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คำนำ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร=และศิลปศาสตร= 
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดDดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแตNงต้ังโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดDวย 
 ๑. รองศาสตราจารย= ดร.ชลี ไพบูลย=กิจกุล ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูDชNวยศาสตรจารย= ดร.นันทรัตน= บุนนาค กรรมการ 
 ๓. ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ เลขานุการ 
 

รายงานผลการตรวจประเมินฉบับนี้ เปXนการรายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร=และศิลปศาสตร= มหาวิทยาลัยบูรพา ตามแนวทางคุณภาพ ๒ 
สNวน ดังนี้ สNวนท่ี ๑  การกำกับมาตรฐาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร= วิจัย และ
นวัตกรรม และสNวนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ= AUN-QA 

คณะกรรมการฯ ไดDดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพฯ ในวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
ไดDเสนอผลการตรวจประเมิน พรDอมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตNอ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ............................................................................... 
 (........รองศาสตราจารย= ดร.ชลี ไพบูลย=กิจกุล........) 
 ประธานกรรมการ  
 
 ............................................................................... 
 (…....ผูDชNวยศาสตรจารย= ดร.นันทรัตน= บุนนาค......)
 กรรมการ 
 
 .............................................................................. 
 (....................ดร.ภาวิณี สุทธิวิริยะ…......................)
 เลขานุการ  
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 คณะวิทยาศาสตร GและศิลปศาสตรG มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
1. บทสรุปสำหรับผู/บริหาร 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีดังน้ี 
ส'วนท่ี 1  การกำกับมาตรฐาน 

 £ เปXนไปตามเกณฑ=   
 £ ไมNเปXนไปตามเกณฑ=  ..........................(ระบุขDอ)   

ส'วนท่ี 2 ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ? AUN-QA  
ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ= AUN-QA ไดDคะแนนโดยรวม เทNากับ ...4....ซ่ึงมี

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

 
จุดแข็ง 

1) อาจารย=มีความเชี่ยวชาญในศาสตร=ของหลักสูตรและมีการพัฒนาตนเองดDานวิชาการ มี
ผลงานวิจัยอยNางสม่ำเสมอและพัฒนาตนเองเขDาสูNตำแหนNงทางวิชาการ 

2) การเรียนรูDของหลักสูตรมีการเนDนการเรียนรูDคูNการปฏิบัติ 
3) มีอุปกรณ=สนับสนุนการเรียนรูDใหDหDองเรียนและหDองปฏิบัติการเพียงพอตNอนิสิต 

  

ü 
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เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 

1) การทบทวนกระบวนการรับนิสิตและการประชาสัมพันธ= 
2) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต 
3) การทบทวนการเลือกหลักสูตรท่ีมาเปXนคูNเทียบ 

 
2. ผลการตรวจประเมิน องค?ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

เกณฑ?การประเมิน 
ผลการดำเนินการ 

เป #นไปตามเกณฑ, 
ü 

ไม .เป #นไปตามเกณฑ , 
û 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี    
1. จำนวนอาจารย=ผูDรับผิดชอบหลักสูตร ü  
2. คุณสมบัติอาจารย=ผูDรับผิดชอบหลักสูตร ü  
3. คุณสมบัติอาจารย=ประจำหลักสูตร ü  
4. คุณสมบัติอาจารย=ผูDสอน ü  
5. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ü  
 

สรุปผลการประเมินองค=ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
 £ เปXนไปตามเกณฑ= 
 £ ไมNเปXนไปตามเกณฑ=   
 (ระบุสาเหตุ) ......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ข$อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาขององค?ประกอบที่ 1 
.…..…………………………………-…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
  

ü 
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3. ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ? AUN-QA 

เกณฑ? 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] 

4 

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] 

3 

Overall Opinion 4 
AUN. 2 Programme Specification 

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

4 

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] 

