
ตารางข้อมูลพ้ืนฐานวิชาการ หลักสูตร............................................ 
 

CdsName 
หน่วย
นับ 

จ านวน 

1. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 
 

 
2. จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง 

 
 

3. จ านวนนักศึกษาในแต่ละช้ันปี  
 - --- ปีี1 
  - --- ปีี2 
  - --- ปีี3 
  - --- ปีี4 
  - --- > ปีี4 

คน  

4. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)     
5. ข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)   
- --- จ ำนวนผู้สมัคร 
- --- จ ำนวนท ่ประกำศรับ 
- --- จ ำนวนผู้ม สิทธิเข้ำศึกษำ 
- --- จ ำนวนท ่ลงทะเบ ยน 
- --- จ ำนวนนักศึกษำ 
- --- ณีสัปดำห์แรกของภำคปลำย 

คน  

6. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      กรุณำระบุรำยช่ือแนบท้ำยเอกสำรี 

คน  

หมำยเหตุ...จัดเก็บข้อมูลในช่วงี 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลตรงกับมหาวิทยาลัย 
 

รองคณบด ฯ/หัวหน้ำส ำนักงำนฯี.............................................................. วันท ่................................. 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูลีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี.............................................................. วันท ่................................. 
 

ประธำนหลักสูตรีีีีีีีีีีีีีีีีีี.............................................................. วันท ่................................. 



ตารางข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากร หลักสูตรวิศวกรรม…………………… 
 

CdsName หน่วยนับ จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท ่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตร หรือ
เท ยบเท่ำ  

คน  

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท ่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือ
เท ยบเท่ำ 

คน  

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท ่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือ
เท ยบเท่ำ  

คน  

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท ่ไม่ม ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท ่ม วุฒิปริญญำตร  หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท ่ไม่ม ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท ่ม วุฒิปริญญำโท หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท ่ไม่ม ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท ่ม วุฒิปริญญำเอก หรือเท ยบเท่ำ คน  
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำตร  หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำโท หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำเอก หรือเท ยบเท่ำ คน  
4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำตร  หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำโท หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำเอก หรือเท ยบเท่ำ คน  
5. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำตร  หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำโท หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำเอก หรือเท ยบเท่ำ คน  
6. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท ่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตร หรือ
เท ยบเท่ำ  

คน  

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท ่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือ
เท ยบเท่ำ 

คน  

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท ่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือ
เท ยบเท่ำ  

คน  

7. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์    
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท ่ไม่ม ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท ่ม วุฒิปริญญำตร  หรือเท ยบเท่ำ คน  

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท ่ไม่ม ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท ่ม วุฒิปริญญำโท หรือเท ยบเท่ำ คน  



CdsName หน่วยนับ จ านวน 
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ท ่ไม่ม ต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ท ่ม วุฒิปริญญำเอก หรือเท ยบเท่ำ คน  

8. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  (อาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 

คน  

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำตร  หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำโท หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำเอก หรือเท ยบเท่ำ คน  
9. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 

คน  

- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำตร  หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำโท หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำเอก หรือเท ยบเท่ำ คน  
10. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร) คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำตร  หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำโท หรือเท ยบเท่ำ คน  
- ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ท ่ม วุฒิปริญญำเอก หรือเท ยบเท่ำ คน  
11. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) คน  
- - --ระดับปริญญำตร  คน  
- - --ระดับ ป.บัณฑิต คน  
- - --ระดับปริญญำโท คน  
- - --ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง คน  
- - --ระดับปริญญำเอก คน  
12. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 

คน  

- - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท ่ไม่ม ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คน  
- - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท ่ม ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คน  
- - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท ่ม ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ คน  
- - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท ่ม ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ คน  
13. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน  
14. จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน  
15. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน  
16. จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน  
17. ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ภาระงานสอนของอาจารย์ตาม
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

  

หมำยเหตุ...จัดเก็บข้อมูลในช่วงี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลตรงกับมหาวิทยาลัย 
 

รองคณบด ฯ/หัวหน้ำส ำนักงำนฯี.............................................................. วันท ่................................. 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูลีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี.............................................................. วันท ่................................. 
 

ประธำนหลักสูตรีีีีีีีีีีีีีีีีีี.............................................................. วันท ่................................. 



ตารางข้อมูลพ้ืนฐานงานวิจัย หลักสูตรวิศวกรรม.................................... 
 

