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ภำคผนวก 

1. รำยกำรขอ้มลูพื้นฐำน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online 

2. ข้อมูลพื้นฐำนเก่ียวกับผลงำนทำงวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ 
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รำยกำรข้อมูลพื้นฐำน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีกำรศึกษำ ..255๙.... 
 

ล ำดับ ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

1 

จ ำ
นว

นห
ลัก

สตู
ร จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 2 

2  -ระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพช้ันสูง - 

3  -ระดับปรญิญำตร ี 2 

4  -ระดับปรญิญำโท - 

5 

จ ำ
นว

นน
ักศ

ึกษ
ำ  จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 930 

6  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด-ระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพช้ันสูง - 

7  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำตร ี 930 

8  -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปรญิญำโท - 
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จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำศกึษำต่อ 32.5 

10  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 2 

11  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 28.2 

12 

 -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดทีป่ฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 
 
 
 

2 
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13 

 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 32.5 

14  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไมม่ีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 2 

15  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไมม่ีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 28.5 

16  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไมม่ีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 2 

17 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 

18 
 -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 

 
0 

19  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 1 

20  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 0 

21 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 0 

22  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 0 

23  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 0 

24  -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 0 

25 
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จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 1,342,000 

26  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

27 
 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

1,342,000 
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28 

 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 820,000 

29  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

30  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 520,000 

31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏบิัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 29.5 

32  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

33  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 29.5 

34 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีลำศกึษำต่อ 3 

35  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

36  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 3 

37 
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ัย จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั 22 

38 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำต ิ

13 

39  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

40  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 13 
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41 

 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไมอ่ยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบัน
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 
วันนับแต่วันท่ีออกประกำศ 
-ผลงำนท่ีไดร้ับกำรจดอนุสิทธิบตัร 

 
 

2 

42  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

43  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 2 

44 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุม่ที่ 
2 

- 

45  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

46 

 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
 
 
 
 
 
 

- 
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47 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แตส่ถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและ
จัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันท่ีออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ 
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

3 

48 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

49  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 3 

50 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556  
-ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร 
-ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ไดร้ับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
-ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
-ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
-ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผำ่นเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
-ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผำ่นกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแต่ไมไ่ด้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

2 
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51  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

52  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ 2 

53 
จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีม่ีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

- 

54  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

55  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - 

56 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 

57  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

58  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - 

59 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 

60  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

61  -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์ - 

62 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 

63  -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

64 
-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ 
 
 

- 
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ล ำดับ ชุดข้อมลู ชื่อข้อมูลพ้ืนฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

65 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภมูิภำคอำเซียน/นำนำชำติ - 

66 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี - 

67 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์ - 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2560 รอบ 12 เดือน  
 

ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับผลงำนทำงวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั  (เชื่อมโยงกับเกณฑ์ในระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 
ตำรำงท่ี 4.2-1 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวชิำกำรระดับชำติ ปีปฏิทิน  
(ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
1 ศึกษำกำรมสี่วนร่วมของชุมชนในกำรพัฒนำน้ ำตกน้ ำเค็ม 

บ้ำนทุ่งกระบือ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ 
อำจำรย์ฟ้ำพิไล ทวีสินโสภำ กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 4/2017 และ

ระดับชำตคิรั้งท่ี 3/2560 “กำรท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
(ICNCEFT2017)/ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 19-20 มกรำคม พ.ศ. 2560 

 

2 โอกำสทำงกำรตลำดของผูป้ระกอบกำรอำหำรฮำลำลใน
จังหวัดตรัง 

อำจำรย์วิทยำ ตูด้ ำ งำนประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล 
ครั้งท่ี 9 และงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 7 – 9 
สิงหำคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธำนี 

 

3 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดตรังโดย
ใช้หลักกำร Balanced scorecard 

อำจำรย์กรรณิกำ บัวทองเรือง งำนประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล 
ครั้งท่ี 9 และงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 7 – 9 
สิงหำคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธำนี 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

4 แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำเชิงลึกหำดปำก
เมง จังหวัดตรัง 

อำจำรย์นุชนำถ ทับครุฑ งำนประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล 
ครั้งท่ี 9 และงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 7 – 9 
สิงหำคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธำนี 

 

5 ผลสัมฤทธ์ิกำรจดัท ำบัญชีครัวเรือน ต ำบลไม้ฝำด อ ำเภอสิเกำ 
จังหวัดตรัง 

อำจำรย์ศุกพิชญำณ์ บุญเกื้อ งำนประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล 
ครั้งท่ี 9 และงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 7 – 9 
สิงหำคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธำนี 

 

