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คำนำ 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะวิทยาศาสตรและ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ไดดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแตงต้ังโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวย 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทรัตน บุนนาค ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารย ดร.อุไรวรรณ บัวตูม กรรมการ 

 ๓. อาจารยปยาภรณ รัตโนภาส เลขานุการ 

 

รายงานผลการตรวจประเมินฉบับน้ี เปนการรายงานผลการดำเนินงานของ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา 

ตามแนวทางคุณภาพ ๒ สวน ดังน้ี สวนที่ ๑  การกำกับมาตรฐาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม และสวนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

คณะกรรมการฯ ไดดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพฯ ในวันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และไดเสนอผลการตรวจประเมิน พรอมทัง้จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอ

ตอมหาวิทยาลัยบูรพา 
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 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทรัตน บุนนาค) 
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 ............................................................................... 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน 

คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีดังน้ี 

สวนที่ 1  การกำกับมาตรฐาน 

  เปนไปตามเกณฑ   

  ไมเปนไปตามเกณฑ  ..........................(ระบุขอ)   

สวนที่ 2 ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ AUN-QA  

ผลการตรวจประเมินตามเกณฑ AUN-QA ไดคะแนนโดยรวม เทากับ ... 4... ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี 

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 ....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 ....3..... 

 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สะทอนถึงวิสัยทัศนและพันธกิจ ของ

สถาบัน คณะฯ และหลักสูตรอยางชัดเจน  

2. มีการเทียบเคียงผลลัพธเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรในหลายมติิ การตกออก ผลงานทาง

วิชาการของนิสิต ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน 

3. อาจารยประจำหลักสูตรมีการพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง 
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เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

1. บริหารจัดการสัดสวนอาจารยประจำหลักสตูรตอนิสิตใหเหมาะสม  

2. การประเมินชองทางการรับผลสะทอนกลบัจากผูมีสวนไดสวนเสียใหครบทุกกลุมผูมสีวนได

สวนเสีย 

3. ทบทวนการสื่อสารดานการเรียนรูตลอดชีวิตที่หลักสูตรกำหนดใหแกนิสติ (ทักษะการคดิ

วิเคราะหที่เปนระบบ)  

 

2. ผลการตรวจประเมิน องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดำเนนิการ 

เปนไปตามเกณฑ 

 

ไมเปนไปตามเกณฑ 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี    

1. จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

3. คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร   

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน   

5. การปรับปรงุหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด   

 

สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

  เปนไปตามเกณฑ 

  ไมเปนไปตามเกณฑ   

 (ระบุสาเหตุ)  

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

 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององคประกอบที่ 1 

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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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] 

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] 4 

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] 

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] 3 

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] 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] 

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 ผลการประเมิน 

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-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] 

3 

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] 

4 

9.5 The standards for environment, health and safety; and access for 

people with special needs are defined and implemented [7] 

3 
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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] 

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] 

3 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and 

subjected to evaluation and enhancement [6] 

3 

Overall Opinion 3 

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] 

3 

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] 

3 

Overall Opinion 3 

 

 

 

 

 



10 

4. จุดแข็ง และเรื่องท่ีสามารถพัฒนาได  

AUN-QA 1 Expected Learning Outcomes 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สะทอนถึงวิสัยทัศนและพันธกิจ ของสถาบัน คณะฯ 

และหลักสูตรอยางชัดเจน  

2. หลักสูตรมีการสำรวจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่ชัดเจนและครอบคลุม โดยมี

กระบวนการนำความตองการไปใชในการกำหนด ELOs 

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได   

1. ประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังที่สะทอนถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียใหครบทุกกลุมที่

หลักสูตรระบุไว 

 

AUN-QA 2 Programme Specification 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสียในดานขอมลูของหลักสูตรครบทุกกลุม  

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

1. การประเมินชองทางการรับผลสะทอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียในสวนของรูปแบบการสื่อสารที่

หลักสูตรเปดชองทางใหครบทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

AUN-QA 3 Programme Structure and Content 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง มีโครงสราง 

เน้ือหาที่เรียงลำดับรายวิชาและบูรณาการอยางเหมาะสม  

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

- 

 

AUN-QA 4 Teaching and Learning Approach 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต  

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

1. ทบทวนการสื่อสารดานการเรียนรูตลอดชีวิตที่หลักสูตรกำหนดใหแกนิสิต (ทักษะการคิดวิเคราะหที่

เปนระบบ)  
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AUN-QA 5 Student Assessment 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีการกำหนดเกณฑการประเมินผูเรียนที่ชัดเจน และมกีารทวนสอบการประเมินผล  

2. มีกระบวนใหขอมูลปอนกลับผูเรียนโดยการแจงผลการสอบสงผลใหผูเรียนนำไปปรับปรุงการเรียน

ของตนเองไดทันเวลา  

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

1. พัฒนาการจัดการการรองทุกข 

 

AUN-QA 6 Academic Staff Quality 

จุดแข็ง 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมกีารพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง 

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

1. บริหารจัดการสัดสวนอาจารยประจำหลักสูตรตอนิสิตใหเหมาะสม  

 