4 

Overall Opinion 4 
AUN. 3 Programme Structure and Content 

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

4 

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

4 

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

4 

Overall Opinion 4 
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] 3 
Overall Opinion 4 
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เกณฑ? ผลการประเมิน 

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 

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] 

4 

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] 

4 

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

4 

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

4 

6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated [3] 4 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified 

and activities are implemented to fulfil them [8] 
4 

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

4 

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

3 

Overall Opinion 4 
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] 

4 



8 
เกณฑ? ผลการประเมิน 

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

4 

7.3 Competences of support staff are identified and evaluated [3] 4 
7.4 Training and developmental needs of support staff are identified 

and activities are implemented to fulfil them [4] 
4 

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

4 

Overall Opinion 4 
AUN. 8 Student Quality and Support 

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

4 

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 
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เกณฑ? ผลการประเมิน 

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] 

4 

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

4 

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

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

4 

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

4 

Overall Opinion 4 
AUN. 11 Output 

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

4 

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

4 

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

4 

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

4 

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

4 

Overall Opinion 4 
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4. จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถพัฒนาได/  
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes 

จุดแข็ง 
- หลักสูตรมีการกำหนดผลการเรียนรูDที่คาดหวังที่สะทDอนถึงวิสัยทัศน=และพันธกิจของสถาบันและ

หลักสูตรอยNางชัดเจน 
 

เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 
- ทบทวนผลการเรียนรูDท่ีคาดหวังที่สะทDอนความตDองการของผูDมีสNวนไดDสNวนเสียทุกกลุNม 

 
AUN-QA 2 Programme Specification 

จุดแข็ง 
- หลักสูตรมีการส่ือสารกับผูDมีสNวนไดDสNวนเสียและมีการเผยแพรNขDอมูลของหลักสูตรและรายวิชา

ครบถDวน 
 

เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 
-  
 

AUN-QA 3 Program Structure and Content
จุดแข็ง 

- มีการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาตามผลการเรียนรูDที่คาดหวัง 
 
เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 

- 
 
AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach 

จุดแข็ง 
- หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลDองกับผลการเรียนรูDท่ีคาดหวัง 
- หลักสูตรมีการเนDนการเรียนรูDคูNการปฏิบัติ 

 
เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 

-  ทบทวนทักษะการสNงเสริมการเรียนรูDตลอดชีวิต 
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต 

  



11 
AUN-QA 5 Student Assessment 

จุดแข็ง 
- หลักสูตรมีเกณฑ=การประเมินผลท่ีชัดเจนและมีรูปแบบการประเมินผลท่ีคำนึงถึงธรรมชาติของ

รายวิชา 
 
เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 

- 
 
AUN-QA 6 Academic Staff Quality  

จุดแข็ง 
- อาจารย=มีความเชี่ยวชาญในศาสตร=ของหลักสูตรและมีการพัฒนาตนเองดDานวิชาการ มีผลงานวิจัย

อยNางสม่ำเสมอและพัฒนาตนเองเขDาสูNตำแหนNงทางวิชาการ 
  

เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 
- การทบทวนการเทียบเคียงชนิดและผลงานวิจัยของอาจารย=ประจำหลักสูตร 

 
AUN-QA 7 Support Staff Quality 

จุดแข็ง 
- มีการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวขDองกับบุคลากรสายสนับสนุนอยNางมีระบบโดยคณะและหลักสูตร

ประสานงานกับกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
 

เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 
                - 
 
AUN-QA 8 Student Quality and Support 

จุดแข็ง 
- มีระบบกำกับติดตามการพัฒนาศักยภาพผูDเรียนอยNางเพียงพอ  

 
เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 

- การทบทวนกระบวนการรับนิสิตและการประชาสัมพันธ= 
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AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure 

จุดแข็ง 
- มีอุปกรณ=สนับสนุนการเรียนรูDใหDหDองเรียนและหDองปฏิบัติการเพียงพอตNอการเรียนรูDของนิสิต 

