ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
(ปริญญาเอก)

ผลงานของนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คําอธิบายตัวบ่งชี้

การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า
คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็น
ประโยชน์ ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถนําเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ปี พ.ศ. 2558 ต่อผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เป็นคะแนนระหว่าง
0 – 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลการดําเนินงานและข้อมูลพืน้ ฐาน
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 257 คน โดยผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2558 จําแนกตามระดับคุณภาพ
รวมทั้งหมด 253 บทความ แบ่งตามระดับคุณภาพได้ดังนี้
1) บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(ค่าน้ําหนัก 0.20 ต่อ 1 ฉบับ) จํานวน 14 บทความ คิดเป็นร้อยละ 5.53 ของจํานวนบทความ
ระดับปริญญาเอก
2) บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ และผลงานที่

ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ําหนัก 0.40 ต่อ 1 ฉบับ) จํานวน 11 บทความ คิดเป็นร้อยละ 4.35
ของจํานวนบทความระดับปริญญาเอก
3) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ําหนัก
0.60 ต่อ 1 ฉบับ) จํานวน 47 บทความ คิดเป็นร้อยละ 18.58 ของจํานวนบทความระดับปริญญา
เอก
4) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ําหนัก 0.80 ต่อ 1 ฉบับ) จํานวน 60 บทความ คิดเป็นร้อยละ 23.72 ของจํานวน
บทความระดับปริญญาเอก
5) บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 และผลงานที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร (ค่าน้ําหนัก 1.00 ต่อ 1 ฉบับ) จํานวน 121 บทความ คิดเป็นร้อยละ 47.83 ของ
จํานวนบทความระดับปริญญาเอก
เมื่อคูณค่าถ่วงน้ําหนักแล้วรวมผลงานวิจัยคิดเป็น 204.40 คิดเป็นร้อยละของผลงานที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เท่ากับ 79.53 คิดเป็น 4.97 คะแนน โดยมีผล
การดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ข้อ

ระดับคุณภาพ

1

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม วิชาการระดับชาติ
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจา
การประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก ประกาศ
- ผลงานที่ได้รบั การจดอนุสิทธิบัตร
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ใน ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการ อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสา
หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รบั การจดสิทธิบัตร

2

3
4

5

ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2557
ค่า
น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก
0.20
14
2.80
0.40

11

4.40

0.60

47

28.20

0.80

60

48.00

1.00

121

121.00

ผลการดําเนินงาน
ปีการศึกษา 2557
ค่า
ข้อ
ระดับคุณภาพ
น้ําหนัก จํานวน ผลรวมถ่วง
น้ําหนัก
6 ผลรวมของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
253
204.40
7 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
257
8 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
204.40
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
9 ร้อยละของผลรวมค่าถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือ
79.53
เผยแพร่ ของผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ผลรวมถ่วงน้ําหนักชองผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (เผยแพร่ พ.ศ. 2558)
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปี กศ. 2558)
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X 100

คะแนนที่ได้
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ต่อผู้สําเร็จการศึกษา
80

4.97
X5

