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ค าน า 

 
 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1110/2562 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย 
1. ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ     ประธานกรรมการประเมิน 
คณะดนตรีและการแสดง     คุณภาพการศึกษาภายใน 
2. อาจารย์ศุภรา อรุณศรีมรกต  กรรมการประเมินคุณภาพ    
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  การศึกษาภายใน 
3. อาจารย์กัลยาณี เผือกน าผล    เลขานุการ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  การศึกษาภายใน 
   
 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน 

ของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินก าหนดไว้ว่า 
“เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน และผลเป็น “ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์” (คะแนนเป็น ศูนย์) ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1- AUN.11) 
แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา  และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ  
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 ในปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 ผลการประเมินในภาพรวม ปรากฏว่า ผลการประเมิน ระดับ 2 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า  
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ 5 ข้อ   

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ AUN-QA (ภาคภาษาไทย)  
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 11 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับการประเมินโดยกรรมการ 
AUN1. Expected Learning Outcomes 3 
AUN2.  Programme Specification 3 
AUN3. Programme Structure and Content 2 
AUN4. Teaching and Learning Approach 2 
AUN5. Student Assessment 3 
AUN6. Academic Staff Quality 2 
AUN7. Support Staff Quality N/A 
AUN8. Student Quality and Support 2 
AUN9. Facilities and Infrastructure 3 
AUN10. Quality Enhancement 2 
AUN11. Output 2 

 

จุดแข็ง 
1. รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
2. หลักสูตรมีความหลากหลายในศาสตร์ของงานเซรามิกส์ สามารถน าไปประกอบกิจการได้หลายด้าน 
3. หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทันสมัย มีความพร้อมและเพียงพอต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
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เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
1. หลักสูตรควรมีการตั้งเป้าหมายของการประเมินตนเองแต่ละหัวข้อ และวิเคราะห์เป้าหมายให้ชัดเจน 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
2. หลักฐานที่น ามาประกอบควรมีการวิเคราะห์และสรุปผลของหลักฐานว่าหลักสูตรมีการพัฒนาผลจากที่

บอกไว้หรือไม่ 
3. ในส่วนของหลักฐานที่มีอยู่ เช่น ค่าสถิติ ควรเก็บเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อหาสัดส่วนในการวิเคราะห์

หาผลดีผลเสีย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงต่อในครั้งต่อไป 
 

2. บทน า 
2.1 ประวัติความเป็นมา 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาออกแบบเซรามิกส์ ได้ถูกจัดท าข้ึนในปีพ.ศ.2537 และได้มีการ

พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรทุกๆ 4 ปี ซึ่งในหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเน้นความส าคัญของเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ผ่านระการเรียนรู้ โดยมาการน าปัญหาด้านการออกแบบเซรามิกส์ หรือโครงการจากภาครัฐ 
และเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน มาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และทดลอง
ปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักปฏิบัติงานในลักษณะ Art Project Base Learning (APBL) โดยหวังผลสัมฤทธิ์ ต่อ
สังคมในระดับพอใจ โดยค านึงถึงวิธีการออกแบบ ที่แสดงลักษณ์เฉพาะของไทย สู่การออกแบบร่วมสมัยการเรียน
การสอน 
 
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 รายงานผลการด าเนินงานของ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน
ของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 1 ตัว
บ่งชี้ ผลการประเมิน ก าหนดไว้ว่า“เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใด
ข้อหนึ่งถือว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และผลเป็น “ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์” (คะแนนเป็น ศูนย์) ส่วนที่ 2 
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้
หลัก (AUN.1- AUN.11) แต่ละตัวบ่งชี้ประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยที่ต้องพิจารณา และผลการประเมินเป็น 7 ระดับ 
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ส่วนที่ 1  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
   

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

× 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)   
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ 
    ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

-  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) -  
8. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ -  
9. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ -  
10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -  
11. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
     ในระดับบัณฑิตศึกษา 

-  

12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ 
     ทุกรอบ 5 ปี 

  

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
   เป็นไปตามเกณฑ์    ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 
.…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  

การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 
องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

ระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)    
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 3  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะ
ทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)    
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3 3  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3 3  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure 
and Content) 

   

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3 2  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 2  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับ
อย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 2  

Overall opinion 3 2  
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning 
 Approach) 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

3 2  

  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 2  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 2  
Overall opinion 3 2  

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)    
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 3  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและ
แจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4 3  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3 3  

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา 
และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 3  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3 3  
Overall opinion 4 3  

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)    
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยก
ย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ
งาน) เพ่ือเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 

3 3  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 

3 2  

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
วิชาการ 

3 2  

 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3 2  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้
เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ 

2 2  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ 

3 2  

Overall opinion 3 2  
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)    
 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) 
ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

N/A N/A  

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

N/A N/A  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

N/A N/A  

 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความ
ต้องการนั้น 

N/A N/A  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้
เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการ 

N/A N/A  

Overall opinion N/A N/A  
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and 
Support) 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

3 2  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมี
การประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 2  

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3 2  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

3 2  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3 2  

Overall opinion 3 2  
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

   

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียน
รวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
พิเศษ 

3 3  

Overall opinion 3 3  
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)    
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับ

ประเมิน
ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เช่น ระบุเหตุผลท่ี 
คะแนนประเมิน 
แตกต่างกัน) 

 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3 2  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3 2  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมี
ความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 2  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3 2  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3 2  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 2  

Overall opinion 3 2  
AUN. 11 ผลผลิต (Output)    
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 2  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 2  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 2  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 2  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 2  

Overall opinion 3 2  
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4. จุดแข็ง และเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
  ระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตาม
แนวทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA (ภาคภาษาไทย) และจุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 
 

  

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) 

รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย
สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

ตั้งเป้าหมายของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้ชัดเจน เพ่ือประเมินตนเองว่าสามารถ
ท าตามที่ตั้งเป้าได้หรือไม่ 

AUN. 2 รายละเอียด
ของหลักสูตร (Program 
Specification) 

หลักสูตรมีความหลากหลายในศาสตร์
ของงานเซรามิกส์ สามารถน าไป
ประกอบกิจการได้หลายด้าน 

ขาดการวิเคราะห์เป้าหมายของผลที่
คาดหวังว่าจะได้รับ 

AUN. 3 โครงสร้าง 
และเนื้อหาของหลักสูตร 
(Programme Structure 
and Content) 

 แสดงการวิเคราะห์ผลหรือประโยชน์ที่
ได้รับจากการตั้งเป้าหมาย รวมถึงขาดผล
การวิเคราะห์หลักฐาน 

AUN. 4 การสอนและ
การเรียนรู้วิธีการ 
(Teaching and 
Learning Approach) 

 ยังไม่สามารถแสดงถึงความยืดหยุ่นในการ
เลือกเนื้อหาวิชา วิธีประเมิน วิธีการและ
ระยะเวลาเรียนได้ ยังไม่สามารถแสดงถึง
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ 

AUN. 5 การประเมิน
ผู้เรียน (Student 
Assessment) 

 ควรก าหนดเป้าหมายและน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมถึงการแสดงผลการประเมินก่อนจบ
การศึกษายังไม่ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 6 คุณภาพ
บุคลากรสายวิชาการ 
(Academic Staff 
Quality) 

อาจารย์ประหลักสูตรมีการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 

ควรแสดงสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนให้
เหมาะสมกับภาระงานของผู้สอน 

AUN. 7 คุณภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน 
(Support Staff 
Quality) 

N/A N/A 

AUN. 8 คุณภาพและ
การสนับสนุนผู้เรียน 
(Student Quality and 
Support) 

 ควรมีการรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ออกจาก
การศึกษาเพ่ือวางแผนการป้องกันการ
ออกของนิสิตและสร้างแผนกระตุ้นยอด
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทางกายภาพ 
(Facilities and 
Infrastructure) 

หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ
ทันสมัย มีความพร้อมและเพียงพอต่อ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี 
 

 

AUN. 10 การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
(Quality 
Enhancement) 

 ขาดผลของการด าเนินงานและควรมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
น าไปใช้ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  

AUN. 11 ผลผลิต 
(Output) 
 
 

 ควรเพิ่มข้อมูลคู่เทียบและการเทียบเคียง
มาตรฐานเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตร และควรวิเคราะห์ถึงผลผลิตนั้น
เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

12 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเอกสารแนบ 

 
2. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
ตามเอกสารแนบ 
 

3. บันทกึภาคสนาม (บทสัมภาษณ์) (ถ้าม)ี 
- 
 

4. ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ถ้ามี) 
1 – 30 มิถุนายน 2562 ด าเนินการจัดท าการประเมินตนเอง (SAR) 
1 -30 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการประเมินคุณภาพด าเนินการตรวจประเมินโดยระบบ Desktop 
Assessment  
31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการประเมินคุณภาพเข้าตรวจประเมินที่สาขาออกแบบเซรามิกส์ และจัดท า
รายงานผลการประเมินฯ (CAR) 
1-15 สิงหาคม 2562 กรอกข้อมูลลงในระบบ Che-QA 
 

5. ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ถ้ามี) 
- 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาออกแบบเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

 
ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 

 4 - ---ระดับปริญญาโท 
 5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 6 - ---ระดับปริญญาเอก 
 7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 
 8 - ---ระดับปริญญาตรี 
 9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 
 10 - ---ระดับปริญญาโท 
 11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 12 - ---ระดับปริญญาเอก 
 13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
 14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 71 

15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 
 16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 
 17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  
 19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 5 

20 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

 
21 

- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 5 

22 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

 23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  3 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2 
26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1 
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
 30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
 31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
 35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 

36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
 37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 
 39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 
 40 - - --ระดับปริญญาตรี 
 41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 
 42 - - --ระดับปริญญาโท 4 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 
 44 - - --ระดับปริญญาเอก 1 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 3 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 10 

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

 53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

 

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

 57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

 59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
 

61 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 
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ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

62 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
63 

- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

 64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 7 

66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  3 

69 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 18 

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

 
72 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 

 73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 
 74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
 75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
 76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
 77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 
 78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 
 

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

 
80 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

 
81 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

 82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
 

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
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84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
 

87 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

88 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

90 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

 91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
 96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 
 

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

 
98 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  
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99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
 

102 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

 

103 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

105 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

 106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
 111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 
 

 
 


