังไม่ได้ออกโดยสาขาเอง 

 - ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลผลจากการแนะแนว  

- มีรุ่นพี่มาแนะน าน้องๆ และผูป้กครอง 

ผูใ้ช้บัณฑิตสว่นของ

นักวิทยาศาสตร์ ครู 

- หลักสูตร BC ไม่มี 

- รายวิชาคอมพืน้ฐาน ไม่มีผู้ช่วย Lab 

ความสอดคล้องของ

รายวิชา 

- แจงรายละเอียดรายวิชาในสาขา ที่ตอบ ELOs ข้อไหน บ้าง ใน 

AUN3.2 

การเรียงล าดับรายวิชา ช้ัน

ปีที 1-4 

- แรกจะเรียนพื้นฐานของเทคโนโลยี 

- พืน้ฐานการเขียนโปรแกรม 

- การวิเคราะห์ 

- การท าโปรเจค 
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- ถ้ารายวิชาพืน้ฐานไม่ผ่าน นั้น ไม่ได้กีดกั้น ขึ้นอยู่ที่ปรึกษา ทั้งนี้

ยังเป็นปัญหาของหลักสูตรเช่นกัน หรอืรายวิชาที่สูงขึ้นไปบางรายวิชาก็

ปูพืน้ฐานของรายวิชา แล้วแต่รายวิชา 

- มีการพูดคุย ปรึกษาหารอืในแตล่ะรายวิชาในแต่ละระดับเพื่อ

ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนิสติ โดยพูดคุยกันส่วนตัวและ

ประชุมสาขาวิชาฯ 

ปรัชญาของหลักสูตร มกีาร

สื่อสารให้นสิตทราบหรือไม่ 

(ทราบภาพรวมหรอืไม่) 

- มีการแจ้งและสอนพืน้ฐานในขั้นตอนแรก ช้ันปีที่มี 

- ไม่มกีารประเมินการรับรู้ของนสิิต (เชน่ รายวิชาจะต้องทราบ

ว่ารายวิชานี่เรยีนเพื่ออะไร แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร ในแตล่ะช้ันปี 

- การวัด อาจจะวัดด้วยการพูดคุย และการพูดตอบโต้ระหว่าง

อาจารย์และนิสติ และถ้าเห็นภาพให้งานของอาจารย์ผู้สอนมาสอน

เพื่อให้นสิิตเห็นภาพของรายวิชานั้น หรอืตั้ง key word เพื่อให้เกิด

กระบวนการคิด แล้วนสิิตทราบหรอืไม่ว่าแตล่ะศาสตร์เชื่อมโยงกัน 

ติดตามนิสิตระหว่างเรียน มี

กระบวนอะไรบ้าง 

- มีอาจารย์ที่ปรึกษาแตล่ะช้ันปี พูดคุย มีช่องทางการตดิต่อ

ระหว่างนสิิตและอาจารย์ ระหวา่งอาจารย์และอาจารย์เอง  

- Drop out late1 ปี 1 เยอะ แต่ยังไมมกีารวิเคราะหว์่าท าไม และ

จากการสังเกตยังไม่ทราบตัวตนหรอืว่าเรียนเกี่ยวอะไร  

- รายวิชาที่เรยีนของหลักสูตร มทีั้งกระบวนการคิด โปรแกรม  

- นิสติที่เข้ามา มาจากโครงการไหน เพื่อวิเคราะห ์ในการ

ติดตามการลดอัตราการ drop out 

- มีการแจ้งคะแนนสอบหรอืไม่ หรอืมีการสอบก่อนและหลัง

เรียนหรอืไม่ (หลักสูตร สว่นใหญ่แจง้) 

การรอ้งทุกข์ ร้องเรียน

เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

- ยังไม่มีการรอ้งเรียน 

- ถ้าสงสัย นิสติจะติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรอือาจารย์ที่ปรึกษา 

ค่ามาตรฐานของอาจารย์ - อาจารย์ 1 ท่านต่อเด็ก 15 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร เพียงพอไหม 

- มีจ านวนเพียงพอ 

- การส่งเสริมของอาจารย์ งบประมาณ (6,500) ไม่เพียงพอ 

- ในหลักสูตรมกีารกระตุ้นหรือพูดคุยกับการขอต าแหน่งทาง

วิชาการหรอืไม่ (ทางหลักสูตรยังไม่มกีารพุดคุยหรอืกระตุ้น) 

- เงินสนับสนุนในสาขา มีการพูดคุยกันว่าเราจะเดินทางไปไหน 

และมีการจัดการบริหารจัดการ แตไ่ม่มีการวิเคราะหว์่าอาจารย์ควรไป

เพิ่มความรูอ้ะไร 
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- ยังไม่มีการเก็บข้อมูลการหาความรู้ วิจัย หรือการตพีิมพ์ 

สิ่งอ านวยความสะดวก - เพียงพอ 

- มีความทันสมัย แต่ Hard ware จะต้องมกีารอัพเดทให้ทันสมัย 

นสิิตสว่นใหญ่ ท างานตรง

สายประมาณ 

- ท างานตรงสายมากกว่า 80% แตไ่ม่มหีลักฐานที่ช้ีชัดเจน 

- นิสติทราบหรือว่าที่ท างานอยู่ ท างานตรงสายไหม 

นิสติที่จบหลักสูตรนี่ มี

จุดเด่นอย่างไร 

- เน้นด้านการวิเคราะหด์้าน big data ต่างๆ แล้วใช้ tools เป็น

หลักสูตร data science 

- สถานที่ฝกึงาน : เด็กมีการเรียนรู้ มีความรับผดิชอบ  

- มคอ.1 เน้น software แล้วการวิเคราะหน์ี่ท ามาจากสถาบันอื่น

ที่มหีลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และดูจากเทคโนโลยีของปัจจุบัน และ

จากากรที่นสิิตไปฝกึงาน และอกีอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเรื่องที่

จ าเป็นต่อปัจจุบัน หรอืจากผูใ้ช้บัณฑิตแนะน ามา 

- นิสติต้องเข้าใจฐานข้อมูลดว้ยและเรื่องธุรกิจ 
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หลักสูตร.....บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.............................................. 

