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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

ประวัติโดยย่อ 
คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาเมื่อวันที่  18 มีนาคม 2546 เพ่ือให้การ

ด าเนินงานของคณะเกษตร ทั้ง 2 วิทยาเขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
สภามหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบให้ปรับสถานภาพและยกฐานะคณะเกษตร ก าแพงแสน ขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะ 
ประกาศลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 เรื่อง จัดตั้งคณะเกษตร ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีการ
แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 ส านัก 8 ภาควิชา  

ในปี 2558 ภายใต้การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 ปี คณะเกษตร ก าแพงแสน ได้จัด
ให้มีการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร ก าแพงแสน 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ขึ้นใหม่ และประเด็น
หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือ การปรับปรุงโครงสร้างคณะเกษตร ก าแพงแสน ต่อมา ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556 มีมติให้ควบรวม
หน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเข้าด้วยกัน เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ และความเป็นเอกภาพ มากขึ้น ต่อมาสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ให้ยุบเลิกสถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ระบบนิเวศเกษตร ตามด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  และสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิกิจฯ (มติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
พ.ศ.2556  และมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.
2556) และโอนหน่วยงานมายังคณะเกษตร ก าแพงแสน ท าให้คณะเกษตร ก าแพงแสน มีหน่วยงานเพิ่มเติมเข้ามา 
คือ  

1. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
2. ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม  
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน  
5. ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล  
7. สถานีวิจัยกาญจนบุรี  
8. สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร   
9. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ 
10. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
12. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 
13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 

http://www.rdi.kps.ku.ac.th/v3/abouts-us/organization/clgc.html
http://www.rdi.kps.ku.ac.th/v3/abouts-us/organization/eerdc.html
http://www.rdi.kps.ku.ac.th/v3/abouts-us/organization/tvrc.html
http://www.rdi.kps.ku.ac.th/v3/abouts-us/organization/tfrdc-1.html
http://www.rdi.kps.ku.ac.th/v3/abouts-us/organization/phtc.html
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14. ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 
15. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ 
16. ส านักงานเลขานุการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 

 และเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะเกษตร ก าแพงแสน โดยให้ปรับดังนี้ 
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1. ส านักงานเลขานุการ แบ่งออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย 
1) งานบริหารและธุรการ 
2) งานคลังและพัสดุ 
3) งานแผนและวิชาการ 
4) งานบริการการศึกษา 
5) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

2. ภาควิชากีฏวิทยา ก ากับดูแล ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม 
3. ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
4. ภาควิชาปฐพีวิทยา 
5. ภาควิชาพืชไร่นา ก ากับดูแล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาล 
6. ภาควิชาพืชสวน ก ากับดูแล 3 ศูนย์ ประกอบด้วย 

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน 
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน 
3) ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

7. ภาควิชาโรคพืช 
8. ภาควิชาสัตวบาล ก ากับดูแล 2 ศูนย์ ประกอบด้วย 

1) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ 
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ 

9. ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
10. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ให้มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ก ากับดูแล 2 สถานี และ 1 ศูนย์  

1) สถานีวิจัยกาญจนบุรี 
2) สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร 
3) ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง โดยให้เปลี่ยนชื่อจาก ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือน

ปลูกพืชทดลอง เป็น ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
11. ให้ยุบเลิก 6 ศูนย์ ดังนี้ 

1) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค 
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีก 
4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม 
5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ 
6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ 
และโอนภารกิจ บุคลากร ทรัพย์สิน หนี้สิน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ไปเป็นของศูนย์วิจัยและพัฒนาทาง

สัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล 
12. ให้ยุบ เลิกส านั กงานเลขานุการสถาบันสุ วรรณวาจกกสิกิ จ เ พ่ือการค้นคว้ าและพัฒนา 

ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ และโอนภารกิจ บุคลากร ทรัพย์สิน หนี้สิน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ไปเป็นของส านักงาน
เลขานุการคณะเกษตร ก าแพงแสน 
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คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการ
วิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  โดยด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและ
ปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตร ก าแพงแสน ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการ
ประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน พ.ศ. 2559         ตาม
กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) รวมทั้งข้อมูลและ
หลักสูตร 

คณะเกษตร ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  5 
องคป์ระกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะเกษตร ก าแพงแสน มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.01 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 18 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 
5.00  องคป์ระกอบทีผ่ลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.41  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ
พัฒนาในภาพรวม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

  ข้อเสนอแนะในภาพรวม  
1. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตร ก าแพงแสน ที่จะน าคณะฯ ไปสู่เป้าหมายในการเป็นผู้

ชี้น าด้านการเกษตรของประเทศ โดยก าหนดตัวชี้วัดระดับแผน ที่สามารถบ่งบอกหรือวัดความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ได ้

2. การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ด้านการบริหารจัดการ ให้แก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารจัดการคณะฯ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรับเปลี่ยน 
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2557 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2557  พบว่า คณะฯ 
มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 13 กิจกรรม มีการด าเนินงานแล้ว 13 กิจกรรม  

สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
 คณะเกษตร ก าแพงแสน ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 5 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย มาแล้ว 15 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 
 ครั้งที่ 15 ในรอบปีการศึกษา 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ระหว่างวันที่ 23 – 
24 กันยายน 2558 พบว่า มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 ได้คุณภาพระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.21 ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 
1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะเกษตร ก าแพงแสน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.52 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จ านวน 25 หลักสูตร องค์ประกอบทีผ่ลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2  องค์ประกอบ
ที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 
คะแนนเฉลี่ย 4.50  

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 (ถ้าม)ี 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ
รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 
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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 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

 กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

 ก าหนดการประเมินฯ 

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 
เวลา 08.30 – 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพ่ือพิจารณา      แนว

ทางการประเมินร่วมกัน ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร ก าแพงแสน 
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เวลา 09.30 – 09.45 น.   -   คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากร  ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร ก าแพงแสน 

-   ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์  และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 

เวลา 09.45 – 11.00 น. ผู้บริหารคณะเกษตร ก าแพงแสน รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2558  

เวลา 11.00 – 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ  

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ ต่อ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการประเมินภาพรวม 

เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งผลการประเมินต่อ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
ของคณะฯ รับทราบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพต่อไป ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร ก าแพงแสน 

 

 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 

 คณะเกษตร ก าแพงแสน มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมี
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะเกษตร ก าแพงแสน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.01 มีหลักสูตร “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 18 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่
ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 คะแนนเฉลี่ย 4.41 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

  I P O รวม 0.00<=1.50การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
เร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

องค์ประกอบที่ 1 4.49 5.00 3.03 4.41 การด าเนินงานดี 

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.62 5.00 4.01 4.73 การด าเนินงานดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก    

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะเกษตร ก าแพงแสน  ในรอบปีการศึกษา 2558 สามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ  

 ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหตุ 

    ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์
(%หรือ
สัดส่วน) 

(/ = 
บรรลุ , x 

= ไม่
บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) (เช่น เหตุผล
ของการ
ประเมิน 

ที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  54.22 18 3.01  3.01  ปรับลด
คะแนน
ประเมิน
หลักสตูร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ  60 106.5 143.5 74.22  4.64   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ  40 88 143.5 61.32  3.83   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 5.00 1,799.96 132.5 13.58  5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 ข้อ - - 6  5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 6 ข้อ - - 6  5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 6 ข้อ  - - 6  5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 220,000 บาท/
คน 

68,456,272 164.5 416,147.55  5.00  เพิ่มจ านวน
เงินวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ  60 151.20 176.5 85.66  5.00  เพิ่มจ านวน
ผลงานวิจัย 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ - - 6  5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 6 ข้อ - - 6  5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 7 ข้อ - - 6  5.00   

