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ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  ตามผลการด าเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ......................................................................................... 1 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี .......................................................................................................................... 2 
ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน ............................................................................................................... 2 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 ................................................. 2 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ (โดยย่อ) ............................................................................................................. 3 
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน ........................................................................................................................ 4 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ ................................................................ 6 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ..................................................................................................................... 8 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ................................................................................................................................ 8 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ................................................................................................................ 9 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ....................................................................................... 9 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ................................................................................................................. 9 

ภาคผนวก .................................................................................................................................................... 11 
ภาคผนวกท่ี 1   รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online  

ปีการศกึษา 2557 ............................................................................................................... 12 
ภาคผนวกท่ี 2  ภาพกิจกรรม ...................................................................................................................... 21 

 



 1 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งจัดอยู่ใน กลุ่ม ง สถาบัน 
ที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตาม 
ภารกิจหลักท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2557 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีการ 
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 
จ านวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ             
และสาขาการขนส่งทางทะเล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน  พ.ศ. 2558 ตาม
กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558)  

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ได้คุณภาพระดับ ด ีส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.25        
ได้คุณภาพระดับ พอใช้ โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
2.69  มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 3  หลักสูตร และไมม่ีหลักสูตรที่ “ไม่ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00  องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ใน
ระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 2.63 และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
คะแนนเฉลี่ย 3.00 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ            
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 
 จุดเด่น 

1. มีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตจบและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. มีการหารายได้งานวิจัย/พัฒนาวิชาการจากภายนอกได้สูง 
3. มีความพร้อมทางด้านบุคลากร และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

อย่างชัดเจน 



 2 

4. มีความเหมาะสมด้านที่ตั้งของคณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างสอดคล้อง 
กับความจ าเป็นที่ทันเหตุการณ์ 

5. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และ 
เหตุผลในการอธิบายแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

6. ผู้บริหารคณะมีความสามารถในการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินสูง และมีระบบกลไกในการ 
วางแผนและบริหารด้านการเงินที่มีมาตรฐานเหมาะสม 
 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรจัดให้มีการแนะแนวอาชีพหรืออบรมเฉพาะทางให้กับนิสิตเก่าโดยเฉพาะ 
2. ควรสนับสนุนให้บุคลากรเพ่ิมจ านวนผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น 
3. มีศักยภาพทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติที่คาดว่าจะช่วยเปิดโอกาสสร้างความสามารถให้แก่ 

ภาคอุตสาหกรรม และบริการที่เก่ียวข้องได้พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การลด
ช่องว่างของความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล 

4. คณะมีศักยภาพและภาพลักษณ์เฉพาะที่สามารถตอบสนองโจทย์ของการพัฒนาวิชาการด้าน 
พาณิชยนาวีที่ชัดเจนและในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาศักยภาพด้าน
พาณิชยนาวีของประเทศให้สูงขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
- ไม่มี 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี   

1. มีการด าเนินการการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบเชิงพัฒนาการได้เป็นอย่างดี 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   

- ไม่มี  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 10 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 9 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 1 กิจกรรม 
และไม่มีกิจกรรมทีย่ังไม่ได้ด าเนินงาน  
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
 

 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นเพ่ือสนองความต้องการและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชยนาวี 
ทั้งระบบ และเพ่ือรองรับนโยบายเพิ่มเติมศักยภาพทางสมุทานุภาพ และการพาณิชยนาวีของประเทศ ผลิตบุคลากร
ทางการพาณิชยนาวี เพื่อใช้ภายในประเทศรวมทั้งส่งออกบุคลากรไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการ
บุคลากรสูงขึ้นตามอัตราการขยายตัวของการค้าทางทะเล โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อแรกเริ่มว่า "สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ" มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นถึง
ความส าคัญ ในการพัฒนากิจการพาณิชยนาวี และกิจการสืบเนื่อง 
 ปี พ.ศ. 2543  - เริ่มก่อตั้งโครงการสถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ 
    - จัดท าหลักสูตร วศ.บ (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) 
 ปี พ.ศ. 2544  - ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร วศ.บ (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)  
    - เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 
      ต่อเรือและเครื่องกลเรือ โดยสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
 ปี พ.ศ. 2545  - ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุม ครั้งที่  
      5/2545 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 และมติการประชุมของ 
      คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  
      2545 ให้จัดตั้งสถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดของ 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2549  – สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศให้สถาบันพาณิชยนาวีนานาชาติ  
      เป็นวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ มีฐานนะเทียบเท่าคณะสังกัด 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 
    - เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
      การเดินเรือ 
    - ปรับปรุงสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ แยกแขนงวิชา   
      วิศวกรรมต่อเรือ วิศวกรรมนอกฝั่ง (Offshore Engineering) และ วิศวกรรม 
      ต่อเรือและเครื่องกลเรือ (ปฏิบัติงานบนเรือ) 
 ปี พ.ศ. 2555  - ปรับปรุงหลักสูตร วศ.บ (วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ) 
    - ปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. (วทิยาศาสตร์การเดินเรือ) 
 ปี พ.ศ. 2557  - เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 

    - ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  
      เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 

1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   
คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ

ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 

2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะน า
ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก
องค์ประกอบคุณภาพ และน าเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 



 5 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 
วันที่  17 กันยายน 2558 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนวทาง 

การประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหาร คณะพาณิชยนาวี

นานาชาติ  ณ ห้องประชุม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 
เวลา 09.45 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2557 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
2. สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพื่อซักถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 

วันที่ 18 กันยายน 2558  
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เกี่ยวข้อง (กรณีท่ีไม่สามารถ

ตัดสินผลการประเมินได้) ณ ห้องประชุมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
เวลา 13.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพ่ือชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ 
   แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ ณ ห้อง 
   ประชุมคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น

การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปล
ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และ
มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
3.58 ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.25 ได้คุณภาพระดับ พอใช้ 
โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.69 มีหลักสูตร “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร และไม่มีหลักสูตรที ่“ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน
เฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่  2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 3.51 และ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 2.63  และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 
3.00  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
I P O รวม 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 1.03 5.00 2.69 2.63 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 0.92 3.51 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   3.00   3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

  5.00   5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ   4.00   4.00 การด าเนินงานระดับดี 
รวม 2.02 4.43 1.81 3.25 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

ผลการประเมิน การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุง 

การด าเนินงาน
ระดับด ี

การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุง 

การด าเนินงาน
ระดับพอใช ้
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  ในรอบปีการศึกษา 2557 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%
หรือสัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือสัดส่วน) 

= บรรล,ุ  
x=ไมบ่รรล ุ

=บรรล,ุ  
x=ไม่บรรล ุ

ภาพรวมผลประเมิน                  3.58 3.25 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ                 2.66 2.63 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คะแนน 
2.5 

8.08 3 2.69 8.08 3 2.69   2.69 2.69 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ  
40 

12 32.5 36.92 13.5 37.5 36.00   2.31 2.25 

จ านวนอาจารย์ต้องรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อจ านวน 5 คน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  
20 

5 32.5 15.38 5 37.5 13.33   0.96 0.83 

รวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อจ านวน 5 คน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

สัดส่วน 
FTES 10 

390.23 32.5 12.01 390.23 32.5 12.01   5.00 0.00 

ตามเกณฑ์การประเมินค่าความต่างมีค่า + และ – ไม่เกิน 10 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ   6   6   5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ   6   6   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย         3.85 3.51 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

5 ข้อ   6   6   5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

สัดส่วน 
220000 

56,636,753 32.5 1,742,669.32 53,679,080 32.5 1,651,664   5.00 5.00 

ข้อมูลจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่ตรงกับระบบฐาข้อมูลของ QAIS  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ  
30 

6 32.5 18.46 2.4 37.5 6.4   1.54 0.53 

ข้อมูลผลงานทางวิชาการฯ ไม่ตรงกับระบบฐาข้อมูลของ สวพ. และ QAIS  และตอ้งนับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ        4.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

5 ข้อ   5   3   4.00 3.00 

ไม่พบการด าเนินงานในข้อ 2  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม ข้อท่ี 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อท่ี 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารรา และข้อท่ี  5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%

หรือสัดส่วน) 
= บรรล,ุ  
x=ไมบ่รรล ุ

=บรรล,ุ  
x=ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

        5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ   6   6   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ        5.00 4.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ   7   6   5.00 4.00 

ไม่พบการด าเนินงานและหลักฐานข้อที่  2  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

5 ข้อ   6   5   5.00 4.00 

ไมพ่บผลการด าเนินการข้อท่ี 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.66 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.63 ได้คุณภาพระดับพอใช ้ 
 จุดเด่น 

1. มีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตจบและเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรจัดให้มีการแนะแนวอาชีพหรืออบรมเฉพาะทางให้กับนิสิตเก่าโดยเฉพาะ 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
พาณิชยนาวีนานาชาติ  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ได้คุณภาพระดับ ดี  
 จุดเด่น 

1. มีการหารายได้งานวิจัย/พัฒนาวิชาการจากภายนอกได้สูง 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรเพ่ิมจ านวนผลงานทางวิชาการให้มากข้ึน 
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 แนวปฏิบัติที่ดี 
- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับ พอใช้ 
 จุดเด่น 

