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ค าน า 
 

 คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งแต่งตั้งโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1701/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ลงวันที่    
22 กันยายน พ.ศ.2559 ประกอบด้วย 
 1. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ   กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3. ดร.สุจิตรา ศรีสังข์  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน 
ของ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์การประเมินของ CUPT QA  
และของ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้  
เพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ของ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 และได้เสนอผล 
การประเมิน พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัย
บูรพา เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 

     
               ............................................................................       
         (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข)             
                     ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        
 

............................................................................ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ)             

           กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                  
          

............................................................................ 
                 (ดร.สุจิตรา ศรีสังข์)             
  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวทิยาลัยบูรพา 
 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 13 ตัวบ่งชี้หลัก 
และ 4 ตัวบ่งชี้เลือก ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ …….. โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 
 ผลการประเมินทั้ง 13 ตัวบ่งชี้หลัก ปรากฏว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับ ……..  

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 1 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 4 ได้แก่  
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 1 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก่ 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 10 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 2 ได้แก่ 
  C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  
C.3 คุณภาพบัณฑิต  
C.4 ผลงานของผู้เรียน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 1 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 1.67 ได้แก่ 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ผลการประเมินทั้ง 4 ตัวบ่งช้ีเลือก ปรากฏว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับ ……..    
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 1 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก่  

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 1 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ ร้อยละ 85.71 ได้แก่ 

  S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ไม่รับการประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

S.2 Student Mobility-Inbound/outbound, part-time/full-time of international 
students 

  S.3 Green University+ 
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จุดแข็ง 

1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกัน 
2. มีการบริหารจัดการที่ส่งผลในด้านการแข่งขัน บริบทเชิงกลยุทธ์ และระบบการปรับปรุงผลการ

ด าเนินงานดีขึ้น 
3. มีโครงการบริการตรวจสอบวิเคราะห์อัญมณีส าหรับบุคคลทั่วไป มีรายได้เพ่ิมขึ้นเข้าสู่คณะประมาณปีละ 

7 แสนบาท 1.5 ล้านบาท และ 2.1 ล้านบาท ตามล าดับ 
 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

1. การก าหนดช่วงเวลาบรรลุวิสัยทัศน์ การให้ความหมายค าส าคัญในวิสัยทัศน์ และการก าหนดตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ 

2. การทบทวนค่าเป้าหมาย และการน าค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผน ไปก าหนดเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน 

3. การก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต และเอกลักษณ์ของคณะ รวมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
 

2. รายนามคณะผู้ประเมิน 
1. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข   ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ  กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
3. ดร.สุจิตรา ศรีสังข์     กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  
3. บทน า 

3.1 ประวัติความเป็นมา 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็น

อุตสาหกรรมส่งออกในล าดับต้น ๆ ที่ท ารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประเภทนี้
ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทั้งระดับบริหารจัดการและระดับฝีมือแรงงาน ทาง มหาวิทยาลัยตระหนัก
ถึงความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการก าลังคน
ในสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และได้วางแผนการผลิตบัณฑิตให้เพียงพอและเหมาะสมทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ สนองความต้องการของอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก  

จากผลการศึกษาพบว่าอุตสาหกรรมทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ มีความจ าเป็นต้องใช้ก าลังคนที่มี
ทักษะและความสามารถสูงในสัดส่วนที่เพ่ิมสูงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับจ านวนแรง งานที่ใช้  ทั้งนี้ด้วยความจ าเป็น
ของกระบวนการผลิตและการตลาด การควบคุมคุณภาพ การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนในสาขาวิชาทางด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับอย่างรีบด่วน และทาง มหาวิทยาลัยได้น า เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2536 โดยก าหนด ให้สาขาทางด้านวิชาอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมอยู่ในโครงการผลิตบัณฑิตสาขา วิชา
ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ต้นปี พ .ศ 2537 ในโครงการจัดตั้งภาค วิชาวัสดุ
ศาสตร์ - เทคโนโลยีอัญมณี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   และเริ่มรับนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ปี
การศึกษา 2538 และต่อมา มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมิภาคของรัฐบาล การจัดตั้งวิทยาเขต
แห่งใหม่ขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2539 โดยในโครงการจัดตั้งที่
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คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วนั้น ให้จัดตั้งวิทยาลัยอัญมณี ณ วิทยาเขตดังกล่าว โดยมีแผนด าเนินการ
เปิดสอนใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ สาขาเทคโนโลยีอัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ สาขาอัญมณีศาสตร์ และสาขาการออกแบบเครื่องประดับ วิทยาลัยอัญมณีได้ด าเนินการรับนิสิต ณ 
วิทยาเขตจันทบุรี ในปีการศึกษา 2544 เป็นปีแรกในสองสาขาแรกดังกล่าว และในปีการศึกษา 2545 เปิดรับนิสิต
เพ่ิมอีกสาขา คือสาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 