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 6 ข้อ - - 6  5.00   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 4.73   
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะเกษตร ก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42 ได้คุณภาพระดับดี 
 จุดเด่น 

- 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
- กระตุ้นให้อาจารย์พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า       คณะ
เกษตร ก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ  มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดเด่น 

- คณาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย สามารถระดมเงินทุนวิจัยจากภายนอกได้มากกว่าเงินทุนวิจัยจาก
ภายใน  7 เท่า และผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพจ านวนมาก  

แนวทางเสริมจุดเด่น 
- ส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัยเพิ่มมากขึ้นจากเดิม เพ่ือสืบทอดองค์ความรู้ และเครือข่ายด้านงานวิจัย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะเกษตร ก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดเด่น 

- มีงานบริการวิชาการท่ีมีเป้าหมาย ทั่วถึงและก่อเกิดประโยชน์ยังกลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ควรระบุการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม ใน

แผนบริการการวิชาการของคณะฯ  
 จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
  - 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะเกษตร ก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  จุดเด่น 
 - คณะเกษตร ก าแพงแสน สามารถสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านวัฒนธรรมตามจุดเด่นของคณะฯ ในการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ดั้งเดิม เช่น ไหมอีรี่ ไหมนางน้อย ไหมนางสาย พรรณไม้หอม สมุนไพร พันธุกรรมข้าวไทย 
และวัฒนธรรมการปลูกข้าว ด านา เก็บเกี่ยวแบบดั้งเดิม 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะเกษตร ก าแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 จุดเด่น 

- คณะเกษตร ก าแพงแสน มีศักยภาพและความพร้อม ทั้งในด้านบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่เป็น
เอกลักษณ์ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ สถานที่ ท าเลที่ตั้ง ครุภัณฑ์  ที่เอ้ือต่อการพัฒนา ไปยังเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
- ควรใช้ศักยภาพของคณะเกษตร ก าแพงแสน ในการตอบสนองนโยบายของประเทศด้านการเกษตร

สมัยใหม่ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรวิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดเตรียมบุคลากรที่จะท าให้คณะสามารถรักษาศักยภาพด้านวิชาการ 

การบริหาร การวิจัย ที่เป็นเอกลักษณ์  
2. ควรวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัย 

สภาพสังคม นโยบายรัฐบาล และการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ควรจัดการองค์ความรู้ จากความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นแหล่งความรู้ที่จะสามารถต่อยอดต่อไปได้ 
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ภาคผนวกที่ 1   
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2558 

# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

1 

จ า
นว

นห
ลัก

สูต
ร (

7)
 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด เดิม   18   18 
2  -ระดับปริญญาตรี เดิม   4   4 
3  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   0   0 
4  -ระดับปริญญาโท เดิม   10   10 
5  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม   0   0 
6  -ระดับปริญญาเอก เดิม   4   4 
7  -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง

ท้ังหมด 
เดิม   0   0 

8 

จ า
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

นอ
กที่

ตั้ง
 (6

) 

จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอก
สถานท่ีตั้ง 

เดิม   0   0 

9  -ระดับปริญญาตรี เดิม   0   0 
10  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   0   0 
11  -ระดับปริญญาโท เดิม   0   0 
12  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม   0   0 
13  -ระดับปริญญาเอก เดิม   0   0 
14 

จ า
นว

นนั
กศ

ึกษ
า (

6) 