 
เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 

- อุปกรณ=ภาคสนามทางการเกษตรเชNน จอบ เสียม ยังไมNเพียงพอ 
 
AUN-QA 10 Quality Enhancement 

จุดแข็ง 
- มีการพัฒนาระบบคุณภาพของหลักสูตรตาม PDCA 
- มีการประเมินผล และนำผลการประเมินความพึงพอใจผูDใชDบัณฑิตมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

 
เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 

 - 
 
AUN-QA 11 Output 

จุดแข็ง 
- มีการเทียบเคียงผลลัพธ=เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

 
เร่ืองที่สามารถพัฒนาได$ 

- การทบทวนการเลือกหลักสูตรท่ีมาเปXนคูNเทียบ 
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ภาคผนวก 
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ข$อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  

ลำดับ ชื่อข$อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 
1 จำนวนหลักสูตรที่เป†ดสอนท้ังหมด 1 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญาโท - 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก - 
7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - 
8 - ---ระดับปริญญาตรี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญาโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก - 
13 จำนวนนักศึกษาป°จจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 40 
14 - ---จำนวนนักศึกษาป°จจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 40 
15 - ---จำนวนนักศึกษาป°จจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
16 - ---จำนวนนักศึกษาป°จจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
17 - ---จำนวนนักศึกษาป°จจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
18 - ---จำนวนนักศึกษาป°จจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
19 จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตNอ 8 
20 - -จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตNอ วุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเทNา  
- 

21 - -จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตNอ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเทNา 

1 

22 - -จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตNอ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเทNา  

7 

23 จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดที่ดำรงตำแหนNงอาจารย= 7 
24 - ---จำนวนอาจารย=ประจำ (ท่ีไมNมีตำแหนNงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทNา 
- 

25 - ---จำนวนอาจารย=ประจำ (ท่ีไมNมีตำแหนNงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทNา 

- 
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26 - ---จำนวนอาจารย=ประจำ (ท่ีไมNมีตำแหนNงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเทNา 

7 

27 จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดที่ดำรงตำแหนNงผูDชNวยศาสตราจารย=  4 
28 - ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนNงผูDชNวยศาสตราจารย= ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทNา 
- 

29 - ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนNงผูDชNวยศาสตราจารย= ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทNา 

- 

30 - ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนNงผูDชNวยศาสตราจารย= ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทNา 

4 

31 จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดที่ดำรงตำแหนNงรองศาสตราจารย= - 
32 - ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนNงรองศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทNา 
- 

33 - ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนNงรองศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทNา 

- 

34 - ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนNงรองศาสตราจารย= ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทNา 

- 

35 จำนวนอาจารย=ประจำท้ังหมดที่ดำรงตำแหนNงศาสตราจารย= - 
36 - ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนNงศาสตราจารย= ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทNา 
- 

37 - ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนNงศาสตราจารย= ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเทNา 

- 

38 - ---จำนวนอาจารย=ประจำตำแหนNงศาสตราจารย= ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทNา 

- 

39 จำนวนอาจารย=ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 
40 - - --ระดับปริญญาตรี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญาโท - 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 5 
45 จำนวนอาจารย=ประจำหลักสูตรท่ีมีดำรงตำแหนNงทางวิชาการ - 
46 - - --จำนวนอาจารย=ประจำหลักสูตรที่ไมNมีตำแหนNงทางวิชาการ 1 
47 - - --จำนวนอาจารย=ประจำหลักสูตรที่มีตำแหนNงผูDชNวยศาสตราจารย= 4 
48 - - --จำนวนอาจารย=ประจำหลักสูตรที่มีตำแหนNงรองศาสตราจารย= - 
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49 - - --จำนวนอาจารย=ประจำหลักสูตรที่มีตำแหนNงศาสตราจารย= - 
50 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย=ประจำหลักสูตร 6 
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ=ที่ตีพิมพ=ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
3 