ในปี พ.ศ 2548 วิทยาลัยอัญมณีได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2549 มี 3 หลักสูตร ดังนี้  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี มี 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

โดยยุบรวมสาขาอัญมณีและเครื่องประดับและสาขาเทคโนโลยีอัญมณีเดิม  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี มี 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาธุรกิจอัญมณีและ

เครื่องประดับ  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี มี 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการออกแบบ

เครื่องประดับ 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 วิทยาลัยอัญมณีได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะอัญมณี เมื่อมหาวิทยาลัยบูรพา

เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ในปี พ.ศ 2554 คณะอัญมณีได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2554 มี 3 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอัญ
มณีและเครื่องประดับ และ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับ 
 
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามตัวบ่งช้ีหลัก และตัวบ่งชี้เลือก 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ คณะอัญมณี ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 
โดย นายพรพิทักษ์ สุธรรม รายงานผลการประเมิน ระดับคณะนี้ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึง 
เอกสารการประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินงาน และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่ประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต การประเมินนี้ด าเนินการภายใต้การประเมิน
คุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และ  
ตัวบ่งชี้เลือกอย่างน้อย 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับ 7 ระดับ โดยผลการประเมินตามตัวบ่งชี้หลัก และ 
ตัวบ่งชี้เลือก มีดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ระดับ 
ตัวบ่งชี้หลัก 
 C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 2.00 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 2.00 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 2.00 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 2.00 
C.5คุณสมบัติของอาจารย์ 2.00 
C.6ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 1.67 
C.7การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 2.00 
C.8การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2.00 
C.8.1การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 2.00 
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5. จุดแข็ง และเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
  คณะอัญมณี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ด้วยโครงร่างองค์กร ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้เลือกอย่างน้อย  
4 ตัวบ่งชี้ โดยผลการด าเนินงานของคณะ และจุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
P.1 ลักษณะขององค์กร - มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สอดคล้องกัน 
 
 
 

- การก าหนดช่วงเวลาการบรรลุวิสัยทัศน์
ให้ชัดเจน 
- การอธิบายหรือการให้ความหมายของ
ค าส าคัญในวิสัยทัศน์ เช่น เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลทั้งประเด็นคุณภาพบัณฑิต 
คุณภาพงานวิจัย และคุณภาพการบริการ
วิชาการ 
- การหาคู่เทียบ 
- การก าหนดตัวชี้วัดวิสัยทัศน์เพื่อ
ประเมินการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ระดับ 
C.8.2การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ 2.00 
C.9ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 2.00 
C.10บุคลากรได้รับการพัฒนา 2.00 
C.11ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.00 
C.12การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 4.00 
C.13การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 
ตัวบ่งชี้เลือก 
S.1จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3.00 
S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of  
     international students 

- 

S.3Green University - 
S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้อยละ 85.71 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
P.2 สภาวการณ์ของ
องค์กร 

- มีการบริหารจัดการที่ส่งผลให้ด้าน
การแข่งขัน บริบทเชิงกลยุทธ์และ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานดี
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

- การก าหนดคู่เทียบในต่างประเทศระดับ
อาเซียน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
- การน าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนไป
ก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้หลัก 
C.1 การรับและการ
ส าเร็จการศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา   

- - เกณฑ์การมีส่วนร่วมของคณะและ
หลักสูตรเพื่อก าหนดระบบการรับนิสิต
และแผนกลยุทธในการรับนักศึกษาให้ได้
ตามเป้าหมาย  
- การมีส่วนร่วมของคณะและหลักสูตร
เพ่ือก าหนดระบบการดูแลนิสิตระหว่าง
เรียนให้มีความสุขและเป็นไปดัง
เป้าหมายที่วางไว้ 
- การมีส่วนร่วมของคณะและหลักสูตร
เพ่ือก าหนดระบบและการตรวจสอบ
ติดตามการดูแลนิสิตให้จบการศึกษาของ
แต่ละหลักสูตร 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
C.2 การได้งานท า 
ของบัณฑิต หรือการใช้
ประโยชน์ใน  
การประกอบวิชาชีพ  

