
 
 
 

 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 

(1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) 
ประเมินระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



 ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ได้ รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวนศาสตร์  ตามผลการด าเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2559 เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ
คณะวนศาสตร์ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 

 

ประธานกรรมการ ................................................................(รองศาสตราจารย์ ดร. มณฑิชา  พุทซาค า) 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กรรมการ ..........................................................(ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์  หัตถศักดิ์) 

คณะศึกษาศาสตร์ 

กรรมการ ..................................................................................(อ.ดร.ปารเมศ ก าแหงฤทธิรงค์) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เลขานุการ ...............................................................................(นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธิ์) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ..............................................................................(นางสาวกอบกาญจน์  เผือกชอุ่ม) 

คณะสิ่งแวดล้อม 

 

วันที่ 16 กันยายน 2559



 3 
 

สารบัญ 
   หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ......................................................................................... 1 
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี .......................................................................................................................... 2 
ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน ............................................................................................................... 2 
ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 ................................................. 3 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะ (โดยย่อ) ............................................................................................................. 3 
วิธีการประเมินคุณภาพภายใน ........................................................................................................................ 4 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ ................................................................ 7 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต .................................................................................................................. 10 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ............................................................................................................................. 10 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ............................................................................................................. 10 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม .................................................................................... 11 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ .............................................................................................................. 12 

ภาคผนวก .................................................................................................................................................... 14 
ภาคผนวกท่ี 1   รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online  

ปีการศึกษา 2558 ............................................................................................................... 15 
ภาคผนวกท่ี 2  ภาพกิจกรรม ...................................................................................................................... 28 



 1 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนป่าไม้ของกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดสอนเป็นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนป่าไม้ 
จังหวัดแพร่” มีหลักสูตรการศึกษา 2 ปี การสอนตามหลักสูตร 2 ปี ได้ด าเนินการมาจนถึง พ.ศ. 2482 หลังจาก
นั้นได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนป่าไม้เป็น “โรงเรียนวนศาสตร์” และได้ด าเนินการติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2490 จึงได้
เปิดรับนิสิตจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไป ในระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนวนศาสตร์
เป็น “วิทยาลัยวนศาสตร์” จนกระท่ังพ.ศ. 2486 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึง
ได้เปลี่ยนฐานะเป็น “คณะวนศาสตร์” และอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงปัจจุบัน คณะวนศาสตร์
ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ภาควิชาวน
ผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ และภาควิชาอนุรักษวิทยา 
 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูง
และผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของ
มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2559 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและหลักสูตร 

คณะวนศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมี
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน  13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได้
คุณภาพระดับดี โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.72) กระบวนการ อยู่ในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 4.29) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.84) 

หากพิจารณารายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม) ของคณะวนศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.68 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จ านวน 15 หลักสูตร และองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนน
เฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.43 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 3.00 
และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 3.50 
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ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลาย และหลักสูตรคู่ขนานที่มีการบูรณาการศาสตร์ 
2. คณะมีผลงานวิจัยจ านวนมาก และตอบสนองต่อชุมชนและสังคม 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภายในคณะ ควรจัดท าให้เป็นระบบ เพื่อ

ทดแทนคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุ 
2. แผนบริหารความเสี่ยงไม่ชัดเจน ไม่มีการระบุค่าความเสี่ยง และไม่แสดงผลลัพธ์ที่ลดลงในรายงาน

ผลฯ 
3. ควรมีการใช้เครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อการพัฒนากิจกรรมต่างๆของคณะ 

 ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรพิจารณาอัตราก าลังส าหรับอัตราที่เป็นศาสตร์เฉพาะ เพ่ือให้การ

บริหารหลักสูตรไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี   

1. มีการใช้ศาสตร์แห่งแผ่นดินเป็นแนวทางการบริการวิชาการที่สมควรเป็นตัวอย่างและเป็นเสาหลักใน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ดีมากซ่ึงควรขยายแนวทางสู่นโยบาย
ของสถาบันต่อไป 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน   

1. ด้านการผลิตบัณฑิต มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนมากถึง 15 หลักสูตร 
ที่เป็นฐานการสร้างองค์ความรู้ในการวิจัย และให้บริการวิชาการด้านป่าไม้ และมีการเตรียมความพร้อมด้าน
กิจกรรมและการบริการ เพ่ือการพัฒนานิสิตที่หลากหลาย และก้าวสู่อาชีพการท างานในอนาคต  

2. ด้านการวิจัย มีการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนมากถึง 96 เรื่อง โดยมีอาจารย์และนักวิจัย
ที่ได้รับทุนสนับสนุนเฉลี่ย 903,857.14 บาทต่อคน  

3. ด้านการบริการวิชาการ มีผลงานบริการวิชาการเป็นจ านวนมาก และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน และสังคมได้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ และเป็นงานที่ต่อยอดกับงานวิจัย
และงานการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ฯ และสถานีวิจัยในท้องที่ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และบริการวิชาการท่ีส าคัญ 
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4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินงานตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ไทยตามเทศกาลต่างๆ อย่างไรก็ดี ควรพัฒนากิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบท
และเอกลักษณ์ของคณะวิชาด้วย 

