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คํานํา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สารบัญ 
           หน+า 
คํานํา             
สารบัญ 
บทสรุปผู+บริหาร 
ส=วนท่ี 1 บริบทของคณะ..........................              
 ประวัติความเป�นมาและสภาพป�จจุบัน     
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน# พันธกิจ วัตถุประสงค#       
 เอกลักษณ# อัตลักษณ#        
 โครงสร)างองค#กร           
 รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ.................   
 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเป.ดสอน         
 จํานวนนักศึกษา           
 จํานวนอาจารย#และบุคลากร         
 ข)อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี       
 ข)อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป3การการศึกษา 2560   
             มหาวิทยาลัยเนชั่น 
      
ส=วนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามองค@ประกอบในการประกันคุณภาพ     
 องค#ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต         
 องค#ประกอบท่ี 2  การวิจัย         
 องค#ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ       
 องค#ประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
 องค#ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ        
 ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค#ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ?งชี้ของ สกอ.   
ส=วนท่ี 3 ภาคผนวก 
 ตารางข)อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)  
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บทสรุปผู+บริหาร 
 

 - บรรยายสรุปภาพรวมของผลการประเมินตนเองเพ่ือนําเสนอข)อมูลสําหรับผู)บริหารใช)ประกอบ
การศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะ ตามรายองค#ประกอบโดยบรรยายในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  

- ควรสรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินงานของคณะวิชาตามแผนยุทธศาสตร#มหาวิทยาลัย 
เนชั่น 2561 – 2565 ยุทธศาสตร#ท่ี 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 5.3 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในองค#กร ให)เกิดประโยชน#สูงสุดต?อคุณภาพการศึกษา  (กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการในระดับ
คณะ ท่ีสอดรับกับประเด็นการบริหารจัดการงานคณะ งานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบของสถาบัน 
และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน การสร)างวัฒนธรรมองค#กร: งานประจํา การจัดการความรู)       
ท่ีสอดคล)องกับการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ  
 - ควรอธิบายผลการดําเนินงานในด)านผลของการนําผลการประเมินคุณภาพคณะวิชาไปใช)ปรับปรุง 
พัฒนา และบริหารจัดการบรรลุเปSาหมายตามพันธกิจหลักของสถานศึกษากําหนด และมีแนวโน)มท่ีดีในด)าน 
ผลของการนําผลการประเมินคุณภาพคณะวิชาไปใช) ปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการบรรลุเปSาหมายตาม 
พันธกิจหลักของสถานศึกษากําหนด 
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ส=วนที่ 1 บริบทของคณะ........................................ 
 

1.1 ประวัติความเปCนมาและสภาพปEจจุบัน  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน@ พันธกิจ วัตถุประสงค@ 
   ปรัชญา 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
        

   ปณิธาน 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   วิสัยทัศน#  
        …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   พันธกิจ  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   วัตถุประสงค#  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.3 เอกลักษณ@ อัตลักษณ@ 
   เอกลักษณ# 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   อัตลักษณ# 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.4 โครงสร+างคณะ...............  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
1.5 รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ......................... 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปJดสอน 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1.7 จํานวนนักศึกษา 
  
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา ตรี โท รวม 
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1.8 จํานวนอาจารย@และบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ป�การศึกษา 2561 จํานวน....... คน ประกอบด+วย 
 ตํ่ากว?าปริญญาตรี  จํานวน .....  คน 
 ปริญญาตรี   จํานวน ...... คน 
 ปริญญาโท   จํานวน .....  คน 
 
1.9 ข+อมูลเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายวิชาการ (ตําแหน=งทางวิชาการ) 

สาขาวิชา 
อาจารย@ ผู+ช=วยศาสตราจารย@ รองศาสตราจารย@ 

รวม 
ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก 

           
           
           
           
           

รวม           
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ข+อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป�การศึกษา 2560 
 

 
ข+อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

บรรลุ/ไม=บรรลุ 

ภาพรวม 
    
องค@ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
   
องค@ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   
องค@ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

   

องค@ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   

องค@ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
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ส=วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามองค@ประกอบในการประกันคุณภาพ 

 
องค@ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ=งช้ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ=งช้ี  ผลลัพธ@ 
 

ผลการประเมิน ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559  
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560  
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน  

 

ผลการดําเนินงาน 
 ในป3การศึกษา 2561 คณะ..............เป.ดการเรียนการสอนท้ังสิ้น จํานวน.....หลักสูตร แบ?งออกเป�น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี........หลักสูตร ปริญญาโท.......หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีเป�นไปตามเกณฑ#มาตรฐาน
หลักสูตร จํานวน.......หลักสูตร และมีหลักสูตรท่ีไม?ผ?านการกํากับมาตรฐานจํานวน...........หลักสูตร มีผลรวม
ของค?าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท?ากับ ............ดังนี้ 
 

