
ตารางข้อมูลพ้ืนฐานวิชาการ  
 

CdsName ข้อมูลที่ต้องเก็บ 
วงรอบการเก็บ

ข้อมูล 
1. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด หลักสูตรท่ีเปิดในสาขาวิชาในปี

การศึกษา 2563 
13 ก.ค 63 –  

8 มิ.ย 64 2. จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 
3. จ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันป ี จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 

2563 
  

4. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  
5. ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับ
หลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)   
6. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ี
ปรากฏในมคอ. 2 ( 5 คน) 
(ในกรณีเปล่ียนแปลงต้องมี

เอกสารรับรอง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากร  
 

CdsName ข้อมูลที่ต้องเก็บ 
วงรอบการเก็บ

ข้อมูล 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ  

อาจารย์ทุกคนท่ีสังกัดในสาขา 
 

(นับรวมอาจารย์ท่ีไปท าหน้าท่ี
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ

ประจ าหลักสูตรอื่น) 

13 ก.ค 63 –  
8 มิ.ย 64 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   
4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์  
5. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  
6. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ  
7. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
8. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   
9. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 
10. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  
11. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิ
การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ี
ปรากฏในมคอ. 2 ( 5 คน) 
(ในกรณีเปล่ียนแปลงต้องมี

เอกสารรับรอง) 
12. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  
13. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

อาจารย์ท่ีอยู่สังกัดในสาขา และ
ไม่ลาศึกษา 

(นับรวมอาจารย์ท่ีไปท าหน้าท่ี
เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ

ประจ าหลักสูตรอื่น) 
14. จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

จ านวนนักวิจัยประจ า 

15. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ อาจารย์ท่ีอยู่สังกัดในสาขา และ
ลาศึกษา 

16. จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ จ านวนนักวิจัยประจ า 



CdsName ข้อมูลที่ต้องเก็บ 
วงรอบการเก็บ

ข้อมูล 
17. ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/
ภาระงานสอนของอาจารย์ตามจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
(FTES) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ี
ปรากฏในมคอ. 2 ( 5 คน) 
(ในกรณีเปล่ียนแปลงต้องมี

เอกสารรับรอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางข้อมูลพ้ืนฐานงานวิจัย  

CdsName ข้อมูลที่ต้องเก็บ 
วงรอบการเก็บ

ข้อมูล 
1. จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท่ี
ปรากฏในมคอ. 2 ( 5 คน) 

(ในกรณีเปล่ียนแปลงต้องมีเอกสาร
รับรอง) 

ปี พ.ศ. 2563 

2. จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส า เ ร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
3. จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส า เ ร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
4. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบนั 
5. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกสถาบัน 
6. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
7. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนือ่งจากการระชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 
8. ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
9. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2  
10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา



CdsName ข้อมูลที่ต้องเก็บ 
วงรอบการเก็บ

ข้อมูล 
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
12. ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
13. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
14. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 
15. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 
16. ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
17. ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
16. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์online 
17. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
18. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
19. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
20. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 
21. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

   



ตารางข้อมูลพ้ืนฐานงานพัฒนานักศึกษา  
 

CdsName ข้อมูลที่ต้องเก็บ 
วงรอบการเก็บ

ข้อมูล 
1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด บัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2563 13 ก.ค 63 –  

8 มิ.ย 64 2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ
เร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

บัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2562 

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไ ด้งานท าหลัง
ส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพ
อิสระ 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท า
ก่อนเข้าศึกษา 
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเอง
ที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 
10. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ ไ ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
11. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มี
ต่ อ ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ต า ม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) พร้อมท้ังแนบผล
ประเมินท้ังหมด 

นายจ้างของบัณฑิตท่ีจบในปี
การศึกษา 2562 

12. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน (คะแนน
เต็ม ๕) พร้อมท้ังแนบผลประเมินท้ังหมด 

นักศึกษาปีการศึกษา 2563 

13. จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส า เ ร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

มหาบัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 
2563 

14. จ านวนผู้ ส า เ ร็จการศึกษาระ ดับป ริญญา โท
ทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 
15. จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส า เ ร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ผลงานปริญญาบัณฑิตท่ีจบในปี
การศึกษา 2563 

 