  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2557  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 9 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 8 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน 1 กิจกรรม  

 
สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  คณะกรรมการประเมินฯ ได้
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ตามกระบวนการใน
ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) รวมทัง้ข้อมูลและหลักสูตร 

คณะวนศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมี
การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  โดยผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.77 ได้
คุณภาพระดับดี โดยมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.47) กระบวนการ อยู่ในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 4.00) ผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.54) 

หากพิจารณารายองค์ประกอบคุณภาพ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม) ของคณะวนศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.49 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จ านวน 14 หลักสูตร และมีหลักสูตร “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 1 หลักสูตร  และ
องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่
ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 4.00 และ และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 
4.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 3.00  
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วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 

 การวางแผนและการประเมิน 
1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   

คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ
ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมาย 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 ที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 
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4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 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 15 กันยายน 2559 
เวลา 08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือพิจารณาแนว

ทางการประเมินร่วมกัน ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะ
วนศาสตร์  

เวลา 09.30 - 09.45 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหาร คณะวนศาสตร์  
ณ ห้องประชุม FORTROP ชัน้ 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
เวลา 09.45 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะวนศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ 

ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
- ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น (OP) 
- สรุปผลการด าเนินงานโดดเด่น และการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัว

บ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

- ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
- แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 

เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 
เวลา 12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  เวลา 13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  เวลา 13.00 - 13.30 น. กลุ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรละ 1 คน 
  เวลา 13.30 - 14.00 น. กลุ่มนิสิต ชั้นปีที่ 1 จ านวน 2 คน   ชั้นปีที่ 4 จ านวน 2 คน 
เวลา 14.00 – 14.30 น. กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน  4  คน 
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เวลา 14.30 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ และเตรียมประเด็นเพ่ือซักถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 
วันที่ 16 กันยายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้เกี่ยวข้อง (กรณีท่ีไม่สามารถ

ตัดสินผลการประเมินได้) ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี 
คณะวนศาสตร์ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวน
ศาสตร์  

เวลา 13.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพ่ือชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ ณ ห้อง
ประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี 

 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 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 คณะวนศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได้คุณภาพระดับดี โดย
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะวนศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.68 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 15 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 5.00 และองค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.43 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 
คะแนนเฉลี่ย 3.00  และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 3.50 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

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

1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 4.63 5.00 2.68 4.43 การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  3.00  3.00 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.00  5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  3.50  3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

รวม 4.72 4.29 3.84 4.35 การด าเนินงานระดับดี 
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ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวนศาสตร์  ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือ

สัดส่วน) 

 = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

 = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

ภาพรวมผลประเมิน                 4.74 4.35 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต   4.43 4.43 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ผ่านทุก
หลักสูตร 

40.2 15 2.68 40.2 15 2.68 / / 2.68 2.68 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
80 

72 85 84.71 72 85 84.71 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์
ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
50 

53 85 62.35 53 85 62.35 / / 3.90 3.90 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วน 
10 : 1 

1098.79 85 12.93 1098.79 85 62.35 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ     6     6 /  5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ     6     6 /   5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ     6     6 / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

สัดส่วน  
300,000 

75,924,000 84 903,857.14 75,924,000 84 903,857.14  / / 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 
60 

86.6 90 96.22 86.6 90 96.22 / / 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเปา้หมาย คะแนนประเมิน 
ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 
  

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (%
หรือ

สัดส่วน) 

 = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

 = 
บรรล,ุ  
x = ไม่
บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  5.00 3.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ     6     3 / X 5.00 3.00 

หมายเหตุ : ข้อ 2,4  ข้อ 5 ไม่มีการด าเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

6 ข้อ     6     6 /  / 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  5.00 3.50 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ     7     6 / x 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ข้อ 3 ไม่มีการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ     6     4 / x 5.00 3.00 

หมายเหตุ : ข้อ 4, 5 ไม่มีการด าเนินการ 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.43  ได้คุณภาพระดับดี 

 จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประเมินตัวบ่งชี้ในข้อ 1.1 มีหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร แต่ในองค์ประกอบที่ 3,4 

และ 5 ยังได้คะแนนน้อย จึงควรอาจใช้การท าวิจัยในชั้นเรียนเข้ามาช่วยเพ่ือเป็นฐานในการปรับปรุง
สาระรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งจะเกี่ยวโยงมาให้เห็นในตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

2. ควรมีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจและวางแนวทางให้อาจารย์ก้าวเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. ควรน าผลจากการประเมินการให้บริการนิสิต มาปรับปรุงการให้บริการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
4. ควรมีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับนิสิตที่อยู่ชั้นปี1 ที่หลากหลายมากขึ้น 
5. ฝ่ายกิจการนิสิตกับฝ่ายวิชาการ ควรมีการร่วมมือกันมากข้ึนเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมที่เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ในการประเมินความส าเร็จของโครงการ โดยขอให้เป็นการประเมินเชิง
พฤติกรรมเพื่อน าไปสู่การวัดผลให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนิสิตได้ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวน
ศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก   