วันท่ี…..7  สิงหาคม  2562  เวลา..................................................................................... 

สถานที่.......ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร... 

วิธีการสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์ หรืออื่นๆ)........สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์................................... 
 

ค าถาม ค าตอบ 

ความรูข้องหลักสูตร - เน้นทางโปรแกรมแบบพืน้ฐาน office ทั่วไปและด้าน network 

ด้านบริหารไม่ได้ใช้ 

- ท างานไม่ตรงสายทั้งหมด 

การใชค้วามรูใ้นการท างาน - มีบางส่วนที่ใช้ 

หลักสูตรเพิ่มเตมิการเรียน

การสอนอย่างไรบ้าง 

- Skill พืน้ฐานที่ได้ใช้ ให้สอนในเชงิประยุกต์ด้านต่างๆ  

- การเขียนโปรแกรมมีหลากหลาย แล้วแตง่านที่ได้ท า 

มีเพื่อท างานจากสถาบันอื่น

ในหลักสูตรเดียวกัน มี

ข้อเด่น ข้อดอ้ย  

- เค้าจะมีฝึกงานตอนปีสาม skill ของสถาบันอื่นมีมากกว่า 

- ความรูก้ารฝึกงานด้าน IT จะมากกว่า 

ฝากถึงหลักสูตรเพื่อการ

พัฒนา 

- โปรเจ็คมีการประยุกต์หลายๆๆด้าน ทั้งดา้นธุรกิจและ IT 

เพราะที่ผ่านมาเน้นการเขียนโปรแกรม 

- ส่งเสริมให้ท าโปรเจ็คในด้านการประยุกต์ให้มากขึ้น 

การบูรณาการรายวิชา - ได้ใชใ้นระดับปานกลาง 

อุปกรณ์ในการเรียน - เพียงพอ  
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สัมภาษณน์ิสิต 
 

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2561

หลักสูตร.....บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.............................................. 

วันท่ี…..7  สิงหาคม  2562  เวลา....15.15 น..................................................................... 

สถานที่.......ห้องสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร... 
 

ค าถาม ค าตอบ 

เรียนแล้ว ทราบหรอืไม่ว่า 

ท าอะไร 

- การใชค้อมพิวเตอร์เบื้องต้น 

- วิเคราะห์ระบบการเรียน 

ต าแหน่งที่จบไปท างาน - ต าแหน่งที่อยู่ระหว่างโปรแกรมเมอร์และลูกค้า 

หลักสูตรนี่เป็น

โปรแกรมเมอรก์ับคนกลาง 

- ไม่สามารถเป็นได้ เนื่องจากเรียนเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น 

 - เรียนฝัง่ธุรกิจ ฝัง่บริหาร  

สิ่งที่ที่ทราบว่าจบไปท า

อะไร 

- อาจารย์เคยแจ้งหรอืเล่าให้ฟัง เชน่เมื่อสมัยก่อนสาขานี่เพื่อให้

ใช้คอมพิวเตอรไ์ด้เบื้องต้น 

- รับได้จากชั้นปีที่ 3 ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน 

- ได้รับจากปี 2 -3  

- ได้รับตอนปี 1 ช่วงตน้ปีการศกึษา 

ทราบรายละเอียดของแต่

ละรายวิชา 

- ได้รับบางวิชา 

- จะทราบว่าในแต่ละเทอมเรียนอะไร การตัดเกรด และตัวชี้วัด

ในการเรียนการสอน 

- การตัดเกรด นสิิตมคีวามชัดเจน มคีวามส่วนรว่มในบาง

รายวิชา 

- การสอบส่วนใหญ่แจง้มดิเทอม ปลายภายไม่ได้แจ้ง 

เมื่อมีปัญหา สามารถแจง้

ได้หรอืไม่ 

- แจ้งผา่นอาจารย์ที่ปรึกษา เมลหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยตรง 

และอาจารย์ผู้สอนในกล่อง reg 

ปรัชญาของหลักสูตร - ทราบตอนปี 1 คู่มอืนิสติ 

อยากได้อะไรเพิ่มเติมจาก

หลักสูตร 

- การลงพื้นที่จริง ปฏิบัติจริง 

- โปรแกรม เครื่องมือครบครัน แต่สเป็คเครื่องคอมยังไม่ตอบ

โจทยก์ารเรียนรูเ้ท่าที่ควร 

- หลักสูตรบัณฑติพันธุ์ใหม่ ไม่สามารถเข้า web ได้ 
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ค าถาม ค าตอบ 

- เวลาว่างใช้ห้องสาขาเป็นหอ้งท างานหรอืเรียนของนสิิต 

สวัสดิการ - แจ้งเรื่องทุนการศกึษาใหน้ิสตทราบ 

เวลามีปัญหา - นิสติเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น การลงทะเบียน การใชชี้วติ

ในมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 2 

รายช่ือผู้เข้ารบัการสัมภาษณ์ AUN-QA (ระดับหลักสูตร) 

ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
  
 
 