CdsName หน่วยนับ จ านวน 
1. จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลงำน  
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ท ่ต พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

ผลงำน  

- - --บทควำมฉบับสมบูรณ์ท ่ต พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท ่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบ ยบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท ่ออกประกำศำรฉบับสมบูรณ์ท ่ต พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท ่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบ ยบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรท่ัวไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันท ่ออกประกำศ 

ผลงำน  

- - --ผลงำนท ่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ผลงำน  
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท ่ต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท ่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท ่ 2 

ผลงำน  

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท ่ต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท ่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบ ยบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรท่ัวไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันท ่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท ่ปรำกฏ ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท ่ 1 

ผลงำน  

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท ่ต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท ่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบ ยบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

ผลงำน  

- - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร ผลงำน  
- - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมท ่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว 

ผลงำน  

- - --ผลงำนวิจัยท ่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร ผลงำน  
- - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ท ่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบ ยน ผลงำน  
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท ่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว 

ผลงำน  



CdsName หน่วยนับ จ านวน 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลท ่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ผลงำน  

- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ม กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน
ส่ืออิเลคทรอนิกส์ online 

ผลงำน  

- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน ผลงำน  
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ ผลงำน  
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ผลงำน  
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซ ยน ผลงำน  
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  ผลงำน  
- - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท ่ได้รับกำรอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ผลงำน  

2. จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผลงำน - 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท ่ม กำรต พิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ผลงำน - 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท ่ต พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ 

ผลงำน - 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท ่ต พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท ่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบ ยบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท ่ออกประกำศ 

ผลงำน - 

- ---ผลงำนท ่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ผลงำน - 
- ---จ ำนวนบทควำมท ่ต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท ่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท ่ 2 ผลงำน - 
- ---จ ำนวนบทควำมท ่ต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท ่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบ ยบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้
ทรำบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท ่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ท ่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท ่ 1 

ผลงำน - 

- ---จ ำนวนบทควำมท ่ต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท ่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบ ยบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

ผลงำน - 

- ---ผลงำนท ่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร ผลงำน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ม กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

ผลงำน - 



CdsName หน่วยนับ จ านวน 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน ผลงำน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ ผลงำน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ผลงำน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซ ยน ผลงำน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  ผลงำน - 
3. จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผลงำน - 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท ่ต พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ  

ผลงำน - 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ท ่ต พิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติท ่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบ ยบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบท่ัวไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท ่ออกประกำศ 

ผลงำน - 

- ---ผลงำนท ่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ผลงำน - 
- ---จ ำนวนบทควำมท ่ต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท ่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท ่ 2 ผลงำน - 
- ---จ ำนวนบทควำมท ่ต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท ่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบ ยบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้
ทรำบท่ัวไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันท ่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ท ่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท ่ 1 

ผลงำน - 

- ---จ ำนวนบทควำมท ่ต พิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ท ่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบ ยบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 

ผลงำน - 

- ---ผลงำนท ่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร ผลงำน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ม กำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนส่ือ
อิเลคทรอนิกส์ online 

ผลงำน - 

- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน ผลงำน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ ผลงำน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ผลงำน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซ ยน ผลงำน - 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ท ่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  ผลงำน - 
4. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน บำท  



CdsName หน่วยนับ จ านวน 
5. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน บำท  
6. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

ผลงำน  

7. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ระชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

ผลงำน  

8. ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ผลงำน  
9. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2  

ผลงำน  

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

ผลงำน  

11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

ผลงำน  

12. ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ผลงำน  
13. ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 

ผลงำน  

14. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ผลงำน  
15. ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ผลงำน  
16. ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

ผลงำน  

17. ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลงำน  

16. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์online 

ผลงำน  

17. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ผลงำน  
18. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ผลงำน  
19. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลงำน  



CdsName หน่วยนับ จ านวน 
20. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ผลงำน  
21. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผลงำน  

ีีหมำยเหตุ...จัดเก็บข้อมูลในช่วงี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลตรงกับมหาวิทยาลัย 
 

รองคณบด ฯ/หัวหน้ำส ำนักงำนฯี.............................................................. วันท ่................................. 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูลีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี.............................................................. วันท ่................................. 
 

ประธำนหลักสูตรีีีีีีีีีีีีีีีีีี.............................................................. วันท ่................................. 



ตารางข้อมูลพ้ืนฐานงานพัฒนานักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรม...................... 
 

CdsName หน่วยนับ จ านวน 
1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน  
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

คน  

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน  

4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน  
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว คน  
7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน  
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน  
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน  
10. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

คน  

11. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) พร้อมท้ังแนบผลประเมินท้ังหมด 

ค่ำเฉล ่ย  

12. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอน (คะแนนเต็ม ๕) พร้อมท้ังแนบผลประเมินท้ังหมด 

ค่ำเฉล ่ย  

13. จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คน  

14. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) คน  
15. จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คน  

ีีหมำยเหตุ...จัดเก็บข้อมูลในช่วงี 

 

 

ขอรับรองว่าข้อมูลตรงกับมหาวิทยาลัย 
 

รองคณบด ฯ/หัวหน้ำส ำนักงำนฯี.............................................................. วันท ่................................. 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูลีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี.............................................................. วันท ่................................. 
 

ประธำนหลักสูตรีีีีีีีีีีีีีีีีีี.............................................................. วันท ่................................. 