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา 

เดิม 1916 C 1916 C 

15  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาตรี 

เดิม 1621 C 1621 C 

16  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.
บัณฑิต 

เดิม 0 C 0 C 

17  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาโท 

เดิม 221 C 221 C 

18  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.
บัณฑิตขั้นสูง 

เดิม 0 C 0 C 

19  -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ
ปริญญาเอก  

เดิม 74 C 74 C 

20 

จ า
นว

นอ
าจ

าร
ย์จ

 าแ
นก

ตา
ม

ต า
แห

น่ง
ทา

งว
ิชา

กา
ร 

แล
ะค

ุณว
ุฒิก

าร
ศึก

ษา
 (2

0)
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
เดิม 143.5 C 143.5 C 

21  -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

22  -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

เดิม 37 C 37 C 

23  -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

เดิม 106.5 C 106.5 C 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ 

เดิม 55.5 C 55.5 C 

25  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C 

26  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

เดิม 22 C 22 C 

27  -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

เดิม 33.5 C 33.5 C 

28 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เดิม 45 C 45 C 

29  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C 

30  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

เดิม 7 C 7 C 

31  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

เดิม 38 C 38 C 

32 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

เดิม 40 C 40 C 

33  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C 

34  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

เดิม 8 C 8 C 

35  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

เดิม 32 C 32 C 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

36 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

เดิม 3 C 3 C 

37  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C 

38  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

เดิม 0 C 0 C 

39  -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

เดิม 3 C 3 C 

40 

คุณ
วุฒิ

อา
จา

รย
์ปร

ะจ
 าห

ลัก
สูต

ร (
12

) 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ใหม่       

41  -ระดับปริญญาตรี ใหม่       
42  -ระดับ ป.บัณฑิต ใหม่       
43  -ระดับปริญญาโท ใหม่       
44  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง ใหม่       
45  -ระดับปริญญาเอก ใหม่       
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ใหม่       

47 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ใหม่       

48 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ใหม่       

49 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ 

ใหม่       

50 - จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

ใหม่       

51             
52 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งอ
าจ

าร
ย์

ปร
ะจ

 าห
ลัก

สูต
ร (

20
) 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ใหม่       

53  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ใหม่       

54  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ใหม่       
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

55  -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่       
56  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

ใหม่       

57  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 1 

ใหม่       

58  -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม่       

59  -ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่       
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

60  -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

ใหม่       

61  -ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

ใหม่       

62  -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน 

ใหม่       

63  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

ใหม่       

64  -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ใหม่       

65  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม่       

66  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

ใหม่       

67  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ใหม่       

68  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ใหม่       

69  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ใหม่       

70  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ  

ใหม่       

71  -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ใหม่       

72 

กา
รม

ีงา
นท

 าข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1) 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  เดิม F 367 F 367 
73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบ

ส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

เดิม F 365 F 365 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

74 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท า
ภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

เดิม F 244 F 244 

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ 

เดิม F 0 F 0 

76 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
งานท าก่อนเข้าศึกษา 

เดิม F 0 F 0 

77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของ
ตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 

เดิม F 0 F 0 

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เดิม F 51 F 51 

79 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท เดิม F 1 F 1 
80 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร เดิม F 1 F 1 
81 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

เดิม F 14791.68 F 14791.68 

82 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

เดิม F  F  

83 

ผล
งา

นท
าง

วิช
าก

าร
ขอ

งผ
ู้ส า

เร็จ
กา

รศึ
กษ

าร
ะด

ับป
ริญ

ญา
โท

 (1
6)

 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ใหม่  C  C 

84  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

เดิม  C  C 

85  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

เดิม  C  C 

86  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ

เดิม  C  C 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

สภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

87  -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่  C  C 
88  -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
ใหม่  C  C 

89  -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท า
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

ใหม่  C  C 

90  -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม่  C  C 

91  -ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่  C  C 
92  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม่  C  C 

93  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

ใหม่  C  C 

94  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ใหม่  C  C 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

95  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เดิม  C  C 

96  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

เดิม  C  C 

97  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ  

เดิม  C  C 

98  -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม  C  C 

99 
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เร็จ
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รศึ
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าร
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ริญ

ญา
เอ

ก 
(1

5)
 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

เดิม  C  C 

100  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

เดิม  C  C 

101  -จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้
ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

เดิม  C  C 

102  -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่  C  C 
103  -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
ใหม่  C  C 

