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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และ        
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รายงานผลการตรวจประเมินฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1  การก ากับมาตรฐาน ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพฯ ในวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 และได้
เสนอผลการตรวจประเมิน พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ............................................................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร นิยมสรวญ) 
 ประธานกรรมการ  
 
 ............................................................................... 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล) 
 กรรมการ 
 
 .............................................................................. 
 (นางสาวชนาภา ตรีวรรณกุล)  
 เลขานุการ  



ข 

สำรบัญ 
 
 หน้ำ 
ค าน า ............................................................................................................................. .............. ก 
สารบัญ .......................................................................................................... .............................. ข 
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ..................................... 1 
1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ..........................................................................................................  1 
2. ผลการตรวจประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน .................................................. 2 
3. ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA …........................................................................... 2 
4. จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถพัฒนาได้ ...................................................................................... 6 
ภาคผนวก 9 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ...........................................................................  10 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน .............................. 15 
 รูปภาพการตรวจประเมิน ..............................................................................................  18 
 



1 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
1. บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีดังนี้ 
ส่วนที่ 1  กำรก ำกับมำตรฐำน 

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

ส่วนที่ 2 ผลกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์ AUN-QA  
ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ได้คะแนนโดยรวม เท่ากับ …4… 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes ระดับ .....4..... 
AUN-QA 2 Programme Specification ระดับ .....3..... 
AUN-QA 3 Programme Structure and Content ระดับ .....4.... 
AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach ระดับ .....3..... 
AUN-QA 5 Student Assessment ระดับ .....3.... 
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 .....3..... 
AUN-QA 10 Quality Enhancement ระดับ .....4.... 
AUN-QA 11 Output ระดับ .....4.... 

 
จุดแข็ง 
  1. บุคลากรมีความทุ่มเทในการพัฒนานิสิตให้ได้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
  2. การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเป็นไปตามลำดับการเรียนรู้ 

และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
  3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีความหลากหลายทุกชั้นปี 
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 

1. การประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
2. การทบทวนการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนตามความจำเป็นของหลักสูตร 
3. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัยมีความเพียงพอและทันสมัย 
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2. ผลกำรตรวจประเมิน องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ผลกำรด ำเนินกำร 

เป็นไปตำมเกณฑ์ ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
 

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

 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

  เป็นไปตามเกณฑ์ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
 (ระบุสาเหตุ) .............................................................................................. ........................... 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำขององค์ประกอบท่ี 1 
  ข้อสังเกตผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ในปีการศึกษาถัดไปควรมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
 
3. ผลกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์ AUN-QA 

เกณฑ์ ผลกำรประเมิน 
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] 

3 
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เกณฑ์ ผลกำรประเมิน 

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

3 

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

4 

Overall Opinion 3 
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] 

3 

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] 

3 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning [6] 3 
Overall Opinion 3 

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

achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 
3 

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

3 

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 3 
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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] 

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] 
3 

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] 

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] 

4 

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] 
3 

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 
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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] 

3 

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] 

3 

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

3 

Overall Opinion 3 
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] 

4 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning [4] 4 
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10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, 
IT facility and student services) is subjected to evaluation and 
enhancement [5] 

3 

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

3 

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] 

3 

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

4 

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

จุดแข็ง 
1. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ  
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 
1. การทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ตามความต้องการและจำเป็นของผู้มีส่วนได้-เสีย 

 
AUN-QA 2 Programme Specification 

จุดแข็ง 
1. มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรหลายช่องทางตามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้-เสีย 
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 
1. ทบทวนข้อมูลที่สื่อสารให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้-เสีย 
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AUN-QA 3 Programme Structure and Content 

จุดแข็ง 
1. การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเป็นไปตามลำดับการเรียนรู้ 

และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 
1. ทบทวนการกระจายของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสู่รายวิชาเพื่อให้รองรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อย่างครอบคลุม 
 

AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach 
จุดแข็ง 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร   
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 
1. ทบทวนผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องเพ่ือนำไปสู่การพัฒนา 

สู่ความเป็นเลิศ 
 
AUN-QA 5 Student Assessment 

จุดแข็ง 
 - 

เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 
         1.     การประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
 