- 

- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
ภาวะการได้งานท า ของบัณฑิต 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
ภาวะการมีกิจการของตนเองของบัณฑิต 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
ภาวะการน าผลงานนิสิตไปใช้ประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชน 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
ภาวะการหารายได้ประจ าหรือไม่มีรายได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ของผู้ใช้บัณฑิต
หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
- การเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ที่สามารถ
เทียบได้กับเป้าหมาย  
- คณะฯและหลักสูตรอาจพิจารณาศึกษา
บัณฑิตของตนโดยน ามาพิจารณา
ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากระบบที่
สถาบันน าส่งย้อนกลับ 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต  - ดูเป็น 

- ซื้อเป็น 
- ท าเป็น 
- มี exit/exam การสอบก่อนจบ
การศึกษา 

- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรด้าน
ความสอดคล้องกันกับอัตลักษณ์บัณฑิต
ของสถาบัน 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อการ
ทวนสอบผลการจัดการศึกษาด้วยการ
ทดสอบความรู้ 
- การวิเคราะห์ผลส ารวจของคณะ/
หลักสูตรต่อผลจาก exit/exam 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อระบบ
การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัด
การศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบัน 
- การอธิบายโครงร่างองค์กรที่ครอบคลุม
รัดกุม ซึ่งคณะฯและหลักสูตรสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบโดย
พิจารณาส ารวจบัณฑิตของตนแล้วน าผล
มาพิจารณาเปรียบเทียบหรือประกอบกับ
ข้อมูลที่ได้จากระบบที่เก็บมาจาก
นายจ้างที่สถาบันน าส่งกลับมาให้ 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
C.4 ผลงานของผู้เรียน - ความสามารถในการจดสิทธิบัตรได้

ทั้งสามหลักสูตรทั้งของอาจารย์และ
นิสิตในระดับปริญญาตรี 
 

- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
ภาวะการเรียนรู้และความสามารถในการ
ใช้ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ตามบริบทสังคมหรืออุตสาหกรรม 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อการ
น าสิทธิบัตรไปก่อให้เกิดประโยชน์กับ
สังคม 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรด้านการ
ท าให้เกิดรายได้จากสิทธิบัตร 
- การวางแผนและเป้าหมายการ
ด าเนินการเพ่ือใช้ประโยชน์จากสิทธิบัตร
ที่คณะและหลักสูตรมี(ทางสังคมและการ
หารายได้) 
- การอธิบายโครงร่างองค์กรที่ครอบคลุม
รัดกุม ซึ่งคณะฯและหลักสูตรสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพของระบบโดย
พิจารณาส ารวจบัณฑิตของตนแล้วน าผล
มาพิจารณาเปรียบเทียบหรือประกอบกับ
ข้อมูลที่ได้จากระบบที่เก็บมาจาก
นายจ้างที่สถาบันน าส่งกลับมาให้ 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์  

- อาจารย์สามารถเข้าถึงงานทุนวิจัย
มุ่งเป้า SME ที่เน้นให้การน าวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
รายวิชาที่มีการออกแบบการสอน มีการ
สอนด้วยวิธีการสอนที่สามารถสอนและ
ประเมินผลการสอนที่ครอบคลุมตาม 
ELOS ก าหนด 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
อาจารย์ที่สามารถพัฒนาและสามารถใช้
สื่อการสอนที่หลากหลาย 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
อาจารย์ที่สามารถติดตามและประเมินผล
การสอนและทบทวนกระบวนการสอน
ของตนเอง 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
ภาวะการจัดการวิจัย/สร้างสรรค์ และ
บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
จ านวนอาจารย์และนักวิจัย/สร้างสรรค์ 
ที่เพียงพอต่อภารกิจและเป้าหมายที่วาง
ไว้ 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรที่มีการ
ประเมินความสามารถที่พึงประสงค์ของ
อาจารย์ตามที่ระบุไว้ 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อ
ปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษของบุคลากร 
(สถาบนัก าหนดเกณฑ์ Toefl ที่ 550 
คะแนน) 
- การส ารวจของคณะ/หลักสูตรต่อภาวะ
สัดส่วนอาจารย์ที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ของอาจารย์สายศิลปกรรม (สัดส่วน 1:8)  
- คณะและหลักสูตรโดยอาจารย์ร่วมกัน
ศึกษาทบทวนเพื่อก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนที่ได้รับทุนวิจัยมุ่งเป้า SME ให้
น ามาใช้ประโยชน์ 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย  

