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คำนำ 

 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการให้มีการประ
เมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งแต่งตั้งโดย 
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามคำสั่ง ที่ 1110 / 2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประกอบด้วย 
1. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง       ประธานกรรมการประเมิน 
    คณะ/หน่วยงาน คณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   คุณภาพการศึกษาภายใน  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุ สรวยสุวรรณ    กรรมการประเมินคุณภาพ       
    คณะ/หน่วยงาน ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   การศึกษาภายใน 
3. อาจารย์ ดร. รสา สุนทรายุทธ      เลขานุการ 
    คณะ/หน่วยงาน ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
   
 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของ 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามแนวทางคุณภาพ 2 
ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที ่1 การกำกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินกำหนดไว้ว่า “เป็นไปตามเกณฑ์” และ 
“ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผลเป็น 
“ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” (คะแนนเป็น ศูนย์) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์
ย่อยที่ต้องพิจารณา  และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ  
  
      
               ............................................................................         
                           (อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง)               
                            ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
      

............................................................................ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุ สรวยสุวรรณ)             

            กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
        

............................................................................ 
          (อาจารย์ ดร. รสา สุนทรายุทธ)             

                      เลขานุการ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ ์AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี ้

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ผลการประเมินในภาพรวมปรากฏว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ .....4.... 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี ้ปรากฏว่า  
  องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ 5 ข้อ     ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของAUN-QA (ภาคภาษาไทย) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี ้ปรากฏว่า มี 9 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก ่    

AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)   4 
AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)              4 
AUN.3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content) 4 
AUN.4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)  4 
AUN.5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)    3 
AUN.6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)   4 
AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)   N/A 
AUN.8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)  4  
AUN.9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  4 
AUN.10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)   4 
AUN.11 ผลผลิต (Output)       4 



จุดแข็ง 
1. หลักสูตรตระหนักและให้ความสำคัญในการกำหนด ELO และมีการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ ELO ครรอบ
คลุมผลดารเรียนรู้เฉพาะทางการรียนรู้ทั่วไปของหลักสูตร 

2. มีระบบและกลไกการดำเนินแบบ PDCA สะท้องการให้ถึงการวางแผน การดำเนินการ การปฎิบัติ และประ
เมิน และแนวทางการพัฒนา ในทุก Critiria 

เรื่องที่สามารถปรับปรุงได ้
1. เมื่อเข้าสู่รอบการปรับหลักสูตร สามารถปรับ ELO ให้สอดคล้องกับ ELO ที่แท้จริง ให้มีอัตลักษณ์ตอบโจทย์
ธรรมชาติของหลักสูตรได้ และสามารถต่อยอดไปยัง curriculum mapping ได้อีกด้วย 

2. ให้มีการมองแนวทางในยุค Disruptive มองด้านการปรับตัวในการหลักสูตรระยะสั้น มองมิติอื่นที่ไม่ใช่แค่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงอย่างเดียว แต่ให้มองให้บริบทอื่นด้านสังคมด้วย 

3. รายวิชาทฤษฎีให้ชั้นปีที่ 1 อาจจะให้มีการหาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความผู้เรียน 
4. การเทียบเคียงมาตรฐาน การเลือกคู่ทียบที่ใกล้เคียงและเหมาะสม 

2. รายนามคณะผู้ประเมิน 
1. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง   ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุ สรวยสุวรรณ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

3. บทนำ 
3.1 ประวัติความเป็นมา 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนทางศิลปะ ด้านทัศนศิลป์  ออก
แบบ  และดนตรีและการแสดง มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์  ด้านอัตลักษณ์ไทยการอนุรักษ์ 
สืบสาน  และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่สากล  โดยเมื่อปี พ.ศ. 2498 ได้เริ่มก่อตั้งหมวดวิชา “มนุษยธรรมศึกษาและ
สังคมศาสตร์” สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน  และป ี พ.ศ. 2517 ได้รับยกฐานะเป็น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม” สังกัดคณะ 
มนุษยศาสตร์  ซึ่งวันที่ 21 มิถุนายน 2538 ถือเป็นวันสถาปนาคณะศิลปกรรม-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ตามประ
กาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 112 ตอนที่ 21 ก ลงวันที ่21 มิถุนายน 2538   

มหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่ในการดำเนินงานจัดการศึกษาด้านศิลปะโดยทำการเปิดและขยายหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การแยกตัวจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช 2533 กล่าวคือ การจัดตั้งคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพามีศักยภาพและความพร้อมในระดับที่สามารถขยายโอกาส ทางการศึก
ษาด้านศิลปะให้ครอบคลุมทุกสาขาได ้ ดังนั้น การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงเป็นความก้าวหน้าขั้นต่อมาของ



การพัฒนาการศึกษาทางศิลปะ ด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ให้
ครอบคลุมทุกสาขาตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

ศิลปกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ประกอบด้วยสาขาวิชาทางศิลปะที่หลากหลาย อาทิเช่น สาขาวิชาจิตรกรรม 
สาขาวิชาภาพพิมพ์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาเซรามิกส์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  สาขาวิชาดนตรีและ
การแสดง  (ปัจจุบันได้แยกไปจัดตั้งเป็น คณะดนตรีและการแสดง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556) สาขาวิชาการ 
บริหารศิลปะและวัฒนธรรม  สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมด ที่กล่าวมา เป็นกลุ่มสาขา 
วิชาที่ผลิตกำลังคนสายสนับสนุนทางศิลปะ ซึ่งปฏิบัติงานในด้านศิลปวัฒนธรรม และ เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(Creative  Economy) เพื่ออนุรักษ์  สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่สากล ซึ่งยังขาดแคลนและเป็นที่ต้อง
การในปัจจุบันและที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ในภูมิภาคตะวันออกยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใดเป็นฐานการผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาทางศิลปกรรมศาสตร์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในภูมิภาคตะวันออกที่มี

ศักยภาพและความพร้อมในระดับสูง สามารถรองรับการผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ได้ ทั้งนี้ เนื่อง
จากมีโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานประสบการณ์ในการดำเนินการบริหารจัดการการศึกษา และผลิตบัณฑิตสาขา 
ศิลปกรรมศาสตร์หลายสาขา ดังกล่าวแล้วข้างต้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้น
เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมทางการออกแบบ  ให้เพียงพอกับความ 
ต้องการของประชากรและประเทศชาติในระยะยาว 
 เนื่องจากแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีการดำเนินการส่งเสริมให้การออกแบบมีส่วนใน 
การพัฒนาระบบทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economic)  โดยมุ่งเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและ  
บริการ เพื่อยกระดับให้สินค้าและบริการของไทย เป็นที่ต้องการในระดับเศรษฐกิจสากลมากขึ้น ทางคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนาหลักสูตรด้านการออกแบบ เพื่อผลิตนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและสัมพันธ์
กับระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติ  
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ถูกจัดทำขึ้นในป ี พ.ศ. 2552 
ในการพัฒนาหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เห็นความความสำคัญของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านระบบการ
เรียนและหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะของ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา กล่าวคือ มีการนำปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือโครงการออกแบบจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน มาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทดลองปฏิบัติ โดยอาศัยหลัก Art 
Project Base Learning (APBL) ซึ่งหวังผลสัมฤทธิ์ ที่มีผลกระทบต่อสังคมในระดับพอใจ โดยใช้กระบวนการออก
แบบ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของไทย สู่การออกแบบในระดับชาติและระดับสากล โดยที่วัตถุประสงค์ของหลัก
สูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการกำลังคนด้านศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าว
ข้างต้น 



 2)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี ้
  2.1) มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตระหนักต่อบท
บาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.2) มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยสามารถนำไปประยุกต์
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ชุมชน สังคม ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐาน
รากจนถึงระดับนานาชาติ 
  2.3) มีความสามารถในการค้นคว้าสร้างสรรค์ ประมวลผล พัฒนาแก้ไขปัญหา และนำเสนองานทา
งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลตามกระบวนการทางศิลปกรรม
ศาสตร์ 
  2.4) มีความเป็นผู้นำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการ
คิดแบบองค์รวม พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อส่วนรวม 
    2.5) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานขอ
งการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินกำหนดไว้ว่า“เป็นไปตามเกณฑ์”และ“ไม่เป็นไปตามเกณฑ์”หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือ
ว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผลเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” (คะแนนเป็น ศูนย์) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 
2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1-
AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ 