52 - - --บทสมบูรณ=ที่ตีพิมพ=ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมNอยูNในฐานขDอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวNาดDวย หลักเกณฑ=
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรNผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตNสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปXนประกาศใหDทราบเปXน
การท่ัวไป และแจDงใหD กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตNวันที่ออกประกาศา
ฉบับสมบูรณ=ท่ีตีพิมพ=ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมNอยูNในฐานขDอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวNาดDวย หลักเกณฑ=
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรNผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แตNสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปXนประกาศใหDทราบเปXน
การท่ัวไป และแจDงใหD กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตNวันที่ออกประกาศ 

- 

53 - - --ผลงานที่ไดDรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขDอมูล TCI กลุNมที่ 2 

 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีไมNอยูNในฐานขDอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวNาดDวย หลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพรNผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตNสถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปXนประกาศใหDทราบเปXนการท่ัวไป และแจDง
ใหD  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตNวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมNอยูN
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ=ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานขDอมูล TCI กลุNม
ที่ 1 

1 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานขDอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วNาดDวย หลักเกณฑ=การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรNผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

2 

57 - - --ผลงานไดDรับการจดสิทธิบัตร - 
58 - - --ผลงานวิชาการรับใชDสังคมที่ไดDรับการประเมินผNานเกณฑ=การขอตำแหนNง

ทางวิชาการแลDว 
- 
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59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหนNวยงานหรือองค=กรระดับชาติวNาจDางใหDดำเนินการ - 
60 - - --ผลงานคDนพบพันธุ=พืช พันธุ=สัตว= ท่ีคDนพบใหมNและไดDรับการจดทะเบียน - 
61 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดDรับการประเมินผNานเกณฑ=การขอ

ตำแหนNงทางวิชาการแลDว 
- 

62 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผNานการพิจารณาตามหลักเกณฑ=การ
ประเมินตำแหนNงทางวิชาการแตNไมNไดDนำมาขอรับการประเมินตำแหนNงทาง
วิชาการ 

- 

63 - - --จำนวนงานสรDางสรรค=ที่มีการเผยแพรNสูNสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง หรือผNานสื่ออิเลคทรอนิกส= online 

- 

64 - - --จำนวนงานสรDางสรรค=ที่ไดDรับการเผยแพรNในระดับสถาบัน - 
65 - - --จำนวนงานสรDางสรรค=ที่ไดDรับการเผยแพรNในระดับชาติ - 
66 - - --จำนวนงานสรDางสรรค=ที่ไดDรับการเผยแพรNในระดับความรNวมมือระหวNาง

ประเทศ 
- 

67 - - --จำนวนงานสรDางสรรค=ที่ไดDรับการเผยแพรNในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
68 - - --จำนวนงานสรDางสรรค=ที่ไดDรับการเผยแพรNในระดับนานาชาติ  - 
69 - - -จำนวนบทความของอาจารย=ประจำหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดDรับการอDางอิง

ในฐานขDอมูล TCI และ Scopus ตNอจำนวนอาจารย=ประจำหลักสูตร 
- 

70 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 15 
71 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ

ภายใน 1 ป§ หลังสำเร็จการศึกษา 
12 

72 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดDงานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมNนับรวมผูDท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

11 

73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 1 
74 จำนวนผูDสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทำกNอนเขDาศึกษา - 
75 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายไดDประจำอยูNแลDว - 
76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตNอระดับบัณฑิตศึกษา - 
77 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - 
78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ=ทหาร - 
79 เงินเดือนหรือรายไดDตNอเดือน ของผูDสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดDงานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระ (คNาเฉล่ีย) 
- 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจDางที่มีตNอผูDสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.00 



18 
ลำดับ ชื่อข$อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

81 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูDสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดDรับ
การตีพิมพ=หรือเผยแพรN 

- 

82 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ=ที่มีการตีพิมพ=ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 
83 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ=ที่ตีพิมพ=ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
- 