 จุดแข็ง 
1. มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมและทันสมัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 
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2. การสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องมือเพ่ือรักษาคุณภาพของให้บริการ 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมแนวทางการสร้างและสนับสนุนปัจจัยการใช้ผลงานสร้างสรรค์เพ่ือน าไปสู่การคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยได้ดีมากซ่ึงควรขยายแนวทางสู่นโยบาย

ของสถาบันต่อไป 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

 จุดแข็ง 
1. บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการให้บริการวิชาการได้ครบทุกด้าน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การพัฒนาการใช้ระบบติดตามงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดการแผนงานบริการวิชาการควรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
2. ควรประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของทุกโครงการที่ระบุในแผนฯ การแสดงผลการประเมิน และ

การน ามาปรับแผนฯ หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์ ยังไม่
ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการก าหนดนโยบายสู่การน าไปปฏิบัติ 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีการใช้ศาสตร์แห่งแผ่นดินเป็นแนวทางการบริการวิชาการที่สมควรเป็นตัวอย่างและเป็นเสาหลักใน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

จุดแข็ง 
1. มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ที่สืบต่อเป็นประเพณี : การปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดา 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพิจารณาโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความช านาญ

ของคณะ 
2. การประเมินผลโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ควรประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดใน

แผนฯ 
3. ควรระบุรายละเอียดในการน าผลการประเมินฯ มาปรับปรุงแผนในปีถัดไป 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวนศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ได้คุณภาพระดับพอใช ้

 จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนฯ ที่ก าหนด 
2. รายละเอียดในการประเมินผลการด าเนินโครงการไม่ชัดเจน 
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3. แผนบริหารความเสี่ยงไม่ชัดเจน ไม่มีการระบุค่าความเสี่ยง  และไม่แสดงผลลัพธ์ที่ลดลงในรายงาน
ผลฯ 

4. การจัดการความรู้ (KM) ควรเน้นการจัดการความรู้จากประสบการณ์ตรง เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง รวมทั้งควรจัดให้มีการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 แนวปฏิบัติที่ดี 
- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1   
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ QAIS ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี ้ ค่า 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.0000 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.8971 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 1,098.7912 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.0000 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 5.0000 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 85.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 13.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 72.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 32.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปรญิญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปรญิญาโท หรือเทียบเท่า 9.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า 23.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 34.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 2.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 32.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 18.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 2.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 16.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า 1.00 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 1,098.79 

ระดับอนุปริญญา 0.00 

ระดับปริญญาตร ี 621.96 

ระดับ ป.บณัฑิต 0.00 

ระดับปริญญาโท 212.67 

ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0.00 

ระดับปริญญาเอก 25.75 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 22,655,990.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22,655,990.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 53,268,010.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53,268,010.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 80.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 4.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 5.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนนักวิจยัประจ าที่ลาศึกษาต่อ 1.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 129.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

42.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

4.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 



 18 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

2.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทั่วไป และแจง้ให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

28.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

24.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานได้รบัการจดสทิธิบตัร 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 29.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 
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ตัวบ่งชี ้ ค่า กรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3.8971 3.90 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

1,098.79 1098.79 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 5.00 5.00 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 85.00 85.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า 

0.00 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

13.00 13.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า 

72.00 72.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 32.00 32.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปรญิญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

0.00 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปรญิญาโท หรือ
เทียบเท่า 

9.00 9.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (ทีไ่ม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปรญิญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

23.00 23.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 34.00 34.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

0.00 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

2.00 2.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒุิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

32.00 32.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 18.00 18.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

0.00 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

2.00 2.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวีุฒปิริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

16.00 16.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 1.00 1.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

0.00 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

0.00 0.00 

จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

1.00 1.00 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 1,098.79 1,098.79 

ระดับอนุปริญญา 0.00 0.00 

ระดับปริญญาตร ี 621.96 621.96 

ระดับ ป.บณัฑิต 0.00 0.00 

ระดับปริญญาโท 212.67 212.67 

ระดับ ป.บณัฑิตขั้นสูง 0.00 0.00 

ระดับปริญญาเอก 25.75 25.75 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 22,655,990.00 22,655,990.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22,655,990.00 22,655,990.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 53,268,010.00 53,268,010.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53,268,010.00 53,268,010.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 80.00 80.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80.00 80.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 4.00 4.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.00 4.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 5.00 5.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.00 5.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 1.00 1.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.00 1.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 129.00 129.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

42.00 42.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42.00 42.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

4.00 4.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

วิชาการระดับชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.00 4.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

2.00 2.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.00 2.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

28.00 28.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28.00 28.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

24.00 24.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24.00 24.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ผลงานได้รบัการจดสทิธิบตัร 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 29.00 29.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29.00 29.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0.00 0.00 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 



 27 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน กรรมการ 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 

จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 0.00 0.00 

กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0.00 0.00 
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