ส่วนที่ 1  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 
   

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที ่1 การกำกับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   เป็นไปตามเกณฑ ์  ✓ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดำเนินการ

เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ✓
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ✓
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ✓
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ✓
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ 
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

-

6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) -

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  -

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา -

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับ 
บัณฑิตศึกษา

-

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิต 
ศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

-

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ✓



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบที่ 1 
จำนวนและคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบลำดับที่ 4 มีการลาไปศึกษาต่อ และได้ม ี
อาจารย์เข้ามาแทนแล้ว และมีผลงานทางวิชาการเป็นตามกฎเกณฑ์  ให้ดำเนินการเอกสารแก้ไข โดยจัดทำ สมอ. 08 
นำอาจารย์เข้ามาประจำหลักสูตรตามกระบวนการให้เป็นที่เรียบร้อย 



ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  

การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 
องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) ระดับหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน

ตนเอง

ระดับประเมิน

โดยคณะ 
กรรมการ

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4 4
 1.1 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

4 4

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง
ของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป

4 4

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน

4 4

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 4 4
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4 4

 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4 4
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลัก
สูตร และข้อกำหนดรายวิชาได้

4 4

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and  
Content)

4 4

 3.1 การออกแบบหลักสูตรคำนึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4 4
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียน
รู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน

4 4

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลำดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย

4 4



AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning  
Approach)

4 4

 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 4
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

4 4

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 4
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3 3

  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 3

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ

3 3

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม

4 4

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

4 4

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3 3
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 4 4

 6.1 มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพย
ากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย 
การสับเปลี่ยนอัตรากำลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็ม
ความจำเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

4 4

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และกำกับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ

4 4

  6.3 กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ สำหรับตำแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

4 4

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน

ตนเอง

ระดับประเมิน

โดยคณะ 
กรรมการ



 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3 3

 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น

4 4

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ

3 3

 6.7 มีการสร้าง กำกับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ

3 3

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) N/A N/A

 7.1 มีการวางแผนและดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพย
ากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจำเป็น (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) สำหรับการเรียน 
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

N/A N/A

 7.2 กำหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สำหรับตำแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผย
แพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

N/A N/A

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน N/A N/A
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น

N/A N/A

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

N/A N/A

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and 
Support)

4 4

 8.1 มีการกำหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน

4 4

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประ
เมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

4 4

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน

ตนเอง

ระดับประเมิน

โดยคณะ 
กรรมการ



 8.3 มีระบบกำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ

4 4

 8.4 มีการให้คำปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ

4 4

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน

4 4

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and  
Infrastructure)

4 4

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิ
บัติการโครงการ ฯลฯ)

4 4

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

4 4

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

4 4

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้น
ฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการ
เรียน 
การสอน และการวิจัย

4 4

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

3 3

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 4 4
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยนำเข้า

4 4

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร

4 4

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน

ตนเอง

ระดับประเมิน

โดยคณะ 
กรรมการ



 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้
เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

3 3

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 4 4
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับ
สนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริการผู้เรียน)

3 4

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนำ
เข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 3

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 4 4

 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

4 4

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

4 4

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การ
ได้งานทำ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

4 4

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐานประ
เภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

3 3

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

3 3

ระดับในภาพรวม 4 4

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับประเมิน

ตนเอง

ระดับประเมิน

โดยคณะ 
กรรมการ



5. จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการ
ประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรแบ่งออก

เป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที ่1 การกำกับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของสำนัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA (ภาคภาษาไทย) และจุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้

องค์ประกอบที่ 1  
การกำกับมาตรฐาน

AUN.1 ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcomes)

หลักสูตรตระหนักและให้ความ
สำคัญในการกำหนด ELO และมี
การออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ ELO 
ครรอบคลุมผลดารเรียนรู้เฉพาะทา
งการรียนรู้ทั่วไปของหลักสูตร