เกณฑ@การประเมิน 

ผ=านเกณฑ@การประเมิน (����) 

ไม=ผ=านเกณฑ@การประเมิน 

(����) 

คะแนนประเมนิ

หลักสูตร 

หลักฐาน 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตร………………… 

2. หลักสูตร………………… 

3. หลักสูตร………………… 

   

1.1-1 

 

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตร………………… 

2. หลักสูตร………………… 

3. หลักสูตร………………… 

   

คะแนนรวมทุกหลักสูตร ..............................คะแนน 

จํานวนหลกัสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ ..............................หลักสูตร 
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การประเมินตนเอง 
เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

   
 
รายการหลักฐานอ+างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
1.1-1  
1.1-2  
1.1-3  
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ตัวบ=งช้ี 1.2 อาจารย@ประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ=งช้ี  ปEจจัยนําเข+า 
 

ผลการประเมิน ค=าร+อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560    
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 
ผลการดําเนินงาน 
 

 ในรอบป3การศึกษา 2561 คณะ..........มีอาจารย#ท้ังสิ้น.........คน มีวุฒิปริญญาเอก............คน คิดเป�น

ร)อยละ ................. ค?าร)อยละของอาจารย#ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให)เป�นคะแนนเต็ม 5 
เท?ากับร)อยละ 40 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค?าร)อยละของอาจารย#วุฒิปริญญาเอกเท?ากับ............. 
 

เกณฑ@การประเมิน :    
 โดยการแปลงค?าร)อยละของอาจารย#ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป�นคะแนนระหว?าง 0 - 5 
 

เกณฑ@เฉพาะสถาบันกลุ=ม ข และ ค2 
 ค?าร)อยละของอาจารย#ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให)เป�นคะแนนเต็ม 5 = ร)อยละ 40 

ข้ึนไป 
 

วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค?าร)อยละของอาจารย#ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 

           
 
 

2. แปลงค?าร)อยละท่ีคํานวณได)ในข)อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

 

 

จํานวนอาจารย#ประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

             จํานวนอาจารย#ประจําคณะท้ังหมด 
× 100 

      ร)อยละของอาจารย#ประจําคณะท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

     ร)อยละของอาจารย#ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
                 ท่ีกําหนดให)เป�นคะแนนเต็ม 5 
 

× 5 
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แบบรายงานอาจารย@ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 

วุฒิการศึกษา 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

น+อยกว=า 6 

เดือน 

6 เดือน 

ขึ้นไปแต=

ไม=ถึง 9 

เดือน 

9-12 

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1         

2         

3         

4         

5         

รวม     

รวมท้ังสิ้น ............................คน 

ค=าร+อยละของอาจารย@ประจําคณะ 

ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

............................คน 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

ร)อยละ ร)อยละ  
 
รายการหลักฐานอ+างอิง  

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
1.2-1  
1.2-2  
1.2-3  

 
 
 
 
 
 



10 
 

ตัวบ=งช้ี 1.3   อาจารย@ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน=งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ=งช้ี  ปEจจัยนําเข+า 
 

ผลการประเมิน ค=าร+อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560    
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบป3การศึกษา 2561 คณะ..........มีอาจารย#ท้ังสิ้น........คน มีอาจารย#ท่ีดํารงตําแหน?งทางวิชาการ
...........คน แบ?งออกเป�น ผู)ช?วยศาสตราจารย#..........คน รองศาสตราจารย#...........คน และศาสตราจารย#.........คน 
คิดเป�นร)อยละ........ .ค?าร)อยละของอาจารย#ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน?งทางวิชาการท่ีกําหนดให)เป�นคะแนน
เต็ม 5 เท?ากับร)อยละ 60 ข้ึนไป ดังนั้นเม่ือคํานวณ ค?าร)อยละของอาจารย#ท่ีดํารงตําแหน?งทางวิชาการเท?ากับ
............. 

 
วิธีการคํานวณ   
1. คํานวณค?าร)อยละของอาจารย#ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน?งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

           
 
 
2. แปลงค?าร)อยละท่ีคํานวณได)ในข)อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารย#ประจําคณะท่ีมีตําแหน?งทางวิชาการ 

             จํานวนอาจารย#ประจําคณะท้ังหมด 
× 100 

      ร)อยละของอาจารย#ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน?งทางวิชาการ  
      ร)อยละของอาจารย#ประจําคณะท่ีมตีําแหน?งทางวิชาการ 
                 ท่ีกําหนดให)เป�นคะแนนเต็ม 5 
 

× 5 
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แบบรายงานอาจารย@ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน=งทางวิชาการ 

ท่ี ชื่อ-สกลุ 

ตําแหน=งทางวิชาการ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

อาจารย@ ผู+ช=วย

ศาสตราจารย@ 

รอง

ศาสตราจารย@ 

 

น+อย

กว=า 6 

เดือน 

6 เดือน 

ขึ้นไปแต=

ไม=ถึง 9 

เดือน 

9-12 

เดือน 

จํานวน 

(คน) 

1         

2         

3         

4         

5         

รวม (คน)     

รวมท้ังสิ้น (คน) ............................คน 

ค=าร+อยละของอาจารย@ประจําคณะ 

ท่ีดํารงตําแหน=งทางวิชาการ 

ร+อยละ.............. 