- 

- การวิเคราะห์ผลงานวิจัย หรือผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าเพื่อให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(ELOs) เป้าหมาย และมีพันธกิจของ
คณะ มหาวิทยาลัย 
- ผลงานวิชาการของนักวิทยาศาสตร์ 
 

C.7 การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร - 

- การสื่อสารและผลักดันคุณลักษณะที่
ก าหนดไว้เป็นอัตลักษณ์นิสิต และ
เอกลักษณ์ของหลักสูตร 

C.8 การบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

- 

- ส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรให้ทุก
ภาคส่วนได้มีความรู้ความเข้าใจในทิศ
ทางการท างาน แผน และเป้าหมายใน
การพัฒนา 

C.8.1 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
กรรมการประจ าคณะ 

- - 

C.8.2 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ 

- - 

C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
คณะ 

- 

- ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่
ต้องการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะ
ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ให้
เป็นที่เข้าใจร่วมกันในหมู่ประชาคม 
- ท าการวิเคราะห์ SWOT ด้านการเงิน 
เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน 
- ปรับปรุงตัวชี้วัด และเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดของแผนต่างๆ ให้มีประโยชน์ต่อ
การบริหารยุทธศาสตร์ และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ 
- เพ่ิมระบบและกลไกการก ากับติดตาม 
และวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผน
อย่างสม่ าเสมอ 
- แยกประเด็นการจัดการความรู้ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและรักษาองค์
ความรู้ (แฝง) ที่มีในคณะออกจาก
ประเด็นความต้องการในการพัฒนา 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
C.10 บุคลากรได้รับ 
การพัฒนา 

- 

- วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์
ตามท่ีระบุไว้ในโครงสร้างองค์กร 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- มีระบบประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- การก าหนดเป้าหมายการประเมินการ
สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เน้นที่
คณะให้บริการ และมีผลวิเคราะห์การ
ด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย โดย
จ าแนกตามหลักสูตร 
- มีระบบการด าเนินการข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการ/ผู้ใช้งานวิจัย 
กลุ่มศิษย์เก่า กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ/
สายสนับสนุน โดยก าหนดเป้าหมายและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย 
- เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มและการพัฒนา 

C.12 การบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
คณะ 

- การจัดบริการวิชาการท่ีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ และเน้นการมี
ส่วนร่วมของทั้ง 3 สาขาวิชาซ่ึง
สัมพันธ์กัน 
- โครงการบริการตรวจสอบ
วิเคราะห์อัญมณีส าหรับบุคคลทั่วไป มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนเข้าสู่คณะประมาณ 7 
แสนบาท, 1.5 ล้านบาท, 2.1 ล้าน
บาท ตามล าดับ  

- ขยายโครงการตรวจวิเคราะห์อัญมณี
ส าหรับบุคคลทั่วไปโดยสร้างเครือข่าย
เพ่ิมข้ึน ตามกลยุทธที่ 7  คือ สร้างรายได้
จากการบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการทางด้าน
ความรู้ของสังคมเพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 
- การบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน และการวิจัยเพิ่มข้ึน 
เพ่ือความแข็งแกร่งของศาสตร์ด้านอัญ
มณี 
- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของการ
ให้บริการเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นผลการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- มีการบูรณาการการด าเนินการ
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 

- การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
และสังคมด้านวัฒนธรรมเชิงประเพณี 
โดยมีส่วนร่วมของชุมชน 
- การบูรณาการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้เลือก 
S.1 จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

- มีงบประมาณการวิจัยจ านวนมากพอ
จากทั้งภายในและภายนอก 
- มีการกระจายภาระกิจการวิจัยของ
อาจารย์ 

- การก าหนดเป้าหมาย และวิเคราะห์
การด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย 
 

S .2  Student Mobility - 
Inbound/outbound, 
part - time/full - time 
of international 
students 

- - 

S.3 Green University - - 
S .4  การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- 
- การน าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของแผนไป
ก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 

 
ผู้จัดท ารายงาน นายพรพิทักษ์ สุธรรม 
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 
 

 ................................................................ 
       (รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข) 