6 กำรศึกษำระบบบญั ชีและกำรควบคุมภำยในของวสิำหกิจ
ชุมชนในจังหวัดตรัง 

อำจำรย์กรรณิกำ บัวทองเรือง ประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ รำชภัฏสุรำษฎร์
ธำนีวิจัย ครั้งท่ี 13 ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกำยน 
2560 

 

7 ควำมสมั พนัธ์ระหวำ่ งกำรใช้Balanced Scorecard กบัค
วำมสำ เร็จ 
ของวสิำหกิจชุมชน ในจังหวัดตรัง 

อำจำรย์นุชนำถ ทับครุฑ ประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ รำชภัฏสุรำษฎร์
ธำนีวิจัย ครั้งท่ี 13 ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกำยน 
2560 

 

บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำรระดับชำติ 
8 ควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำกำรสอนท ำอำหำรในชุมชน

ท้องถิ่นปักษ์ใต้ เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอำหำรไทยสู่
อำเซียน 

อำจำรย์จริะนำถ รุ่งช่วง กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 4/2017 และ
ระดับชำตคิรั้งท่ี 3/2560 “กำรท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
(ICNCEFT2017)/ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 19-20 มกรำคม พ.ศ. 2560 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

9 แนวทำงแห่งควำมส ำเรจ็ของกำรท่องเที่ยวไทย ภำยใต้โมเดล 
ประเทศไทย 4.0 Successful guideline of Thai tourism 
under Thailand 4.0 model 

อำจำรยส์ุญำพร ส้อตระกูล กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 4/2017 และ
ระดับชำตคิรั้งท่ี 3/2560 “กำรท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
(ICNCEFT2017)/ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 19-20 มกรำคม พ.ศ. 2560 

 

10 ศักยภำพของชุมชนหยงสตำรเ์พื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์กับกำรส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ววิถีไทย 

อำจำรยส์ุชำติ อินกล่ ำ กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 4/2017 และ
ระดับชำตคิรั้งท่ี 3/2560 “กำรท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
(ICNCEFT2017)/ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 19-20 มกรำคม พ.ศ. 2560 

 

11 แนวคิดกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวโดยใช้หลัก
จิตใจให้บริกำร (Service Mind) เพื่อคุณภำพกำรบริกำรและ
คุณภำพชีวิต 

อำจำรย์จตุิมำ บุญม ี กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 4/2017 และ
ระดับชำตคิรั้งท่ี 3/2560 “กำรท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
(ICNCEFT2017)/ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 19-20 มกรำคม พ.ศ. 2560 

 

12 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรถือครองเงินสดกับกำรปรับก ำไร 
กรณึศึกษำกลุ่มเกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร 

อำจำรย์จริัชญำ บุญช่วย งำนประชุมวิชำกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคล 
ครั้งท่ี 9 และงำนประชุมวิชำกำรนำนำชำติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ครั้งท่ี 8 ระหว่ำงวันท่ี 7 – 9 
สิงหำคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิม
แพ็ค เมืองทองธำนี 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

 
13 แนวทำงกำรพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวฝั่ง

ทะเลอันดำมันของจังหวัดตรัง 
อำจำรย์ดสุิตพร ฮกทำ งำนประชุมวิชำกำรระดับชำติ และนำนำชำติ ครั้งที่ 4 

(The 4th NEU National and International 
Conference 2017: NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 
21 กรกฎำคม 2560 ณ อำคำรประชุมเอนกประสงค์ 
มหำวิทยำลยัภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
ตำรำงท่ี 4.2-2 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ และผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร ปีปฏิทิน (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
     
     
     
บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทีตี่พิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

1 Land Use change in Tourism Area of Krabi อำจำรย์ธนินทร์ สังขดวง กำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติครั้งที่ 4/2017 และ
ระดับชำตคิรั้งท่ี 3/2560 “กำรท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
(ICNCEFT2017) 19-20 มกรำคม พ.ศ. 2560 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2560 รอบ 12 เดือน  
 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

 
2 Homestay Tourism toward The Philosophy of 

Sufficiency Economy 
อำจำรย์จันทิวรรณ สมำธ ิ ประชุมวิชำกำรและสัมมนำระดบันำนำชำติ Gracious 

Hospitality & Tourism International Conference 
2017 ภำยใต้หัวข้อ Gracious Hospitality and 
Tourism towards 2030 ระหวำ่งวันท่ี 29 
พฤศจิกำยน - 1 ธันวำคม 2560 ณ วิทยำลัยดุสิตธำนี 
กรุงเทพมหำนคร 

 

บทควำมวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ไม่อยู่ในประกำศของ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพ่ืออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
     
     
     
บทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ไม่อยู่ในประกำศของ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพ่ืออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
     
     
     
ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร 
ล ำดับที ่ ช่ือผลงำนวิจัยและ /หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร (ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ) 
ช่ือเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทำงปัญญำออกให้เพื่อ