คะแนนท่ีได+  

 

 
การประเมินตนเอง 

เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
ร)อยละ ร)อยละ  
 
 

รายการหลักฐานอ+างอิง 
 

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
1.3-1  
1.3-2  
1.3-3  
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ตัวบ=งช้ี 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท=าต=อจํานวนอาจารย@ประจํา 
ชนิดของตัวบ=งช้ี  ปEจจัยนําเข+า 
 

ผลการประเมิน ค=าร+อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560    
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 

ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

หลักสูตร ค=าร+อยละ ระดับคะแนน 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตร… 

2. หลักสูตร… 

  

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตร… 

2. หลักสูตร… 

  

 

การประเมินตนเอง 
เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

   

 
รายการหลักฐานอ+างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
1.4-1  
1.4-2  
1.4-3  
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ตัวบ=งช้ี 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ=งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน (ข+อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560    
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 
ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
การประเมินตนเอง 

เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
.................ข)อ .................ข)อ  

 

 

รายการหลักฐานอ+างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 

1.5-1  

1.5-2  

1.5-3  
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ตัวบ=งช้ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ=งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน (ข+อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560    
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
การประเมินตนเอง 

เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
.................ข)อ .................ข)อ  

 

 

รายการหลักฐานอ+างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 

1.6-1  

1.6-2  

1.6-3  
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องค@ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ=งช้ีท่ี 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร+างสรรค@ 
ชนิดของตัวบ=งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน (ข+อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560    
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

การประเมินตนเอง 
เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

.................ข)อ .................ข)อ  
 
รายการหลักฐานอ+างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
2.1-1  
2.1-2  
2.1-3  
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ตัวบ=งช้ีท่ี 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร+างสรรค@  
ชนิดของตัวบ=งช้ี  ปEจจัยนําเข+า 
 

ผลการประเมิน คะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559  
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560   
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน   

 
ผลการดําเนินงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  

หลักสูตร 

(1) 
รายชื่อผลงานหรืองานสร+างสรรค@ที่

ได+รับเงินสนับสนุน 
จํานวนอาจารย@

ประจํา 

(2) 

จํานวนเงิน

สนับสนุน

ภายใน 
(3) 

จํานวนเงิน

สนับสนุน

ภายนอก 
(4) 

รวมจํานวนเงิน

สนับสนุนงานวิจัยฯ

จากภายในและ

ภายนอก 

(3)+(4)=(5) 

ชื่ออาจารย@ ผลงาน 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตร…………… 

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตร…………… 

 

 

 

 

     

รวม     

สัดส=วนจํานวนเงินวิจัยหรืองานสร+างสรรค@ต=อจํานวนอาจารย@ (5)/(2) ............. 
คะแนนที่ได+ ............. คะแนน 
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การประเมินตนเอง 
เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

   
 
 
รายการหลักฐานอ+างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
2.2-1  
2.2-2  
2.2-3  
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ตัวบ=งช้ี 2.3   ผลงานทางวิชาการและอาจารย@ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ=งช้ี  ผลลัพธ@ 
 

ผลการประเมิน ค=าร+อยละ ระดับคะแนน 
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560    
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รายงานผลงานทางวิชาการ 

ท่ี ช่ือผู+วิจัย บทความ ว/ด/ป ท่ีตีพิมพ@ ฐานข+อมูลท่ีตีพิมพ@ ค=าน้ําหนัก 

1      

2      

3      

4      

 
ผลรวมถ=วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ 
 

ค=า

น้ําหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จํานวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ=วง

น้ําหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุม วิชาการระดับชาต ิ

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม?อยู?

ในฐานข)อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว?า

ด)วย หลักเกณฑ#การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร?ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต?สถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป�นประกาศ

ให)ทราบเป�นการท่ัวไป และแจ)งให) กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต?วันท่ี
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ค=า

น้ําหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จํานวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ=วง

น้ําหนัก 

ออกประกาศ  

- ผลงานท่ีได)รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ#ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข)อมูล TCI กลุ?มท่ี 2 

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ#ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ี

ไม?อยู?ใน ฐานข)อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว?าด)วย หลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร?