ประธานกรรมการ 
 

.......................................................................... 
      (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ) 

กรรมการ 
 

................................................................ 
           (ดร.สุจิตรา ศรีสังข์) 

กรรมการ 
 

 



 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ส าเนา - 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่ ๑๙๑๐/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

----------------------------  
 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๗๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการเพิ่มเติมส่วนงาน และบางส่วนงานมีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมคณะกรรมการฯ  
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือให้ 
การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และมีประสิทธิภาพ  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 
 

๑. ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ช่วงบ่าย) 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  กรรมการ 
 ๓.  ดร.ฉัตรกมล  สิงห์น้อย    กรรมการ 
 ๔.  นายเมธิน  ศรีสวัสดิ ์    เลขานุการ 
 

๒. ส านักงานอธิการบดี  วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า) 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ า    กรรมการ 
๓.  ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต    กรรมการ 

 ๔.  นางสาวสธุารินทร์  ฐิติสุนทรลักษณ์   เลขานุการ 
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๓. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  ดร.สุมนา  จรณะสมบูรณ์    ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง      กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ศรีญาณลักษณ์ กรรมการ 
๔.   นางวรภร  พิมพา     เลขานุการ 
 

๔. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  นิรัติศัย  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  อาจารย์กฤติกา  หงษ์โต       กรรมการ 
๔.  นางจุฬาลักษณ์  เทียนรุ่งรัศมี   เลขานุการ 
 

๕. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  เสาวนะ  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปฤณ  นิยมไทย  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ดร.พัชรวดี  พูลส าราญ    กรรมการ 
๔.  ดร.อรสุรางค์  โสภิพันธ์    เลขานุการ 

 
๖. คณะเทคโนโลยีทางทะเล  วันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต์ ประธานกรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ดร.วส ุ อุดมเพทายกุล    กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม    กรรมการ 
 ๔.  นางสาวพิมพ์ปวีน์  เริงเกษตรกิจ   เลขานุการ 
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๗. คณะพยาบาลศาสตร์  วันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร  กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  อาจารย์ทัศวิญา  พัดเกาะ    กรรมการ 
๔.   นายตฤน  ศิริพงษ์    เลขานุการ 

 
๘. คณะเภสัชศาสตร์  วันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  อนุวงศ์  ประธานกรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ดร.สุจิตรา  ศรีสังข์     กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.ไพทูล  แก้วหอม     กรรมการ 
 ๔.  เภสชักรหญิง ดร.นภัสสร  ฉันทธ ารงศิริ  เลขานุการ 
 

๙. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  มีถม  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น  สระแก้ว   กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล  กรรมการ 

 ๔.  นางสาวกิตติยา  เพชรดี    เลขานุการ 
 

๑๐. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์  ตั้งคุณานันต์ ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธติินันธุ์  ชาญโกศล  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.ภัทราวดี  มากมี    กรรมการ 
 ๔.  นางสาวพลินภรณ์  รุจินันวรีย์   เลขานุการ 
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๑๑. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  ดร.พินิจ  ดวงจินดา    ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีะวัฒน์  จันทึก  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  กรรมการ 
 ๔.  นางอรพร  สดใส     เลขานุการ 
 

๑๒. คณะโลจิสติกส์  วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สภุาวดี  มานะไตรนนท์ ประธานกรรมการ 

   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ดร.น าโชค  วัฒนานัย    กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.นภิา  มหารัชพงศ ์    กรรมการ 
 

๑๓. คณะวิทยาการสารสนเทศ  วันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  มีสัจ   ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  อาจารย์วิสันต์  ตั้งวงษ์เจริญ   กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์ กรรมการ 
๔.   นางสาวอรอนงค ์ ร้อยทา    เลขานุการ 

 
๑๔. คณะวิทยาศาสตร์  วันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  ดร.ธีรเวช  ทิตย์สีแสง    ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์  เอียดมุสิก  กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓.  อาจารย์เจนวิทย์  นวลแสง   กรรมการ 
 ๔.  นางสาวสมฤดี  หวานระรื่น   เลขานุการ 
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๑๕. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  วันที่ ๓ – ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  นิรัติศัย  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ  จิระโร กรรมการ 

๔.  นายสถาพร  จันทร์พฤกษา   เลขานุการ 
 

๑๖. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา  วสุศรี  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี  เนติโสภากุล  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๔.  นายกิตติ  อุสิมาศ    เลขานุการ 
 