84 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ=ที่ตีพิมพ=ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมNอยูNใน
ฐานขDอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวNาดDวย
หลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทางวิชาการวNาดDวยหลักเกณฑ=การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรNผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตN
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเปXนประกาศใหDทราบท่ัวไปและ
แจDง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตNวันท่ีออกประกาศ 

- 

85 - ---ผลงานท่ีไดDรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
86 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขDอมูล TCI กลุNม

ที่ 2 
- 

87 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมNอยูNใน
ฐานขDอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวNาดDวย
หลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทางวิชาการวNาดDวยหลักเกณฑ=การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรNผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตN
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเปXนประกาศใหDทราบท่ัวไปและ
แจDง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตNวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมNอยูN
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขDอมูล TCI กลุNม
ที่ 1 

- 

88 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูNใน
ฐานขDอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวNาดDวยหลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทางวิชาการวNาดDวยหลักเกณฑ=
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรNผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

89 - ---ผลงานท่ีไดDรับการจดสิทธิบัตร - 
90 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีมีการเผยแพรNสูNสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หน่ึง หรือผNานสื่ออิเลคทรอนิกส= online 
- 

91 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีไดDรับการเผยแพรNในระดับสถาบัน - 
92 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีไดDรับการเผยแพรNในระดับชาติ - 
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93 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีไดDรับการเผยแพรNในระดับความรNวมมือระหวNาง
ประเทศ 

- 

94 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีไดDรับการเผยแพรNในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
95 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีไดDรับการเผยแพรNในระดับนานาชาติ  - 
96 จำนวนผูDสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ป§การศึกษาท่ีเปXนวงรอบ

ประเมิน) 
- 

97 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูDสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ี
ไดDรับการตีพิมพ=หรือเผยแพรN 

- 

98 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ=ที่ตีพิมพ=ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

- 

99 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ=ที่ตีพิมพ=ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมNอยูNใน
ฐานขDอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวNาดDวย
หลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทางวิชาการวNาดDวยหลักเกณฑ=การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรNผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตN
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปXนประกาศใหDทราบทั่วไปและ
แจDง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตNวันท่ีออกประกาศ 

- 

100 - ---ผลงานท่ีไดDรับการจดอนุสิทธิบัตร - 
101 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขDอมูล TCI กลุNม

ที่ 2 
- 

102 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมNอยูNใน
ฐานขDอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวNาดDวย
หลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทางวิชาการวNาดDวยหลักเกณฑ=การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรNผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตN
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเปXนประกาศใหDทราบท่ัวไปและ
แจDง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตNวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมNอยูN
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ=ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานขDอมูล TCI กลุNม
ที่ 1 

- 

103 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ=ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูNใน
ฐานขDอมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาวNาดDวยหลักเกณฑ=การพิจารณาวารสารทางวิชาการวNาดDวยหลักเกณฑ=
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรNผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

- 

104 - ---ผลงานท่ีไดDรับการจดสิทธิบัตร - 
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105 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีมีการเผยแพรNสูNสาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หน่ึง หรือผNานสื่ออิเลคทรอนิกส= online 

- 

106 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีไดDรับการเผยแพรNในระดับสถาบัน - 
107 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีไดDรับการเผยแพรNในระดับชาติ - 
108 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีไดDรับการเผยแพรNในระดับความรNวมมือระหวNาง

ประเทศ 
- 

109 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีไดDรับการเผยแพรNในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
110 - ---จำนวนงานสรDางสรรค=ท่ีไดDรับการเผยแพรNในระดับนานาชาติ  - 
111 จำนวนผูDสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ป§การศึกษาท่ีเปXนวงรอบ

ประเมิน) 
- 
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คำสั่งแต'งต้ังคณะกรรมการประเนินคุณภาพการศึกษาภายใน  
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รูปภาพการตรวจประเมิน 
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