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ค าน า 
 

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา ได้

ด าเนินการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร โดยคณะกรรมการตรวจประเมนิ

คุณภาพการศกึษาภายใน ซึง่แต่งตัง้โดยมหาวทิยาลยับูรพา ประกอบดว้ย 

 ๑. รองศาสตราจารย ์ดร.เบญ็จมาศ  ไพบลูยก์จิกุล ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารยส์ยมภ ู หาญภกัดสีกุล กรรมการ 

 ๓. อาจารยกุ์ลวด ี เนื่องแสง เลขานุการ 

 

รายงานผลการตรวจประเมนิฉบบัน้ี เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของหลกัสตูร

บรหิารธุรกจิบณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ตามแนวทางคุณภาพ ๒ ส่วน 

ดงันี้ ส่วนที ่๑  การก ากบัมาตรฐาน ของส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และ

นวตักรรม และส่วนที ่๒ การพฒันาคุณภาพของหลกัสตูรตามเกณฑ ์AUN-QA 

คณะกรรมการฯ ไดด้ าเนินการตรวจประเมนิคุณภาพฯ ในวนัที ่๘ เดอืนมถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และไดเ้สนอผลการตรวจประเมนิ พรอ้มทัง้จดัท ารายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน

เสนอต่อมหาวทิยาลยับูรพา 

 

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

 (รองศาสตราจารย ์ดร.เบญ็จมาศ  ไพบลูยก์จิกุล) 

 ประธานกรรมการ  

 

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

 (อาจารยส์ยมภ ู หาญภกัดสีกุล)  

 กรรมการ 

 

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

 (อาจารยกุ์ลวด ี เนื่องแสง)  

 เลขานุการ  

เกไอเอมyf
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รายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 

หลกัสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิตสตูร 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา 
 

1. บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

ผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร มดีงันี้ 

ส่วนท่ี 1  การก ากบัมาตรฐาน 

 ; เป็นไปตามเกณฑ ์  

 � ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์ ..........................(ระบุขอ้)   

 

ส่วนท่ี 2 ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ ์AUN-QA  

ผลการตรวจประเมนิตามเกณฑ ์AUN-QA ไดค้ะแนนโดยรวม เท่ากบั ...4… 

ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดบั ...4… 

AUN-QA 2 Programme Specification ระดบั ...4… 

AUN-QA 3 Programme Structure and Content ระดบั ...4… 

AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach ระดบั ...4… 

AUN-QA 5 Student Assessment ระดบั ...4… 

AUN-QA 6 Academic Staff Quality ระดบั ...4… 

AUN-QA 7 Support Staff Quality ระดบั ...3… 

AUN-QA 8 Student Quality and Support ระดบั ...4… 

AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure ระดบั ...4… 

AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดบั ...4… 

AUN-QA 11 Output ระดบั ...4… 
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จดุแขง็ 

1) หลกัสตูรมสีาขาวชิาทีท่นัสมยัตอบสนองต่อความตอ้งการตลาดแรงงาน 

2) หลกัสตูรมรีายวชิาทีห่ลากหลายและมกีจิกรรมเสรมิการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบั ELO เพื่อ

พฒันานิสติ 

3) คณาจารยใ์นหลกัสตูรมคีวามทุ่มเทเพื่อพฒันานิสติใหบ้รรลุตาม ELO 

4) หลกัสตูรผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใน

ระดบัดมีาก 

 

เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

1) คณาจารยใ์นหลกัสตูรควรมกีารพฒันาผลงานทางวชิาการ และการก าหนดต าแหน่งทาง

วชิาการ 

2) หลกัสตูรควรเพิม่ช่องทางการประชาสมัพนัธท์ีห่ลากหลายมากขึน้  

3) หลกัสตูรควรเพิม่รายวชิา / หวัขอ้ ทีเ่กีย่วความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

เช่น การจดัการดา้นอารมณ์ของผูบ้รโิภค /ลกูคา้  

4) พฒันาปรบัปรงุดา้นสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้เช่น ประสทิธภิาพของคอมพวิเตอรใ์ห้

เพยีงพอต่อการใชง้าน 
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2. ผลการตรวจประเมิน องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน 

เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการด าเนินการ 

เป็นไปตามเกณฑ ์

9 

ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ ์

8 

หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี    

1. จ านวนอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 9  

2. คุณสมบตัอิาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 9  

3. คุณสมบตัอิาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 9  

4. คุณสมบตัอิาจารยผ์ูส้อน 9  

5. การปรบัปรงุหลกัสตูรตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 9  

 

สรปุผลการประเมนิองคป์ระกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 

 ; เป็นไปตามเกณฑ ์

 � ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์  

 (ระบุสาเหตุ)  

 

  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาขององคป์ระกอบท่ี 1 

-  
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3. ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ ์AUN-QA 

 

เกณฑ ์
ผลการ

ประเมิน 

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] 

4 

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 ์
ผลการ

ประเมิน 

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] 

3 

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] 

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] 

4 

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] 

3 
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เกณฑ ์
ผลการ

ประเมิน 

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 

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] 

3 

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and 

updated to support education and research [1, 5, 6] 

3 

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 
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เกณฑ ์
ผลการ

ประเมิน 

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] 

3 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4] 3 

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 

 

  



11 

4. จดุแขง็ และเร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้  

 

AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes    

จดุแขง็ 

1. มกีารถ่ายทอด ELO ของหลกัสตูรไปสู่ผูเ้รยีนในแต่ละรายวชิา 

เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

             - 

 

AUN-QA 2 Programme Specification    

จดุแขง็ 

1. หลกัสตูรมกีารปรบัปรงุรายวชิาทีท่นัสมยั โดยครอบคลุมทัง้ดา้นการตลาดและการเงนิ 

เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

-   

 

AUN-QA 3 Programme Structure and Content   

จดุแขง็ 

1. หลกัสตูรมกีารบรูณาการรายวชิาทีต่่อเนื่องสอดคลอ้งกนัเพื่อส่งเสรมิใหน้ิสติไดเ้รยีนรูจ้าก

การปฏบิตัจิรงิ  

เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

-   

 

AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach   

จดุแขง็ 

        - 

เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

1. หลกัสตูรควรสื่อสารเพื่อสรา้งความรูค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

2. หลกัสตูรควรเพิม่โอกาสใหน้ิสติไดศ้กึษาเรยีนรูผ้่านผูป้ระกอบการจรงิ/ภาคอุตสาหกรรม 

เช่น การศกึษาดูงานในรายวชิา 

3. หลกัสตูรควรเพิม่การเรยีนรูแ้ละการใชง้านจรงิของโปรแกรมทางสถติใิหก้บันิสติ เช่น SPSS 

 

AUN-QA 5 Student Assessment    

จดุแขง็ 

1. หลกัสตูรมกีารวางแผน ขัน้ตอนในการสื่อสารเพื่อก าหนดวธิกีาร เกณฑก์ารประเมนิที่

ชดัเจนใหก้บันิสติ 

2. หลกัสตูรมกีารน าช่องทางผ่านระบบออนไลน์มาใชใ้นการแจง้ประเมนิผลระหว่างเรยีน เพื่อ

พฒันาการเรยีนรู ้และใหค้ าปรกึษาต่าง ๆ เพื่อพฒันานิสติใหบ้รรลุตาม ELO 
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เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

-  

 

AUN-QA 6 Academic Staff Quality   

จดุแขง็ 

-  

เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

1. คณาจารยใ์นหลกัสตูรควรมกีารท าวจิยัใหม้ากขึน้  

2. คณาจารยใ์นหลกัสตูรควรยื่นขอต าแหน่งทางวชิาตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 

 

AUN-QA 7 Support Staff Quality   

จดุแขง็ 

-  

เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

-  

 

AUN-QA 8 Student Quality and Support     

จดุแขง็ 

-  

เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

1. หลกัสตูรควรส่งเสรมิการส่งนิสติเขา้แขง่ขนัในเวทรีะดบัภมูภิาคและระดบัประเทศในสาขาที่

เกีย่วขอ้ง 

 

AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure    

จดุแขง็ 

-  

เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

1. หลกัสตูรควรเพิม่ปรมิาณและประสทิธภิาพของคอมพวิเตอรใ์หเ้พยีงพอต่อการเรยีนการสอน 

2. หลกัสตูรควรน าผลสะทอ้นของนิสติเพื่อน าไปสู่การปรบัปรงุ เช่น ความเรว็ของสญัญาณ

อนิเทอรเ์น็ต หอ้งน ้า ฯลฯ 

 

AUN-QA 10 Quality Enhancement   

จดุแขง็ 

-  
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เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

1. คณาจารยใ์นหลกัสตูรควรมกีารท าวจิยัใหม้ากขึน้ และน าไปสู่การถ่ายทอดแก่นิสติใน

รายวชิาเรยีน 

 

AUN-QA 11 Output    

จดุแขง็ 

1. หลกัสตูรมกีารเทยีบเคยีงอตัราการสอบผ่านและการตกออกกบัสถาบนัการศกึษาอื่น 

 

เร่ืองท่ีสามารถพฒันาได้ 

-  
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

ข้อมลูพืน้ฐาน (Common Data Set) 

 

ล ำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐำน CdsValues 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 

2 - ---ระดับปริญญำตรี 1 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  

4 - ---ระดับปริญญำโท  

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

6 - ---ระดับปริญญำเอก  

7 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง  

8 - ---ระดับปริญญำตรี  

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  

10 - ---ระดับปริญญำโท  

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

12 - ---ระดับปริญญำเอก  

13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 181 

14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 181 

15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  

16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท  

17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก   

19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 7 

20 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำ

ตรีหรือเทียบเท่ำ  

 

21 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำ

โทหรือเทียบเท่ำ 

4 

22 - -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำ

เอกหรือเทียบเท่ำ  

3 

23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 7 

24 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ

ตรี หรือเทียบเท่ำ 

 

25 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ

โท หรือเทียบเท่ำ 

4 
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26 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท่ีไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 

3 

27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   

28 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 

 

29 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 

 

30 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ 

 

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  

32 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 

 

33 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 

 

34 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 

 

35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  

36 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ

เทียบเท่ำ 

 

37 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ 

 

38 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 

 

39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 7 

40 - - --ระดับปริญญำตรี  

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  

42 - - --ระดับปริญญำโท 4 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

44 - - --ระดับปริญญำเอก 3 

45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 7 

46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 7 

47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  

48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  

49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  
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50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 2 

51 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน

สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

 

52 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ

นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์

กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น

กำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกำศำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร

ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม

ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์

กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น

กำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

 

53 - - --ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  

54 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

1 

55 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง

วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ

สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้ง

ให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ ใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

56 - - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ

นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร

ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

1 

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร  

58 - - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว 

 

59 - - --ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร  

60 - - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน  
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61 - - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 

 

62 - - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

 

63 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

 

64 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  

65 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  

66 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 

 

67 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  

68 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   

69 - - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง

ในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 

70 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด 61 

71 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ

ภำยใน 1 ป ีหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

18 

72 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่

ประกอบอำชีพอิสระ) 

14 

73 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ 5 

74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 1 

75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว  

76 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ  

77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท  

78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร  

79 เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำน

ท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 

15,530  

80 ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 

81 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่

ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
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83 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ 

 

84 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ

วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ

แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ 

 

85 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  

86 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2 

 

87 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ

วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ

แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่1 

 

88 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน

ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร

อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 

 

89 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร  

90 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

 

91 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  

92 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  

93 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 

 

94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  

95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   
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96 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 

 

97 จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ี

ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

98 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ  

 

99 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ

วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ

แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ 

 

100 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  

101 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่2 

 

102 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน

ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ

วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่

สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ

แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นบัแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่

ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม

ที ่1 

 

103 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน

ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร

อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์

กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.

2556 

 

104 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร  

105 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

 

106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  

107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
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108 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ 

 

109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  

110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   

111 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 
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ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
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รปูภาพการตรวจประเมิน 

 

โดยการตรวจประเมนิผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  https://meet.google.com/wwx-edjv-pya 

 

 
 

สมัภาษณ์อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  

 

 
 

สมัภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน  
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สมัภาษณ์ นิสิต ชัน้ปีท่ี 2 3 และ 4   

 

 

คณะกรรมการฯ น าเสนอ  และแจ้งผลการตรวจประเมิน 

 


