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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี

อัจฉริยะ 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีดังนี้ 
ส่วนที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

  เป็นไปตามเกณฑ์   
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ..........................(ระบุข้อ)   

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA  
ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ 4 (ใส่ Rating Scale 

ตัวเลขจ านวนเต็มไม่มีทศนิยม) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดับ 5 
AUN-QA 2 Programme Specification ระดับ 5 
AUN-QA 3 Programme Structure and Content ระดับ 5 
AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach ระดับ 4 
AUN-QA 5 Student Assessment ระดับ 4 
AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดับ 3 
AUN-QA 7 Support Staff Quality ระดับ 3 
AUN-QA 8 Student Quality and Support ระดับ 4 
AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure ระดับ 4 
AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดับ 3 
AUN-QA 11 Output ระดับ 2 

 
จุดแข็ง 
1) หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ Business Model Canvas  
2) หลักสูตรได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดระดับรายวิชาเป็นปัจจุบัน  และมี 

การเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสืบค้นได้ รวมทั้งรายละเอียดแบบย่อให้เข้าใจง่าย หลักสูตรใช้ backward 
curriculum design มาใช้ในกระบวนการออกแบบความคาดหวังของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง 
Constructive alignment 

3) เป็นหลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างรายวิชา ตามโมดูลที่ได้ออกแบบไว้  
ซึ่งผู้เรียนจะต้องบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นชิ้นงาน โครงการ และนวัตกรรม  

4) เป็นหลักสูตรบูรณาการความรู้ในศาสตร์แห่งอนาคต (Industry 4.0) สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ที่มีการปฎิบัติเป็นฐาน ซึ่งด าเนินการร่วมกับสถานประกอบการตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนถึงชั้นปีที่ 4 พร้อมทั้ง
ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะจากสถานประกอบการร่วมกับคณะฯ 
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5) โครงสร้างหลักสูตรมีจุดเน้นในการเตรียมความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน

มีความรู้ที่หลากหลายและม่ันใจในการน าไปสู่การปฏิบัติ 
6) เป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบโมดูล ที่มีการจัดการร่วม

แบบบูรณาการระหว่าง 2 คณะฯ 
 

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1) หลักสูตรมีการด าเนินการหลายด้านที่ส าคัญ แต่ควรมีการออกแบบกระบวนการที่เป็นระบบ 

ที่ชัดเจน ที่มีการวางแผน การเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ และการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2) ควรระบุหัวข้อย่อยผลการเรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะทาง เพ่ือการเชื่อมโยงกับ ELOs 

ชัดเจนมากข้ึน 
3) ควรเพ่ิมการเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) กับสถาบันอ่ืนที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร

ที่มีความคล้ายคลึงกัน เพ่ือเพ่ิมแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความชัดเจน โดยอาจเริ่มจากการเทียบเคียง
ในบางประเด็นก่อน โดยไม่จ าเป็นต้องเทียบเคียงในทุกมิติของหลักสูตรก็ได้ 

4) หลักสูตรควรพัฒนาการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่องและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

5) หลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนิสิต โดยการสร้างลักษณะการเรียน 
การสอนที่เหมาะสม 
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2. ผลการตรวจประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินการ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
✓ 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✓  
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✓  
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ✓  
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ✓  
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ✓  
 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
  เป็นไปตามเกณฑ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
 (ระบุสาเหตุ) .............................................................................................. ........................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 
.…..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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3. ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 
เกณฑ์ ผลการประเมิน 

AUN. 1 Expected Learning Outcomes 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and 

aligned with the vision and mission of the university [1,2] 
5 

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

4 

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

5 

Overall Opinion 5 
AUN. 2 Programme Specification 

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

5 

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

4 

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

5 

Overall Opinion 5 
AUN. 3 Programme Structure and Content 

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

5 

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

5 

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

5 

Overall Opinion 5 
AUN. 4 Teaching and Learning Approach 

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

4 

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

4 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 4 
Overall Opinion 4 

AUN. 5 Student Assessment 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 
4 

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

4 
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เกณฑ์ ผลการประเมิน 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are 

used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment [6, 7] 
4 

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

3 

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

AUN. 6 Academic Staff Quality 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-

deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs 
for education, research and service [1] 

3 

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

3 

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

3 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 3 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified 

and activities are implemented to fulfil them [8] 
3 

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

3 

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

3 

Overall Opinion 3 
AUN. 7 Support Staff Quality 

7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service [1] 