1. เมื่อเข้าสู่รอบการปรับหลักสูตร 
สามารถปรับ ELO ให้สอดคล้องกับ 
ELO ที่แท้จริง ให้มีอัตลักษณ์ตอบ
โจทย์ธรรมชาติของหลักสูตรได ้
และสามารถต่อยอดไปยัง 
curriculum mapping ได้อีกด้วย 
2. ให้มีการมองแนวทางในยุค 
Disruptive มองด้านการปรับตัว
ในการหลักสูตรระยะสั้น มองมิติอื่น
ที่ไม่ใช่แค่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียง
อย่างเดียว แต่ให้มองให้บริบทอื่น
ด้านสังคมด้วย

AUN.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
(Program Specification)

 - -

AUN.3 โครงสร้าง 
และเนื้อหาของหลักสูตร 
(Programme Structure and 
Content)

- รายวิชาทฤษฎีให้ชั้นปีที่ 1 อาจ
จะให้มีการหาวิธีการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับระดับความ
ผู้เรียน



AUN.4 การสอนและการเรียนรู้วิธี
การ (Teaching and Learning 
Approach)

- -

AUN.5 การประเมินผู้เรียน 
(Student Assessment)

- -

AUN.6 คุณภาพบุคลากรสาย
วิชาการ (Academic Staff 
Quality)

- -

AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับ
สนุน (Support Staff Quality)

- -

AUN.8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้
เรียน (Student Quality and 
Support)

- -

AUN.9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทา
งกายภาพ(Facilities and 
Infrastructure)

- -

AUN.10 การส่งเสริมคุณภาพการ
ศึกษา(Quality Enhancement)

มีระบบและกลไกการดำเนินแบบ 
PDCA สะท้องการให้ถึงการวางแผน 
การดำเนินการ การปฎิบัติ และประ
เมิน และแนวทางการพัฒนา ในทุก 
Critiria

AUN.11 ผลผลิต (Output) การเทียบเคียงมาตรฐาน การเลือก
คู่ทียบที่ใกล้เคียงและเหมาะสม

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้



ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
  

…………………..................................................... 
(อาจารย์เจนวิทย ์นวลแสง) 

ประธานกรรมการ 

  .......................................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภานุ สรวยสุวรรณ) 

กรรมการ 

  ........................................................................ 
             (อาจารย์ ดร. รสา สุนทรายุทธ)             

                                  เลขานุการ 

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 



ภาคผนวก 



1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

3. บันทึกภาคสนาม (บทสัมภาษณ์) 

4. กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ชื่อส่วนงาน) 

5. ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 















ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues
1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด  

2 - ---ระดับปริญญาตรี 1

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  

4 - ---ระดับปริญญาโท  

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

6 - ---ระดับปริญญาเอก  

7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  

8 - ---ระดับปริญญาตรี  

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  

10 - ---ระดับปริญญาโท  

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

12 - ---ระดับปริญญาเอก  

13 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  

14 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 91

15 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  

16 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  

17 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

18 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   

19 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 5

20
- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 



21
- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท่า 3

22
- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  2

23 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 5

24
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า  

25
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 3

26
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 2

27 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

28
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า

29
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า

30
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า

31 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

32
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบ
เท่า

33
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบ
เท่า

34
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า

35 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

36 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

37 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

38 - ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues



39 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5

40 - - --ระดับปริญญาตรี

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต

42 - - --ระดับปริญญาโท 3

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

44 - - --ระดับปริญญาเอก 2

45 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 5

46 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 5

47 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

48 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์

49 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์

50 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

51
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1

52

- - --บทสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์กา
รพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

54
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน
ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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55

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชา
ติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผล

งานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

56

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชา
ติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  2

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

58
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

61
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว

62
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

63
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

64 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

65 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

66
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

67 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

68 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  8

69
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues



70 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 26

71
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำ

ภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา  

72
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประ
กอบอาชีพอิสระ)  

73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  

74 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา  

75 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว  

76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  

77 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  

78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  

79
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 10,050

80
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) —

81
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

82 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

83
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

84

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิ
จารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชากา

รสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ  

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

86 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
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87

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐาน
ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภาย
ใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

88

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐาน
ข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  

90
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online  

91 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  

92 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

93
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  

94 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  

95 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

96
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)  

97
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

98
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ   

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues



99

- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิ
จารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชากา

รสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ  

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

101 - ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

102

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐาน
ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภาย
ใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

103

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐาน
ข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  

105
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online  

106 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  

107 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

108
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  

109 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  

110 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

111
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)  
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