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต?สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดทําเป�น

ประกาศให)ทราบเป�นการ ท่ัวไป และแจ)งให) กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต?

วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม?อยู?ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ#ในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานข)อมูล TCI กลุ?มท่ี 1 

  

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ#ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ี

ปรากฏใน ฐานข)อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว?าด)วย หลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานได)รับการจดสิทธิบัตร  

- ผลงานวิชาการรับใช)สังคมท่ีได)รบัการประเมินผ?านเกณฑ#การขอตาํแหน?งทาง

วิชาการแล)ว  

- ผลงานวิจัยท่ีหน?วยงานหรือองค#กรระดับชาติว?าจ)างให)ดําเนินการ  

- ผลงานค)นพบพันธุ#พืช พันธุ#สัตว# ท่ีค)นพบใหม?และได)รับการจดทะเบียน  

- ตําราหรือหนังสือท่ีได)รับการประเมินผ?านเกณฑ#การขอตําแหน?งทางวิชาการแล)ว  

- ตําราหรือหนังสือท่ีผ?านการพิจารณาตามหลักเกณฑ#การประเมินตาํแหน?งทาง

วิชาการแต?ไม?ได)นํามาขอรับการประเมินตําแหน?งทางวิชาการ 

  

ผลรวมถ=วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย@ประจําคณะ  

จํานวนอาจารย@และนักวิจัยท้ังหมด  

ร+อยละของผลรวมถ=วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย@ประจําคณะ  

คะแนนท่ีได+ ................ คะแนน 

หมายเหตุ : การส?งบทความเพือ่พิจารณาคัดเลือกให)นําเสนอในการประชุมวิชาการต)องส?งเป�นฉบับสมบูรณ# (Full Paper) และเม่ือ ได)รับการ

ตอบรับและตีพิมพ#แล)ว การตีพิมพ#ต)องตีพิมพ#เป�นฉบับสมบูรณ#ซ่ึงสามารถอยู?ในรูปแบบเอกสาร หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส#ได) 
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รายงานผลงานคุณภาพงานสร+างสรรค@ 

ท่ี ช่ือผู+ผลิตผลงาน ประเภทผลงาน ว/ด/ป ท่ีแสดง 

ผลงาน 

สถานท่ีแสดงผลงาน ค=าน้ําหนัก 

1      

2      

3      

4      

 
ผลรวมถ=วงน้ําหนักของผลงานสร+างสรรค@  

ค=า

น้ําหนัก 
ระดับคุณภาพ 

จํานวน

ผลงาน 

คะแนน

ถ=วง

น้ําหนัก 

0.20 งานสร)างสรรค#ท่ีมีการเผยแพร?สู?สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ?านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส# online 

  

0.40 งานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับสถาบัน   

0.60 งานสร)างสรรค#ท่ีรบัการเผยแพร?ในระดับชาต ิ   

0.80 งานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับความร?วมมือระหว?างประเทศ   

1.00 งานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลรวมถ=วงน้ําหนักของผลงานสร+างสรรค@ของอาจารย@ประจําคณะ   

จํานวนอาจารย@และนักวิจัยท้ังหมด …………. คน 

ร+อยละของผลรวมถ=วงน้ําหนักของผลงานสร+างสรรค@ของอาจารย@ประจําคณะ ร+อยละ ……………………. 

คะแนนท่ีได+ …………………. คะแนน 
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การประเมินตนเอง 
เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

ร)อยละ ร)อยละ  
 

 
รายการหลักฐานอ+างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
2.3-1  

2.3-2  

2.3-3  
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องค@ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

ตัวบ=งช้ีท่ี 3.1   การบริการวิชาการแก=สังคม 

ชนิดของตัวบ=งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน (ข+อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560   
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
การประเมินตนเอง 

เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 
ข)อ ข)อ  

 
 
รายการหลักฐานอ+างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
3.1-1  
3.1-2  
3.1-3  
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องค@ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ=งช้ี 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ=งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน (ข+อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560   
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

การประเมินตนเอง 
เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

ข)อ ข)อ  
 
รายการหลักฐานอ+างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
4.1-1  
4.1-2  
4.1-3  
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องค@ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ=งช้ี 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ@ตามพันธกิจ กลุ=มสถาบันและเอกลักษณ@ 
                   ของคณะ 
ชนิดของตัวบ=งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน (ข+อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560    
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 
ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

การประเมินตนเอง 
เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

ข)อ ข)อ  
 
รายการหลักฐานอ+างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
5.1-1  
5.1-2  
5.1-3  
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ตัวบ=งช้ี 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ=งช้ี  กระบวนการ 
 

ผลการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน (ข+อ) 

คะแนน 

ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2559   
ผลการประเมินท่ีปรากฏในระบบ CHE  QA Online ในป3การศึกษา 2560    
ผลการประเมินตนเองในป3ป�จจุบัน    

 
ผลการดําเนินงาน 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การประเมินตนเอง 
เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีประเมินตนเอง 

ข)อ ข)อ  
 
รายการหลักฐานอ+างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ+างอิง 
5.2-1  
5.2-2  
5.2-3  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

ตาราง ส 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค@ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ=งช้ีของ สกอ. 
กลุ=ม ข     สถาบันท่ีเน+นระดับปริญญาตรี 
 

องค@ประกอบคุณภาพ เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ@ สกอ.) 
องค@ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

   ตัวบ?งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

 

ระดับคะแนน 

 

 

ระดับคะแนน 

  
   ตัวบ?งชี้ท่ี 1.2 อาจารย#ประจําคณะท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร)อยละ ร)อยละ 
 

   ตัวบ?งชี้ท่ี 1.3 อาจารย#ประจําคณะท่ีดํารง
ตําแหน?งทางวิชาการ 
 

ร)อยละ ร)อยละ 

 
   ตัวบ?งชี้ท่ี 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท?าต?อจํานวนอาจารย#ประจํา 
 

   
   ตัวบ?งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 ข)อ  ข)อ 
 

   ตัวบ?งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 ข)อ  ข)อ 
 

เฉล่ียคะแนน องค@ประกอบท่ี 1    
องค@ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

   ตัวบ?งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร)างสรรค# 

  
 
 

ข)อ ข)อ  
   ตัวบ?งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร)างสรรค#     
   ตัวบ?งชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย#ประจําและนักวิจัย ร)อยละ  ร)อยละ  

เฉล่ียคะแนน องค@ประกอบท่ี 2    
องค@ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

   ตัวบ?งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก?
สังคม 

 
 ข)อ ข)อ  

เฉล่ียคะแนน องค@ประกอบท่ี 3    
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องค@ประกอบคุณภาพ เปVาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ@ สกอ.) 
องค@ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   ตัวบ?งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 

ข)อ ข)อ  

เฉล่ียคะแนนองค@ประกอบท่ี 4    
องค@ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
   ตัวบ?งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธ#ตามพันธกิจ  
กลุ?มสถาบันและเอกลักษณ#ของคณะ    

 
 
 

ข)อ ข)อ  
   ตัวบ?งชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

  
 

ข)อ ข)อ  
เฉล่ียคะแนนองค@ประกอบท่ี 5    

เฉล่ียคะแนนรวม    
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ภาคผนวก 
ตารางข+อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
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รายงานข+อมูลพ้ืนฐาน (Command Data Set) คณะ...................................... ป�การศึกษา 2561 

2 ช่ือข+อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
จํานวนหลักสูตร 

1 จํานวนหลักสูตรท่ีเป.ดสอนท้ังหมด     
2 - ---ระดับปริญญาตรี     
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต     
4 - ---ระดับปริญญาโท     
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง     
6 - ---ระดับปริญญาเอก     
7 - ---จํานวนศูนย#จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด     

จํานวนหลักสูตรนอกท่ีตั้ง 
8 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง     
9 - ---ระดับปริญญาตรี     
10 - ---ระดับ ป.บัณฑิต     
11 - ---ระดับปริญญาโท     
12 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง     
13 - ---ระดับปริญญาเอก     

จํานวนนักศึกษา 
14 จํานวนนักศึกษาป�จจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา     
15 - ---จํานวนนักศึกษาป�จจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี   
16 - ---จํานวนนักศึกษาป�จจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   
17 - ---จํานวนนักศึกษาป�จจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท   
18 - ---จํานวนนักศึกษาป�จจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง     
19 - ---จํานวนนักศึกษาป�จจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก      

จํานวนอาจารย@จําแนกตามตําแหน=งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา 

20 
จํานวนอาจารย#ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต?อ     

21 
- -จํานวนอาจารย#ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต?อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท?า      

22 
- -จํานวนอาจารย#ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต?อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท?า     
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2 ช่ือข+อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
 

23 - -จํานวนอาจารย#ประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต?อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท?า      

24 จํานวนอาจารย#ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน?งอาจารย#     

25 
- ---จํานวนอาจารย#ประจํา (ท่ีไม?มีตําแหน?งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท?า     

26 
- ---จํานวนอาจารย#ประจํา (ท่ีไม?มีตําแหน?งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท?า     

27 
- ---จํานวนอาจารย#ประจํา (ท่ีไม?มีตําแหน?งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท?า     