๑๗. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  แสงประไพทิพย์  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.เจนวิทย์  นวลแสง    กรรมการ 
 ๔.  นางสาวกานดา  ไชยนิสงค์    เลขานุการ 
 

๑๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์  วันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลมิปิจ านงค์      ประธานกรรมการ 

   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย      กรรมการ 
   (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  เภสชักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท  หวลบุตตา  กรรมการ 
 ๔.  นางนิสรา  ทองค า        เลขานุการ 
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๑๙. คณะศิลปกรรมศาสตร์  วันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์จันทนี  เพชรานนท์  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จนัทนา  คชประเสริฐ กรรมการ 
๔.  นางสาวนัชพร  อ่ิมกมล    เลขานุการ 
 

๒๐. คณะศึกษาศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์  แต้วัฒนา  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  กรรมการ 
๔.  นางสาวจารุวรรณ  ธรรมศิล   เลขานุการ 

 
๒๑. คณะสหเวชศาสตร์  วันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย  ประธานกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริินันท์  พงศ์เมธีกุล  กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

๓.  รองศาสตราจารย์พิริยา  ศุภศรี   กรรมการ 
๔.  นายฉัตรชัย  โอฬาลึก    เลขานุการ 

 
๒๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์   กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ  จิระโร กรรมการ 
 ๔.  นายเอกลักษณ์  จุ่นเจริญ    เลขานุการ 
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๒๓. คณะอัญมณี  วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข   ประธานกรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ กรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓.  ดร.สจุิตรา  ศรีสังข์    กรรมการ 
      (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๔.  นายพรพิทักษ์  สุธรรม    เลขานุการ 
 

๒๔. คณะดนตรีและการแสดง  วันที่ ๔ – ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี  ธีระวุฒิ  กรรมการ 
๓.  ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต    กรรมการ 
๔.   นางสาวชลันดา  พันธุ์พานิช   เลขานุการ 

 
๒๕. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  วันที่ ๒๓ – ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

 ๓.  ดร.ศักดิ์ชาย  พิทักษ์วงศ์    กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข        เลขานุการ 
 

๒๖. วิทยาลัยนานาชาติ  วันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑. รองศาสตราจารย์ศจีมาจ  ณ วิเชียร  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล กรรมการ 

 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  กรรมการ 

 ๔.  นายสุทธิจิตต์  รอดผัน    เลขานุการ 
 
 
 

Gems
Highlight
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๒๗. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  วันที่ ๔ – ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย  วิริยะอ าไพวงศ์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
 ๓.  ดร.ภัทราวดี  มากมี    กรรมการ 
 ๔.  นางสาววชัรี  ก าจัดโศรก         เลขานุการ 
 

๒๘. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
วันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ประธานกรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรีะวัฒน์  จันทึก  กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง  กรรมการ 

 
๒๙. สถาบันภาษา  วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธรีะวัฒน์  จันทึก  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุรอด  บุญเกิด  กรรมการ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล  กรรมการ 

 
๓๐. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา  ตันประเสริฐ ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรุางคนา  ธรรมลิขิต กรรมการ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชลี  ไพบูลย์กิจกุล  กรรมการ 
๔.  นางสาวเบญจวรรณ  ทับพร   เลขานุการ 
 

๓๑. ส านักคอมพิวเตอร์  วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร  ประธานกรรมการ 

 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์ กรรมการ 
๓.  ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต    กรรมการ 
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๓๒. ส านักบริการวิชาการ  วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ ประธานกรรมการ 
  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี  ไพบูลย์กิจกุล  กรรมการ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สกุัญญา  เจริญวัฒนะ กรรมการ 

 ๔.   นางสาวสุรางค์รัตน์  เสมอวงษ์   เลขานุการ 
 

๓๓. ส านักหอสมุด  วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์    ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล  จริตควร  กรรมการ 
๓.  อาจารย์พรทิพย์  พันธุ์ยุรา    กรรมการ 
๔.  นางสมหมาย  ลิ้มปิติพานิชย์   เลขานุการ 

 
๓๔. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ   

วันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคิม  มูลเมือง  กรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี  เดียวอิศเรศ  กรรมการ 