AUN-QA 6 Academic Staff Quality 

จุดแข็ง 
1. พัฒนาการด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
2. บุคลากรมีความทุ่มเทในการพัฒนานิสิตให้ได้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 
1. แผนระยะสั้น และระยะยาวด้านบุคลากรผู้สอน เพ่ือให้ปริมาณและคุณภาพเพียงพอ 

 
AUN-QA 7 Support Staff Quality 

จุดแข็ง 
1. ระบบการประเมินผลการให้บริการของบุคลากรส่วนสนับสนุน 
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 
1. การทบทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรส่วนสนับสนุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนา 
2. การทบทวนการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนตามความจำเป็นของหลักสูตร 
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AUN-QA 8 Student Quality and Support 

จุดแข็ง 
1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีความหลากหลายทุกชั้นปี 
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 
1. ทบทวนกระบวนการพัฒนาคุณภาพนิสิตเพ่ือให้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

  
AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure 

จุดแข็ง 
- 
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 
1. การทบทวนการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
2.      สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัยมีความเพียงพอและทันสมัย 

 
AUN-QA 10 Quality Enhancement 

จุดแข็ง 
- 
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 

        1. การทบทวนกระบวนการส่งเสริมคุณภาพตามหลัก PDCA  
 
AUN-QA 11 Output 

จุดแข็ง 
1. คุณภาพบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
เรื่องท่ีสำมำรถพัฒนำได้ 
1. กระบวนการพัฒนางานวิจัยของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
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10 
ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 

ลำดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 
1 จำนวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 2 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 2 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
4 - ---ระดับปริญญาโท  
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
6 - ---ระดับปริญญาเอก  
7 จำนวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  
8 - ---ระดับปริญญาตรี  
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  

10 - ---ระดับปริญญาโท  
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
12 - ---ระดับปริญญาเอก  
13 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทกุระดับการศึกษา 223 
14 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 223 
15 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติ  
16 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  
17 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บณัฑติขั้นสูง  
18 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   
19 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 7 
20 - -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
21 - -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 6 
22 - -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒุิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 1 
23 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย ์ 6 
24 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
25 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 
26 - ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ท่ีไม่มตีำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
27 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 
28 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า  
29 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 1 
30 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า  
31 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
32 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  



11 
ลำดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

33 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
34 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
35 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  
36 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
37 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
38 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหนง่ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
39 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 7 
40 - - --ระดับปริญญาตร ี  
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  
42 - - --ระดับปริญญาโท 6 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
44 - - --ระดับปริญญาเอก 1 
45 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1 
46 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 6 
47 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
48 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์  
49 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์  
50 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 6 
51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
2 

52 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง 
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ท
ราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชา
การระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ 
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ 
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

3 

53 - - --ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธบิัตร  
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน CdsValues 

55 - - --
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให ้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1 

56 - - --
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  
59 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ  
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน  
61 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว  
62 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทาง 

วิชาการแต่ไมไ่ด้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
 

63 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ 
อิเลคทรอนิกส์ online 

 

64 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
65 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
66 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
67 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน  
68 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
69 - - -

จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
 ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

70 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 223 
71 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 10 
72 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 5 
73 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 3 
74 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา  
75 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว  
76 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
77 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท  
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78 จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 2 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  

(ค่าเฉลี่ย) 
31,511 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF  
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

81 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
82 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   
83 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
84 - ---

จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน 
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ 
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทา 
งวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัด 
ทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

85 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
86 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2  
87 - ---

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ 
ระเบียบคณะกรรมการอดุมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา 
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที ่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

 

88 - ---
จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชา
การว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

89 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  
90 - ---

จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์
 online 

 

91 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
92 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
93 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
94 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน  
95 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
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96 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน)  
97 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
98 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   
99 - ---

จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน 
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ 
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง 
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

100 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  
101 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2  
102 - ---

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือร
ะเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑก์าร
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา 
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 

 

103 - ---
จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบยีบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชา
การว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

104 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร  
105 - ---

จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์  
online 

 

106 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
107 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
108 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
109 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน  
110 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
111 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เปน็วงรอบประเมิน)  
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รูปภำพกำรตรวจประเมิน 
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