28 
จํานวนอาจารย#ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน?งผู)ช?วย
ศาสตราจารย#     

29 
- ---จํานวนอาจารย#ประจําตําแหน?งผู)ช?วยศาสตราจารย# ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท?า     

30 
- ---จํานวนอาจารย#ประจําตําแหน?งผู)ช?วยศาสตราจารย# ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท?า     

31 
- ---จํานวนอาจารย#ประจําตําแหน?งผู)ช?วยศาสตราจารย# ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท?า     

32 จํานวนอาจารย#ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน?งรองศาสตราจารย#     

33 
- ---จํานวนอาจารย#ประจําตําแหน?งรองศาสตราจารย# ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท?า     

34 
- ---จํานวนอาจารย#ประจําตําแหน?งรองศาสตราจารย# ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท?า     

35 
- ---จํานวนอาจารย#ประจําตําแหน?งรองศาสตราจารย# ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท?า     

36 จํานวนอาจารย#ประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหน?งศาสตราจารย#     

37 
- ---จํานวนอาจารย#ประจําตําแหน?งศาสตราจารย# ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท?า     

38 
- ---จํานวนอาจารย#ประจําตําแหน?งศาสตราจารย# ท่ีมีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท?า     

39 - ---จํานวนอาจารย#ประจําตําแหน?งศาสตราจารย# ท่ีมีวุฒิ     
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2 ช่ือข+อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
ปริญญาเอก หรือเทียบเท?า 

คุณวุฒิอาจารย@ประจําหลักสูตร 
40 จํานวนอาจารย#ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา     
41 - - --ระดับปริญญาตรี     
42 - - --ระดับ ป.บัณฑิต     
43 - - --ระดับปริญญาโท     
44 - - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง     
45 - - --ระดับปริญญาเอก     
46 จํานวนอาจารย#ประจําหลักสูตรท่ีมีดํารงตําแหน?งทางวิชาการ     
47 - - --จํานวนอาจารย#ประจําหลักสูตรท่ีไม?มีตําแหน?งทางวิชาการ     
48 - - --จํานวนอาจารย#ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน?งผู)ช?วย

ศาสตราจารย#     
49 - - --จํานวนอาจารย#ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน?งรอง

ศาสตราจารย#     
50 - - --จํานวนอาจารย#ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน?งศาสตราจารย#     

ผลงานทางวิชาการของอาจารย@ประจําหลักสูตร 

51 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย#ประจําหลักสูตร     

52 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ     

53 - - --บทบสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี
ไม?อยู?ในฐานข)อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว?าด)วย หลักเกณฑ#การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต?สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป�น
ประกาศให)ทราบเป�นการท่ัวไป และแจ)งให) กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต?วันท่ีออก54ประกาศารฉบับสมบูรณ#ท่ี
ตีพิมพ#ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม?อยู?ใน
ฐานข)อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว?าด)วย หลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการ     



32 
 

2 ช่ือข+อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
สําหรับการเผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต?สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป�นประกาศให)ทราบเป�น
การท่ัวไป และแจ)งให) กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต?
วันท่ีออกประกาศ 

54 - - --ผลงานท่ีได)รับการจดอนุสิทธิบัตร     
55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ#ใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข)อมูล TCI กลุ?มท่ี 2     
56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ#ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม?อยู?ในฐานข)อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว?า
ด)วย หลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต?สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป�นประกาศให)ทราบเป�นการท่ัวไป และ
แจ)งให)  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต?วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม?อยู?ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ#ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข)อมูล TCI กลุ?มท่ี 1     

57 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ#ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข)อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว?าด)วย หลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556      

58 - - --ผลงานได)รับการจดสิทธิบัตร     
59 - - --ผลงานวิชาการรับใช)สังคมท่ีได)รับการประเมินผ?านเกณฑ#

การขอตําแหน?งทางวิชาการแล)ว     
60 - - --ผลงานวิจัยท่ีหน?วยงานหรือองค#กรระดับชาติว?าจ)างให)

ดําเนินการ     
61 - - --ผลงานค)นพบพันธุ#พืช พันธุ#สัตว# ท่ีค)นพบใหม?และได)รับการ

จดทะเบียน     
62 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได)รับการประเมินผ?าน

เกณฑ#การขอตําแหน?งทางวิชาการแล)ว 
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2 ช่ือข+อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
63 - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ?านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ#การประเมินตําแหน?งทางวิชาการแต?ไม?ได)นํามาขอรับ
การประเมินตําแหน?งทางวิชาการ     

64 - - --จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีมีการเผยแพร?สู?สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ?านสื่ออิเลคทรอนิกส# online     