 
๓๕. ส านักพัฒนานวัตกรรม  วันที ่๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.  รองศาสตราจารย์จันทนา  ทองประยูร  ประธานกรรมการ 
 (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย  กรรมการ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ กรรมการ 
๔.  นางสาวอัจฉริยา  สันติประเสริฐ   เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 



- ๑๐ - 
 
  ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ 

๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา  
เพ่ือการให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา แก่ส่วนงานและขอข้อมูลเพิ่มเติมใน
กรณีท่ีข้อมูลของส่วนงานไม่สมบูรณ์ 
  ๒.  จัดท าก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๓.  ท าการตรวจประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจประเมิน เพื่อยืนยันสภาพจริง 
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ๔.  วิเคราะห์ แสดงจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุงในการด าเนินการจัดการศึกษาภายใน 
ของส่วนงาน ในแต่ละองค์ประกอบและในภาพรวม 
  ๕.  รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัย
บูรพา เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
  โดยให้คณะกรรมการฯ มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๑๑/๒๕๕๔ 
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้มีอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้ 
  ระดับส่วนงาน 

๑. ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๕,๐๐๐  บาท 
๒. กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) คนละ ๔,๐๐๐  บาท 
๓. กรรมการ (บุคคลภายใน)  คนละ ๒,๐๐๐  บาท 
๔. เลขานุการ    คนละ ๑,๐๐๐  บาท 

 
 โดยยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี ๑๗๐๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และให้ใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือจนกว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับส่วนงาน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ จะด าเนินการแล้วเสร็จ 

หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

      (ลงชื่อ)                 สมพล  พงศ์ไทย 
       (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย) 
                            ผู้รักษาการแทนอธิการบดี 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) คณะ อัญมณี 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 3 
2 - ---ระดับปริญญำตรี 3 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญำโท - 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญำเอก - 
7 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง - 
8 - ---ระดับปริญญำตรี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญำโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญำเอก - 
13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 421 
14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 421 
15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท - 
17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก  - 
19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 16 

20 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำ
ตรีหรือเทียบเท่ำ  0 

21 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำ 11 

22 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำ
เอกหรือเทียบเท่ำ  5 

23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 14 
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24 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ 0 

25 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
โท หรือเทียบเท่ำ 11 

26 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ 3 

27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  1 

28 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
ตรี หรือเทียบเท่ำ 0 

29 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 0 

30 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำ
เอก หรือเทียบเท่ำ 1 

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 1 

32 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ 0 

33 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 0 

34 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 1 

35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 0 

36 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ 0 

37 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 0 

38 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 0 

39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 14 
40 - - --ระดับปริญญำตรี 0 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 
42 - - --ระดับปริญญำโท 10 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
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44 - - --ระดับปริญญำเอก 4 
45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 2 
46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 12 
47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 
48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 1 
49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 0 
50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 8 

51 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 1 

52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แตส่ถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกำศำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกำศ 0 

53 - - --ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 0 

54 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 0 

55 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้ง
ให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ 0 
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ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏ ใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

56 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  2 

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 5 

58 
- - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว 0 

59 - - --ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 0 
60 - - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 0 

61 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 0 

62 

- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 0 

63 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 0 

64 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0 
65 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0 

66 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ 0 

67 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน 0 
68 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  0 

69 
- - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง
ในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 0 

70 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด 90 
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71 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำ
ภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 88 

72 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอำชีพอิสระ) 54 

73 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ 7 
74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ 1 
75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว 5 
76 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 0 
77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท 0 
78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร 0 

79 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำน
ท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 18409 

80 
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 3.86 

81 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 

82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

83 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ - 

84 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ - 

85 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 

86 
- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
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87 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

88 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 - 

89 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

90 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 

91 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
92 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 

93 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ - 

94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 

96 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) - 

97 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ี
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 

98 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ  - 
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99 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ - 

100 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 

101 
- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

102 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

103 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 - 

104 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

105 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 

106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 

108 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ - 

109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
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111 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) - 

112 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร   
113 - ---ระดับอนุปริญญำ - 
114 - ---ระดับปริญญำตรี 0.55 
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
116 - ---ระดับปริญญำโท - 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
118 - ---ระดับปริญญำเอก - 
119 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน   
120 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 30000 
121 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
122 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 160000 
123 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน   
124 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1851000 
125 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
126 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1208800 
127 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 16 
128 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6 
129 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
130 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 6 
131 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) - 
132 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - 
133 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
134 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 
135 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ - 
136 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  - 
137 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  - 
138 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  - 
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139 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ - 
140 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   - 
141 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ   - 
142 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - 