1. มีความพร้อมทางด้านบุคลากร และเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนอย่างชัดเจน 

2. มีความเหมาะสมด้านที่ตั้งของคณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่าง
สอดคล้องกับความจ าเป็นที่ทันเหตุการณ์ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. มีศักยภาพทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติที่คาดว่าจะช่วยเปิดโอกาสสร้างความสามารถให้แก่

ภาคอุตสาหกรรม และบริการที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 
และน าไปสู่การลดช่องว่างของความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิผล 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการด าเนินการการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบเชิงพัฒนาการได้เป็นอย่างดี 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
 จุดเด่น 

- ไม่มี 
 โอกาสในการพัฒนา 

- ไม่มี 
 แนวปฏิบัติที่ดี 

- ไม่มี 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก   
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี 
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 จุดเด่น 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณะอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะ และเหตุผลในการอธิบายแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
2. ผู้บริหารคณะมีความสามารถในการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินสูง และมีระบบกลไก

ในการวางแผนและบริหารด้านการเงินที่มีมาตรฐานเหมาะสม 
 โอกาสในการพัฒนา 

1. คณะมีศักยภาพและภาพลักษณ์เฉพาะที่สามารถตอบสนองโจทย์ของการพัฒนาวิชาการ
ด้านพาณิชยนาวีที่ชัดเจนและในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้อง
พัฒนาศักยภาพด้านพาณิชยนาวีของประเทศให้สูงขึ้น 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการด าเนินการการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบเชิงพัฒนาการได้เป็นอย่างดี 
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ภาคผนวกที่ 1   
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2557 

ค าอธิบาย   F = fill ผู้กรอกข้อมูล | C = check ผู้ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยันข้อมูลท่ีระบบ sum up | S = sum up รวม/ค านวณอัตโนมัติโดยระบบ 
# ชดุข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 

เดิม/ใหม่ 
ระดับหน่วยงาน กรรมการ 

หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 
1 

จ า
นว

นห
ลัก

สูต
ร (

7)
 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด เดิม  3  3 
2  -ระดับปริญญาตรี เดิม  3  3 
3  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม     
4  -ระดับปริญญาโท เดิม     
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม     
6  -ระดับปริญญาเอก เดิม     
7  -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด เดิม     
8 

จ า
นว

นห
ลัก

สูต
รน

อก
ที่ต

ั้ง 
(6

) 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง เดิม     
9  -ระดับปริญญาตรี เดิม     
10  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม     
11  -ระดับปริญญาโท เดิม     
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม     
13  -ระดับปริญญาเอก เดิม     
14 

จ า
นว

นนั
กศ

ึกษ
า (

6) 

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา เดิม  1,021  1,021 
15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด ระดับปริญญาตรี เดิม  1,021  1,021 
16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต เดิม     
17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท เดิม     
18  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม     
19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด -ระดับปริญญาเอก  เดิม     
20 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
มต

 าแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
แล

ะคุ
ณว

ุฒิก
าร

ศึก
ษา

 (2
0)

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ 

เดิม  37.5  37.5 

21  -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

เดิม  4  4 

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

เดิม  20  20 

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

เดิม  13.5  13.5 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ เดิม  32.5  32.5 
25  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมี

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
เดิม  4  4 

26  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม  19  19 

27  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม  9.5  9.5 

28 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

เดิม  2  2 

29  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม     

30  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม     
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# ชดุข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

31 

 

 -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม  2  2 

32 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

เดิม  1  1 

33  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม     

34  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม     

35  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม  1  1 

36 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

เดิม  2  2 

37  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม     

38  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม  1  1 

39  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมวีุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม  1  1 

40 

คุณ
วุฒิ

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 าห

ลัก
สูต

ร (
12

) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ใหม่ 3   3 
41  -ระดับปริญญาตรี ใหม่ 3  3  
42  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม่     
43  -ระดับปริญญาโท ใหม่     
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม่     
45  -ระดับปริญญาเอก ใหม่     
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ใหม่ 2  2  

47  -ระดับปริญญาตรี ใหม่ 2  2  
48  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม่     
49  -ระดับปริญญาโท ใหม่     
50  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม่     
51  -ระดับปริญญาเอก ใหม่     
52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ย์ป

ระ
จ า

หลั
กส

ูตร
 (2

0)
 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ใหม่ 9  7  

53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ใหม่ 2  2  

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

ใหม่ 6  5  
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# ชดุข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

55 

 

 -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่     
56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
ใหม่     