รับรองกำรจดทะเบียน 
หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
     
     



 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

-104- 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2560 รอบ 12 เดือน  
 

 
ตำรำงท่ี 4.2-3 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุม่ที่ 2 ปีปฏิทิน   
(ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 
     
     
บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
     
     

 
ตำรำงท่ี 4.2-4 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ปีปฏิทิน  
(ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพ่ืออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
     
     
บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันเพ่ืออนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2560 รอบ 12 เดือน  
 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

     
     
บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
     
     
บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูTCI กลุม่ที่ 1 

1 กำรรับรู้ระดับกำรให้บริกำรของนักท่องเที่ยวมุสลิม
ต่อกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวแบบฮำลำล ในจังหวัด
กระบี่และภูเก็ต 

อำจำรย์ธนินทร์ สังขดวง วำรสำรวิชำกำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปีที่ 
13 ฉบับท่ี 1 มกรำคม – มิถุนำยน 2560 

 

2 สภำวะของสถำนประกอบกำรโรงแรมและภัตตำคำร
ขนำดย่อมและขนำดเล็ก ในจังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดภูเก็ต 

อำจำรยส์ุชำติ อินกล่ ำ กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 
กรกฎำคม – ธันวำคม 2560 

 

3 แนวทำงกำรพัฒนำร้ำนขำยสินค้ำที่ระลึกเพ่ือกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงชุมชน ในจังหวัดตรัง 

อำจำรย์ฟ้ำพิไล ทวีสินโสภำ วำรสำรวิจัยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
9(1) : 113-126 (2560) 
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รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปีการศึกษา  2560 รอบ 12 เดือน  
 

 
ตำรำงท่ี 4.2-5 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ และได้รับกำรรับรองในรูปแบบอื่นๆ      
 ปีปฏิทิน (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 

ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

บทควำมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพจิำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 
     
     
     
บทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 
     
     
     
ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร    
ล ำดับที ่ ช่ือผลงำนวิจัยและ /หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีไดร้ับกำรจด

ทะเบียนสิทธิบตัร (ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ) 
ช่ือเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทำงปัญญำออกให้เพื่อ

รับรองกำรจดทะเบียน 
หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
     
ผลงำนวิชำกำรรับใชส้ังคมที่ได้รบักำรประเมินผ่ำนกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
ล ำดับที ่ ช่ือผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผำ่นประเมิน หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
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ล ำดับที ่ ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูณ์ (Full Paper)  ที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชมุวิชำกำร  (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อกำรประชุมวชิำกำร วัน-เดือน-ปี สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด / เลขหน้ำ  ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัย
น้ันจะได้รับกำรตีพิมพ์สืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำร 

หลำยครั้งก็ตำม 

หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

ผลงำนวิจัยท่ีหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 
ล ำดับที ่ ช่ือผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์  (ไทย/อังกฤษ) ช่ือเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม หน่วยงำนท่ีว่ำจ้ำง หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
     

ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน 
ล ำดับที ่ ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับกำร

จดทะเบียน 
ช่ือเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม วัน / เดือน / ปี ที่กรมทรัพยส์ินทำงปัญญำออกให้เพื่อ

รับรองกำรจดทะเบียน 
หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
     
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 
ล ำดับที ่ ช่ือผลงำนวิชำกำร ช่ือเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ที่ผำ่นประเมิน หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
 
 

    

ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑก์ำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ล ำดับที ่ ชื่อผลงำนวิชำกำร ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม วัน/เดือน/ปี/ท่ีผ่ำนประเมิน หลักฐำน 

/ตำรำงประกอบ 
1. 

กำรสอบบัญช ี ผู้ช่วยศำสตรจำรย์ระริน เครือวรพนัธุ ์
กำรสอบบัญชี.--  กรุงเทพฯ :  โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้ำส์, 
2560. 324 หน้ำ.   

 

2. 
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้ช่วยศำสตรจำรย์ระริน เครือวรพนัธุ ์

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน.--  กรุงเทพฯ :  โอ.เอส. พริ้นติ้ง 
เฮ้ำส์, 2560. 350 หน้ำ.   
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ตำรำงท่ี 4.2-6 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่ ปีปฏิทิน 

ล ำดับที ่ ชื่องำนสร้ำงสรรค ์ ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม แหล่งเผยแพร่ หลักฐำน 
/ตำรำงประกอบ 

งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่ำน้ ำหนัก 0.20) 
     

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน (ค่ำน้ ำหนัก 0.40) 
     

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (ค่ำน้ ำหนัก 0.60) 
     

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ (ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 
     

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมภิำคอำเซียน/นำนำชำติ (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) 
     
     

 