65 - - --จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับสถาบัน     
66 - - --จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับชาติ     
67 - - --จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับความ

ร?วมมือระหว?างประเทศ     
68 - - --จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับภูมิภาค

อาเซียน     
69 - - --จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับ

นานาชาติ      
70 - - -จํานวนบทความของอาจารย#ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ได)รับการอ)างอิงในฐานข)อมูล TCI และ Scopus ต?อจํานวน
อาจารย#ประจําหลักสูตร     

การมีงานทําของบัณฑิต 
71 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด   
72 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงาน

ทําภายใน 1 ป3 หลังสําเร็จการศึกษา   
73 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได)งานทําหลังสําเร็จการศึกษา 

(ไม?นับรวมผู)ท่ีประกอบอาชีพอิสระ)   
74 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ   
75 จํานวนผู)สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก?อนเข)า

ศึกษา   
76 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได)

ประจําอยู?แล)ว   
77 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต?อระดับบัณฑิตศึกษา   
78 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท   
79 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ#ทหาร   
80 เงินเดือนหรือรายได)ต?อเดือน ของผู)สําเร็จการศึกษาระดับ     
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2 ช่ือข+อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
ปริญญาตรีท่ีได)งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค?าเฉลี่ย) 

81 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ)างท่ีมีต?อผู)สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 
5)   

ผลงานทางวิชาการของผู+สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

82 
จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู)สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได)รับการตีพิมพ#หรือเผยแพร?   

83 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ#ท่ีมีการตีพิมพ#ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง    

84 
- ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ   

85 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ีไม?อยู?ในฐานข)อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว?าด)วยหลักเกณฑ#การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว?าด)วยหลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต?
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป�นประกาศให)ทราบ
ท่ัวไปและแจ)ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต?วันท่ี
ออกประกาศ   

86 - ---ผลงานท่ีได)รับการจดอนุสิทธิบัตร   

87 
- ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ#ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข)อมูล TCI กลุ?มท่ี 2   

88 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ#ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีไม?อยู?ในฐานข)อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว?าด)วยหลักเกณฑ#การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว?าด)วยหลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต?สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป�นประกาศให)ทราบท่ัวไป
และแจ)ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต?วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม?อยู?ใน Beall's list) หรือตีพิมพ#ใน   
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2 ช่ือข+อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข)อมูล TCI กลุ?มท่ี 1 

89 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ#ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีปรากฏอยู?ในฐานข)อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว?าด)วย
หลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการว?าด)วยหลักเกณฑ#
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร?ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556   

90 - ---ผลงานท่ีได)รับการจดสิทธิบัตร   

91 
- ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีมีการเผยแพร?สู?สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ?านสื่ออิเลคทรอนิกส# online   

92 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับสถาบัน   
93 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับชาติ   
94 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับความ

ร?วมมือระหว?างประเทศ   
95 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับภูมิภาค

อาเซียน   
96 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับ

นานาชาติ    
97 จํานวนผู)สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ป3การศึกษาท่ี

เป�นวงรอบประเมิน) 
 

 - 

ผลงานทางวิชาการของผู)สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
98 จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู)สําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีได)รับการตีพิมพ#หรือเผยแพร?     
99 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ      
100 - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติท่ีไม?อยู?ในฐานข)อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว?าด)วยหลักเกณฑ#การพิจารณา     
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2 ช่ือข+อมูลพ้ืนฐาน ผลรวมหลักสูตร คณะ 
วารสารทางวิชาการว?าด)วยหลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต?
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป�นประกาศให)
ทราบท่ัวไปและแจ)ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต?
วันท่ีออกประกาศ 

 101 - ---ผลงานท่ีได)รับการจดอนุสิทธิบัตร     
102 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ#ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข)อมูล TCI กลุ?มท่ี 2     
103 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ#ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ท่ีไม?อยู?ในฐานข)อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว?าด)วยหลักเกณฑ#การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว?าด)วยหลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต?สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป�นประกาศให)ทราบท่ัวไป
และแจ)ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต?วันท่ีออก
ประกาศ (ซ่ึงไม?อยู?ใน Beall's list) หรือตีพิมพ#ใน
วารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข)อมูล TCI กลุ?มท่ี 1     

104 - ---จํานวนบทความท่ีตีพิมพ#ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ท่ีปรากฏอยู?ในฐานข)อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว?าด)วย
หลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการว?าด)วยหลักเกณฑ#
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร?ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556     

105 - ---ผลงานท่ีได)รับการจดสิทธิบัตร     
106 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีมีการเผยแพร?สู?สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ?านสื่ออิเลคทรอนิกส# online     
107 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับสถาบัน     