57  -บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

ใหม่     

58  -บทความวจิัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม่ 1  0  

59  -ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่     
60  -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ใหม่     

61  -ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

ใหม่     

62  -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

ใหม่     

63  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม่     

64  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ใหม่     

65  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม่     

66  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่     
67  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่     
68  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ใหม่     

69  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ใหม่     

70  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

ใหม่     

71  -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ใหม่     

72 

กา
รม

ีงา
นท

 าข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด   เดิม     
73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการ

มีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
เดิม     
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# ชดุข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

74 

กา
รม

ีงา
นท

 าข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน 1 ปี
หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

เดิม     

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ เดิม     
76 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อน

เข้าศึกษา 
เดิม     

77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว 

เดิม     

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เดิม     

79 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท เดิม     
80 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร เดิม     
81 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

เดิม     

82 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5) 

เดมิ     

83 

กา
รม

ีงา
นท

 าข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ใหม่     

84  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง  

เดิม     

85  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

เดิม     

86  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ี
ออกประกาศ 

เดิม     

87  -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่     
88  -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
ใหม่     

89  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

ใหม่     
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# ชดุข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

90 

 

 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม่     

91  -ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่     
92  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
ใหม่     

93  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่     
94  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่     
95  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
เดิม     

96  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

เดิม     

97  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เดิม     
98  -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปี

การศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 
เดิม     

99 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ู้ส า

เร็จ
กา

รศึ
กษ

าร
ะด

ับป
ริญ

ญา
เอ

ก 
(1

5)
 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เดิม     

100  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

เดิม     

101  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ี
ออกประกาศ 

เดิม     

102  -ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่     
103  -จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
ใหม่     

104  -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

ใหม่     
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# ชดุข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

105 

 

 -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม่     

106  -ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่     
107  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
ใหม่     

108  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

ใหม่     

109  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่     
110  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
เดิม     

111  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

เดิม     

112  -จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาต ิ 

เดิม     

113  -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปี
การศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม     

114 

นัก
ศึก

ษา
เต

็มเ
วล

าเที
ยบ

เท่
า (

7)
 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  เดิม  390.23  390.23 

115  -ระดับอนุปริญญา เดิม     
116  -ระดับปริญญาตรี เดิม  390.23  390.23 
117  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม     
118  -ระดับปริญญาโท เดิม     
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม     
120  -ระดับปริญญาเอก เดิม     
121 

จ า
นว

นเ
งิน

สนั
บส

นุน
งา

นว
ิจัย

 (2
4)

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

เดิม  621,000.00  711,000 

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม  621,000.00  711,000 

123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม     
124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม     
125 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบัน 
เดิม  56,015,753.00  52,968,080 

126  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม  6,015,753.00  52,968,080 
127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม     

128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม     
129 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 
เดิม  32.5  32.5 

130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม  32.5  32.5 
131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม     

132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม     
133 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 
เดิม  0  0 
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# ชดุข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

134 

 

 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม  0  0 
135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม     
136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม     
137 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ เดิม     
138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม     
139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม     

140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม     
141 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ เดิม     
142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม     
143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม     
144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม     
145 

จ า
นว

นผ
ลง

าน
ทา

งว
ิชา

กา
รข

อง
อา

จา
รย

์ปร
ะจ

 าแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 
(7

3)
 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ใหม่  12  7 

146 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ใหม่  2  2 

147  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  2  2 
148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์

ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

ใหม่  4  5 

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  4  5 
152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
153  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
154 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่     
155  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
156  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
157  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
ใหม่     

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
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# ชดุข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

162 

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

ใหม่  2   

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  2   
164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม่  4   

167  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่  4   
168  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
169  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
170 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่     
171  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
172  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
173  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
174 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ใหม่     

175  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
176  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
177  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
178 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนินการ 
ใหม่     

179  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
180  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
181  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     

182 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

ใหม่     

183  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
184  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
185 

 

 -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     

186 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

ใหม่     

187 
 

 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
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# ชดุข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

188 

 

 -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
189  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
190 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ใหม่     

191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
194 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
ใหม่     

195  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
196  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     

197  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
198 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ใหม่     
199  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
200  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
201  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
202 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ใหม่     
203  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
204  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
205  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
206 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ใหม่     

207  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
208  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
209  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
210 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 
ใหม่     

211  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
212  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
213  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     
214 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ  
ใหม่     

215  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่     
216  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่     
217  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่     

   รวม
จ านวน
ข้อมูลที่

ต้องกรอก 

88 117 รวม
จ านวน
ข้อมูลที่

ต้อง
กรอก 

88 
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

 

    
 

  
 

        
 