AUN-QA 7 Support Staff Quality 

จุดแข็ง 

1. มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับบุคลากรสายสนับสนุนอยางมีระบบโดยคณะและหลักสูตร

ประสานงานกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

- 

 

AUN-QA 8 Student Quality and Support 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีกจิกรรมที่หลากหลายในการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและ

การประกอบอาชีพสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

1. ประเมินวิธีการและเกณฑการรับเขาศึกษาตอ  

 

AUN-QA 9 Facilities and Infrastructure 

จุดแข็ง 

1. มีอุปกรณสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอตอการเรียนรูของนิสิต 

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

- 
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AUN-QA 10 Quality Enhancement 

จุดแข็ง 

1. มีการประเมินผลและนำผลการประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตมาปรับปรุงหลักสตูร   

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

- 

 

AUN-QA 11 Output 

จุดแข็ง 

1. มีการเทียบเคียงผลลัพธเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรในหลายดาน (การตกออก ผลงานทางวิชาการของ

นิสิต ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอการปฏิบัติงาน)  

เรื่องทีส่ามารถพัฒนาได 

- 
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ขอมูลพื้นฐานหลักสูตร (Common Data Set) 

ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

1 จำนวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 1 

2 - ---ระดับปรญิญาตร ี 1 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 
 

4 - ---ระดับปรญิญาโท 
 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 

6 - ---ระดับปรญิญาเอก 
 

7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 
 

8 - ---ระดับปรญิญาตร ี
 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 
 

10 - ---ระดับปรญิญาโท 
 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 

12 - ---ระดับปรญิญาเอก 
 

13 จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 299 

14 - ---จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 299 

15 - ---จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 
 

16 - ---จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 
 

17 - ---จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 

18 - ---จำนวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  
 

19 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 5 

20 - -จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา  

 

21 - -จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

4 

22 - -จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  

1 

23 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงอาจารย 5 

24 - ---จำนวนอาจารยประจำ (ที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 
 

25 - ---จำนวนอาจารยประจำ (ที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 4 

26 - ---จำนวนอาจารยประจำ (ที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 1 

27 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  
 

28 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
 

29 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 
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ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

30 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 

31 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 
 

32 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงรองศาสตราจารย ที่มวุีฒิปริญญาตร ีหรือเทียบเทา 
 

33 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงรองศาสตราจารย ที่มวุีฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 
 

34 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงรองศาสตราจารย ที่มวุีฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 

35 จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหนงศาสตราจารย 
 

36 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตร ีหรอืเทียบเทา 
 

37 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท หรอืเทียบเทา 
 

38 - ---จำนวนอาจารยประจำตำแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเทา 
 

39 จำนวนอาจารยประจำหลักสตูรแยกตามวุฒิการศึกษา 
 

40 - - --ระดับปริญญาตร ี
 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 
 

42 - - --ระดับปริญญาโท 4 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 

44 - - --ระดับปริญญาเอก 1 

45 จำนวนอาจารยประจำหลักสตูรที่มีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
 

46 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่ไมมตีำแหนงทางวิชาการ 
 

47 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทีม่ีตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 

48 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทีม่ีตำแหนงรองศาสตราจารย 
 

49 - - --จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทีม่ีตำแหนงศาสตราจารย 
 

50 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 10 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 

8 

52 - - --บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออก

ประกาศารฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอ
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ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

1 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปน

การทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานขอมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1 

57 - - --ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
 

58 - - --ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการ

แลว 

 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 3 

60 - - --ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
 

61 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทาง

วิชาการแลว 

 

62 - - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนง

ทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

 

63 - - --จำนวนงานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online 

 

64 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
 

65 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

66 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
 

67 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

68 - - --จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  
 

69 - - -จำนวนบทความของอาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 
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ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

70 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 105 

71 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ป หลังสำเร็จ

การศึกษา 

10 

72 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบอาชีพ

อิสระ) 

7 

73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 
 

74 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทำกอนเขาศึกษา 
 

75 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำอยูแลว 
 

76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
 

77 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 
 

78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 
 

79 เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ

อาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

15,000 บาท 

80 ผลการประเมนิจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.72 

81 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสำเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

 

82 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  
 

83 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

9 

84 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ

แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

 

85 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

86 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 
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ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

87 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเปนประกาศใหทราบ

ทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 

88 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมลู

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

89 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
 

90 - ---จำนวนงานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online 

 

91 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
 

92 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

93 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
 

94 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

95 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  
 

96 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด (ปการศกึษาที่เปนวงรอบประเมิน) 
 

97 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูสำเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

 

98 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  

 

99 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการอุดมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.

2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบทั่วไปและ

แจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ 

 

100 - ---ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

101 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 
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ลำดับ ชื่อขอมูลพืน้ฐาน CdsValues 

102 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเปนประกาศใหทราบ

ทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยู

ใน Beall's list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

 

103 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูในฐานขอมลู

ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

104 - ---ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
 

105 - ---จำนวนงานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเลคทรอนิกส online 

 

106 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 
 

107 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 
 

108 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
 

109 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 

110 - ---จำนวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ  
 

111 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน) 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
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รูปภาพการตรวจประเมิน 
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