 108 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับชาติ     
109 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับความ

ร?วมมือระหว?างประเทศ 
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110 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับภูมิภาค

อาเซียน     
111 - ---จํานวนงานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับ

นานาชาติ      
112 จํานวนผู)สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ป3การศึกษา

ท่ีเป�นวงรอบประเมิน)     
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท=า 
 113 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท?า (FTES) รวมทุกหลักสูตร     
 114 - ---ระดับอนุปริญญา     
 115 - ---ระดับปริญญาตรี     
 116 - ---ระดับ ป.บัณฑิต     
 117 - ---ระดับปริญญาโท     
 118 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง     
 119 - ---ระดับปริญญาเอก     
จํานวนเงินสนับสนุน 
120 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค#จากภายใน

สถาบัน   
 121 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี   
 122 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ   
 123 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#   
124 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร)างสรรค#จากภายนอก

สถาบัน   
 125 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี   
 126 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ   
 127 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#   
128 จํานวนอาจารย#ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม?นับรวมผู)ลาศึกษาต?อ)   

 129 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี   
 130 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ   
 131 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#   
132 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม?นับรวมผู)ลาศึกษาต?อ)   

 133 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี   
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 134 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ   
 135 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#   
 136 จํานวนอาจารย#ประจําท่ีลาศึกษาต?อ   
 137 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี    
 138 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ    
 139 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#    
 140 จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต?อ   
 141 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
 142 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
143 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร# 

   
ผลงานทางวิชาการของอาจารย@ประจําและนักวิจัย 
144 จํานวนผลงานงานทางวิชาการของอาจารย#ประจําและนักวิจัย     
145 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ     
 146 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
 147 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
 148 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
149 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม?อยู?ในฐานข)อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว?าด)วย 
หลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร?
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต?สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเป�นประกาศให)ทราบเป�นการท่ัวไป และแจ)งให) 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต?วันท่ีออกประกาศ     

150 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
151 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
152 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
153 ผลงานท่ีได)รับการจดอนุสิทธิบัตร     
154 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
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155 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
156 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
157 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ใน

วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข)อมูล TCI กลุ?มท่ี 2     
158 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
159 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
160 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
161 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม?อยู?ในฐานข)อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว?า
ด)วย หลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต?สถาบันนําเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทําเป�นประกาศให)ทราบเป�นการท่ัวไป และ
แจ)งให) กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต?วันท่ีออกประกาศ 
(ซ่ึงไม?อยู?ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ#ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข)อมูล TCI กลุ?มท่ี 1     

162 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
 163 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
 164 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
165 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ#ท่ีตีพิมพ#ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข)อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว?าด)วยหลักเกณฑ#การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร?ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556     

166 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
167 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
168 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
169 ผลงานได)รับการจดสิทธิบัตร     
170 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
171 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
172 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
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173 ผลงานวิชาการรับใช)สังคมท่ีได)รับการประเมินผ?านเกณฑ#การขอ

ตําแหน?งทางวิชาการแล)ว     
174 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
175 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
176 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     

177 ผลงานวิจัยท่ีหน?วยงานหรือองค#กรระดับชาติว?าจ)างให)ดําเนินการ     
178 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
179 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
180 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
181 ผลงานค)นพบพันธุ#พืช พันธุ#สัตว# ท่ีค)นพบใหม?และได)รับการจด

ทะเบียน     
182 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
183 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
184 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     

185 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได)รับการประเมินผ?านเกณฑ#การ
ขอตําแหน?งทางวิชาการแล)ว     

186 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
187 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
188 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
189 ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ?านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ#การประเมินตําแหน?งทางวิชาการ แต?ไม?ได)นํามา
ขอรับการประเมินตําแหน?งทางวิชาการ     

190 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
191 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
192 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     

193 
งานสร)างสรรค#ท่ีมีการเผยแพร?สู?สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ?านสื่ออิเล็กทรอนิกส# online     

194 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
195 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
196 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
197 งานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับสถาบัน     
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198 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
199 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
200 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
201 งานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับชาติ     
202 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
203 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
204 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
205 งานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับความร?วมมือระหว?าง

ประเทศ     
206 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
207 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
208 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
209 งานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับภูมิภาคอาเซียน     
210 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
211 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
212 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     
213 งานสร)างสรรค#ท่ีได)รับการเผยแพร?ในระดับนานาชาติ     
214 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#และเทคโนโลยี     
215 - ----กลุ?มสาขาวิชาวิทยาศาสตร#สุขภาพ     
216 - ----กลุ?มสาขาวิชามนุษยศาสตร#และสังคมศาสตร#     

 
 
 

 
 
 
 
 