143 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 1 

144 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 
145 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 0 
146 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 

147 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติ
ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ
และจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 0 

148 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
149 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
150 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
151 ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 5 
152 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
153 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
154 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 5 

155 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร
ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  0 

156 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
157 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
158 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
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159 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1 0 

160 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
161 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
162 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 

163 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร
ระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556  0 

164 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
165 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
166 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
167 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 5 
168 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
169 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
170 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 5 

171 
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว 0 

172 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
173 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
174 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
175 ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 0 
176 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
177 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
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178 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
179 ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 0 
180 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
181 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
182 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 

183 
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว 0 

184 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
185 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
186 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 

187 
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 0 

188 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
189 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
190 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 

191 
งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 0 

192 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
193 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
194 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
195 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0 
196 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
197 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
198 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
199 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 0 
200 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
201 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
202 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
203 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0 



38 
 

204 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
205 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
206 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
207 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน 0 
208 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 0 
209 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
210 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
211 งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ 2 
212 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 
213 - ----กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - 
214 - ----กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 0 
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ก ำหนดกำรเข้ำติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  
คณะอัญมณี มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี  

วันที่ ๖ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
ณ ห้อง IT203 อำคำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยบูรพำ วิทยำเขตจันทบุรี 

 
วันที่ ๖ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

วัน/เวลำ กิจกรรม 
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในประชุมเตรียมงำน ณ ห้อง IT203 

๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. 
- ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์กำรประเมิน 
- คณบดี น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนในรอบกำรประเมิน ณ ห้อง IT203  

๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ณ ห้อง IT203 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง ณ ห้อง IT203 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ณ ห้อง IT203  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้อง IT203 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. เยี่ยมชมสถำนที่ 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. 

คณะกรรมกำรสัมภำษณ์ ณ ห้อง IT203 
- คณบดี 
- อำจำรย์ผู้สอน 
- นิสิต  
- ศิษย์เก่ำ 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง ณ ห้อง IT203 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. 
คณะกรรมกำรประเมินฯ ตรวจเอกสำรเพ่ิมเติม 
คณะกรรมกำรประเมินฯ ประชุมเพ่ือเตรียมรำยงำนผลกำรประเมินฯ ณ ห้อง IT203 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมกำรประเมินฯ รำยงำนผลกำรประเมิน ณ ห้อง IT203 
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4. บันทกึภาคสนาม (บทสัมภาษณ์) 
 
สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบัน 

1. นิสิตทุกหลักสูตรมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนของอาจารย์ 
2. นิสิตทุกหลักสูตรได้รับการปรับปรุงจากการร้องเรียน มีการจัดการได้เหมาะสม 
3. นิสิตทุกหลักสูตรแจ้งว่าอยากจะเรียนต่อในอนาคตโดยมีทั้งเรียนของสถาบันตนเองและที่อ่ืนเพื่อพัฒนา

ตนเองต่อไป 
 
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

1. คณะตั้งอยู่ในสภาพถูมิศาสตร์ที่เหมาะสม อยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีกิจกรรมอัญมณีและพลอยจ านวน
มาก ศึกษาดูงานง่าย 

2. หลักสูตรมีเนื้อหาแกน 3 สาขาวิชา ได้เรียนสาขาอ่ืนด้วย ท าให้ ดูพลอยได้ ขายพลอยเป็น และออกแบบ
เครื่องประดับได้ 

3. หลักสูตรเน้นการปฏิบัติจริงและใกล้แหล่งวัตถุดิบ  
4. ควรเพิ่มทักษะการออกแบบกราฟฟิก 
5. ควรจัดหาหนังสือเก่ียวกับเครื่องประดับเพิ่มในห้องสมุด 

 
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

1. บัณฑิตมีความรู้เรื่องอัญมณีมากกว่าบัณฑิตท่ีจบจากสถาบันอื่น และมีความรู้เรื่องช่างอัญมณี 
2. บัณฑิตเรียนรู้งานเร็ว อดทน ขยัน ตั้งใจ ไม่ท้อถอย 
3. มีปัญหาด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ควรเสริมทักษะเพ่ิมข้ึน 
4. ควรเสริมทักษะการเขียนแบบ ออกแบบ จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/GemsBuuAlumni


41 
 

5. ประมวลภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะอัญมณี 
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