3 

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

3 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 3 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified 

and activities are implemented to fulfil them [4] 
3 

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

3 

Overall Opinion 3 
AUN. 8 Student Quality and Support 

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

4 
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เกณฑ์ ผลการประเมิน 
8.2 The methods and criteria for the selection of students are 

determined and evaluated [2] 
4 

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

4 

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

4 

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

4 

Overall Opinion 4 
AUN. 9 Facilities and Infrastructure 

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

4 

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

4 

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

4 

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

4 

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

4 

Overall Opinion 4 
AUN. 10 Quality Enhancement 

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

4 

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

3 

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

3 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4] 2 
10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, 

IT facility and student services) is subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

2 

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

2 

Overall Opinion 3 
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เกณฑ์ ผลการประเมิน 
AUN. 11 Output 

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

3 

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

1 

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

1 

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

1 

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

1 

Overall Opinion 2 
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4. จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถพัฒนาได้  
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ มหาวิทยาลัย  

และใช้ Business Model Canvas 
2. หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน และสะท้อนถึงความต้องการของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 

1. ควรมีการออกแบบกระบวนการจัดท าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่เป็นระบบท่ีชัดเจน ที่มีการวางแผน
เรียงล าดับขั้นตอน การเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบ และการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรระบุหัวข้อย่อยผลการเรียนรู้ทั่วไปและผลการเรียนรู้เฉพาะทาง และความสามารถท่ีจ าเป็น 
ในงาน (Job Profile) เพ่ือการเชื่อมโยงกับ ELOs ชัดเจนมากข้ึน 

 
AUN-QA 2 Programme Specification 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรได้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดระดับรายวิชาทีเ่ป็นปัจจุบัน และมีการ

เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสืบค้นได้ รวมทั้งรายละเอียดแบบย่อให้เข้าใจง่าย 
2. หลักสูตรได้ใช้การสื่อสารหลากหลายช่องทางเป็นเครื่องมือที่สื่อสารข้อมูลได้อย่างชัดเจน 

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. ควรมีการออกแบบกระบวนการจัดท ารายละเอียดหลักสูตรที่เป็นระบบที่ชัดเจน ที่มีการวางแผน 

การเก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ และการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีการทบทวนกระบวนการข้อก าหนดของหลักสูตร และรายละเอียดของวิชาให้ชัดเจนมากขึ้น 

 
AUN-QA 3 Programme Structure and Content 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาในหลักสูตร มีส่วนช่วย

ให้หลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
2. หลักสูตรมีการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบ เป็นล าดับในลักษณะโมดูล (Module) และมีการ 

บูรณาการ 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 

1. ควรมีกระบวนการการทบทวนหลักสูตรเป็นระยะเพ่ือให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความสัมพันธ์กันและ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา. 

 
AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach 

จุดแข็ง 
1. ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถได้รับรู้ 
2. เป็นหลักสูตรมีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างรายวิชา ตามโมดูลที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งผู้เรียน

จะต้องบูรณาการความรู้เพ่ือพัฒนาเป็นชิ้นงาน โครงการ และนวัตกรรม  
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เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 

1. ปรัชญาการศึกษาควรบอกถึงวัตถุประสงค์ของ การศึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้สอน ผู้เรียนรวมทั้ง
เนื้อหาและกลยุทธ์ในการสอนให้ครบถ้วน 

2. หลักสูตรควรพัฒนาการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่องและสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  

3. หลักสูตรควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนิสิต โดยการสร้างลักษณะการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม 

 
AUN-QA 5 Student Assessment 

จุดแข็ง 
1. การประเมินผู้เรียน รวมถึงช่วงเวลาการประเมิน วิธีการประเมิน การก าหนดเกณฑ์ ประเมิน  

การกระจายน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด มีความชัดเจน 
และสื่อสารให้ผู้เรียนรับทราบ 

2. หลักสูตรและคณะฯ มีช่องทางในการเข้าถึงการร้องเรียนของผู้เรียนหลายช่องทาง 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 

1. ควรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผลผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลา เพ่ือช่วยพัฒนา 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ดีขึ้น 

2. หลักสูตรควรประเมินผู้เรียนให้มีความสอดคล้องเชิงสร้างสรรค์กับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

 
AUN-QA 6 Academic Staff Quality 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรมีการบริหารจัดการบุคลากรสายวิชาการ การสืบทอดต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง การปรับ

วิธีการจัดสรร บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง การสิ้นสุดต าแหน่ง และแผนการเกษียณ 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 

1. ควรมีการออกแบบกระบวนการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองการสอนและการประเมินผล
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ดีข้ึน 

 
AUN-QA 7 Support Staff Quality 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มีการด าเนินการสนับสนุนบุคลากกรสายสนับสนุนที่สนับสนุนการท างานของหลักสูตร 

ในภาพรวมร่วมกัน 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 

1. ควรมีการวางระบบของกระบวนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิชาการเชิงสมรรถนะ 
ที่ใช้ความสามารถเฉพาะทางที่สนับสนุนด้านวิชาปฏิบัติการของหลักสูตร 

2. ควรมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสามารถท างานทดแทนหน้าที่กันได้ 
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AUN-QA 8 Student Quality and Support 

จุดแข็ง 
1. มีการก าหนด การสื่อสาร และการประกาศนโยบายการรับนักศึกษาเข้าเรียนและเกณฑ์การรับ

นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงการเรียนและความรู้ ทักษะและความสามารถ

ในวิจัย 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 

1. ควรมีการออกแบบกระบวนการประเมินการคัดเลือกท่ีเป็นระบบที่ชัดเจน ที่มีการวางแผน การเก็บ
ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบ และการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure 
จุดแข็ง 

1. มีทรัพยากรทางกายภาพที่ทันสมัยที่ใช้ด าเนินการหลักสูตรรวมทั้งเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยี 
สารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ 

2. มีการก าหนดและดด าเนินการตามมาตราฐานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย และ 
การ ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการเข้าถึงให้แก่ผู้ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. ควรมีการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในแต่ละปี เพื่อน าไปสู่

การแก้ไขปรับปรุง 
 
AUN-QA 10 Quality Enhancement 

จุดแข็ง 
1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาจากคค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ นิสิต และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ 
2. มีแนวทางการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามรอบตามหลัก PDCA และด าเนินการประเมินและ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน 
เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 

1. ควรมีการออกแบบกระบวนการพัฒนาคุณภาพท่ีเป็นระบบที่ชัดเจน ที่มีการวางแผน การเก็บข้อมูล
เพ่ือตรวจสอบ และการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่ชัดเจนว่าใช้ผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยมาปรับปรุงการเรียนและการสอนให้ดีขึ้น 
 
AUN-QA 11 Output 

จุดแข็ง 
1. - 

 เรื่องท่ีสามารถพัฒนาได้ 
1. ควรเพิ่มการเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) กับสถาบันอื่นที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตร

ที่มีความคล้ายคลึงกัน เพ่ือเพ่ิมแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความชัดเจน โดยอาจเริ่มจาก
การเทียบเคียงในบางประเด็นก่อน โดยไม่จ าเป็นต้องเทียบเคียงในทุกมิติของหลักสูตรก็ได้ 
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ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

1 จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 1 

2 - ---ระดับปริญญาตร ี 1 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

4 - ---ระดับปริญญาโท - 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

6 - ---ระดับปริญญาเอก - 

7 จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - 

8 - ---ระดับปริญญาตร ี - 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

12 - ---ระดับปริญญาเอก - 

13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 40 

14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 40 

15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ - 

16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 

17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง - 

18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก - 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 12 

20 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

- 

21 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

4 

22 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

8 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 5 

24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 3 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 2 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า - 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 1 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 5 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 

36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 12 

40 - - --ระดับปริญญาตร ี - 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 

42 - - --ระดับปริญญาโท 4 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

44 - - --ระดับปริญญาเอก 8 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 7 

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5 

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 21 

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

12 

52 

- - --บทความสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

7 

53 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร - 

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

- 
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55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

2 (ISI) 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

- 

59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 

60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน - 

61 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- 

62 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

63 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 

69 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2 

70 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด - 

71 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

- 

72 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

- 

73 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ - 

74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 

75 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

76 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 

77 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท - 

78 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 



17 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

- 

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

81 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

- 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - 

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- 

84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัท าเปน็ประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 

86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 - 

87 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

88 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 

90 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 

96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน) - 

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

- 
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98 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ

- 

99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร - 

101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 - 

102 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัท าเป็นประกาศ
ให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่1 

- 

103 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมลู
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 

105 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ - 

108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน - 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน) - 
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55 
รูปภาพการตรวจประเมิน 

 

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ 

 

 

ประธานหลักสูตรบรรยายภาพรวมของหลักสูตร 

 

 



56 

 

สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 

สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 
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สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบัน 

 

 