104  -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่

ใหม่  C  C 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท า
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

105  -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 

ใหม่  C  C 

106  -ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่  C  C 
107  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม่  C  C 

108  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน 

ใหม่  C  C 

109  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ใหม่  C  C 

110  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เดิม  C  C 

111  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

เดิม  C  C 

112  -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ  

เดิม  C  C 

113  -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

เดิม  C  C 

114 

นัก
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า (
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 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  เดิม   1557.92   1557.92 
115  -ระดับอนุปริญญา เดิม   0   0 
116  -ระดับปริญญาตรี เดิม   1315.89   1315.89 
117  -ระดับ ป.บัณฑิต เดิม   0   0 
118  -ระดับปริญญาโท เดิม   186.72   186.72 
119  -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง เดิม   0   0 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

120  -ระดับปริญญาเอก เดิม   55.31   55.31 
121 

จ า
นว

นเ
งิน

สนั
บส

นุน
งา

นว
ิจัย

 (2
4)

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 

เดิม   8293742   8293742 

122  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   8293742   8293742 
123  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   0   0 
124  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   0   0 
125 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 
เดิม   58,354,080   58,354,080 

126  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   58,354,080   58,354,080 
127  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   0   0 
128  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   0   0 
129 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
เดิม   132.5   132.5 

130  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   132.5   132.5 
131  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   0   0 
132  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   0   0 
133 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
เดิม   32   32 

134  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   32   32 
135  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   0   0 
136  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   0   0 
137 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ เดิม   11   11 
138  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   11   11 
139  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   0   0 
140  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   0   0 
141 จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ เดิม   1   1 
142  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิม   1   1 
143  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิม   0   0 
144  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดิม   0   0 
145 
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 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ใหม่       

146 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ใหม่   73   73 

147  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   73   73 
148  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

149  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
150  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันท่ีออกประกาศ 

ใหม่   14   14 

151  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   14   14 
152  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
153  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
154 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ใหม่   0   0 
155  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
156  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
157  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
158 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

ใหม่   16   16 

159  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   16   16 
160  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
161  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
162 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการท่ัวไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันท่ี

ใหม่   50   50 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

163  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   50   50 
164  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
165  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
166 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ใหม่   30   30 

167  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   30   30 
168  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
169  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
170 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ใหม่   0   0 
171  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
172  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
173  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
174 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมิน

ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ใหม่   0   0 

175  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
176  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
177  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
178 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

ว่าจ้างให้ด าเนินการ 
ใหม่   22   22 

179  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   22   22 
180  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
181  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
182 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่

และได้รับการจดทะเบียน 
ใหม่   1   1 

183  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   1   1 
184  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
185  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

186 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

ใหม่   0   0 

187  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
188  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
189  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
190 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ใหม่   0   0 

191  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
192  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
193  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
194 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

ใหม่   0   0 

195  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
196  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
197  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
198 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับสถาบัน 
ใหม่   0   0 

199  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
200  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
201  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
202 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 
ใหม่   0   0 

203  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
204  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
205  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
206 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ใหม่   0   0 

207  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
208  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
209  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
210 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับภูมิภาคอาเซียน 
ใหม่   0   0 
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# ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน รายการ 
เดิม/ใหม่ 

ระดับหน่วยงาน กรรมการ 
หลักสูตร คณะ หลักสูตร คณะ 

211  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
212  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
213  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
214 จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน

ระดบันานาชาติ  
ใหม่   0   0 

215  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหม่   0   0 
216  -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใหม่   0   0 
217  -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใหม่   0   0 
   รวม

จ านวน
ข้อมูลท่ี

ต้อง
กรอก 

88  88  
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ภาคผนวกที่ 2  
ภาพกิจกรรม 

  
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ 

  

  
การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 
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การสัมภาษณ์บุคลากร 

  

  
การรายงานผลการประเมินฯ 

 


