


ผลการดําเนินงาน ปการศึกษาตัวบงช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ขอมูลการดําเนินการของคณะเกษตรศาสตร
รายงานตามตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  (ปการศึกษา 2547 � 2549)

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี
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คาเฉล่ียของคะแนนสอบเขาคิดเปนรอยละของคะแนน
เต็ม

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีเรียนตอในปท่ีสอง

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีพนสภาพเพราะผล
การเรียนในปท่ีหน่ึง

คาเฉล่ียของ GPA ของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีสําเร็จ
การศึกษา

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีไดรับเกียรตินิยมตอ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

รอยละของนักศึกษาเรียนสําเร็จตามหลักสูตรตอ
จํานวนท่ีรับเขาในรหัสน้ัน

      รอยละท่ีเรียนสําเร็จตามหลักสูตร ปริญญาโท

      รอยละท่ีเรียนสําเร็จตามหลักสูตร ปริญญาเอก

จํานวนพ้ืนท่ีหองเรียน/หองปฏิบัติการ (ตารางเมตร) 
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาท้ังหมด

จํานวนเงินที่จัดสรรเปนทุนการศึกษา

จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

รอยละของบุคลากรท่ีพึงพอใจตอสภาพการทํางาน
และงานท่ีทํา

รอยละของเงินเดือนอาจารยและนักวิจัยตอ
งบดําเนินการท้ังหมด

รอยละของเวลาการใชหองเรียน/หองปฏิบัติการตอ
เวลาทําการ *

รอยละของเวลาการใชเคร่ืองมือ/ครุภัณฑการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการตอเวลาทําการ*

       รอยละท่ีเรียนสําเร็จตามหลักสูตร ปริญญาตรี

* มีเวลาการใชงานมากกวาเวลาทําการ (35 ชั่วโมง/สัปดาห) 
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ขอมูลการดําเนินการของคณะเกษตรศาสตร
รายงานตามตัวบงชี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา: สมศ.  (ปการศึกษา 2547 – 2549)

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษาตัวบงชี้คุณภาพของ สมศ.

ตัวบงชี้ ช่ือตัวบงช้ีคุณภาพ

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.7

1.8

 2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา

รอยละของบัณฑิตทํางานตรงสาขา

รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ ก.พ.
ระดับความพึงพอใจของนายจาง

จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการยกยองใน
รอบ 3 ป

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่
ตีพิมพเผยแพร
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ี
ตีพิมพแผยแพร
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

รอยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพแผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนตออาจารย/นักวิจัยท่ีอยูจริง
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารย/
นักวิจัยที่อยูจริง
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบันตออาจารย/
นักวิจัยที่อยูจริง
รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายในสถาบัน
ตออาจารย/นักวิจัยที่อยูจริง
รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายนอก
สถาบันตออาจารย/นักวิจัยที่อยูจริง
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตอ
อาจารย/นักวิจัยทั้งหมด

1.6 จํานวนวิทยานิพนธ/งานวิชาการนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในรอบ 3 ป

2.7 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนในรอบ 5 ป 
(ป 2545, 2546 ไมม)ี

3.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอ
อาจารย ท่ีอยูจริง (มีจํานวนกิจกรรม > อาจารย)

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนท่ีปรึกษาเปนกรรมการ
ภายนอกสถาบันตออาจารยทั้งหมด

3.3 การนําความรูจากการบริการวิชาการมาใชพัฒนาการ
สอนและการวิจัย

3.4 คาใชจาย และมูลคาในการบริการวิชาการตออาจารย
 ท่ีอยูจริง

4.1 รอยละของกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาปริญญาตรี

4.2 รอยละคาใชจายที่อาจารยใชในการฯ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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17.42

71.97
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1

703.00

27.45

5
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1.46
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79.35
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4.18
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51.02
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28.35
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5
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ผลการดําเนินงาน ปการศึกษาตัวบงช้ีคุณภาพของ สมศ.

ตัวบงชี้ ชื่อตัวบงชี้คุณภาพ

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6.1

6.2

6.3

มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

สภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการการเรียนรู

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ชาติ
การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

ศักยภาพของระบบฐานขอมูล

คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาปริญญาตรี
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ

รอยละของอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการตอ
อาจารยที่อยูจริง
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยตออาจารย
ทั้งหมด
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูตอบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมดตอจํานวน
อาจารย ที่อยูจริง
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตอ
อาจารยทั้งหมด

5.6 คาสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาทั้งหมด

6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตออาจารยทั้งหมด

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน

6.8 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม / 
โครงการพัฒนานักศึกษา

6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด

7.1 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนา
คุณภาพอยางตอเน่ือง

7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
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รายละเอียดขอมูลการดําเนินการของคณะเกษตรศาสตร

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษาตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายงานตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ปการศึกษา 2547 � 2549)

ตัวบงชี้ ชื่อตัวบงชี้

1

2

3

4

5

6

 

 

 7

8

9

10

11

12

13

 

คาเฉลี่ยของคะแนนสอบเขาคิดเปนรอยละของคะแนน
เต็ม
รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนตอในปที่สอง

รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่พนสภาพเพราะผล
การเรียนในปที่หนึ่ง
คาเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จ
การศึกษา
รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับเกียรตินิยมตอ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รอยละของนักศึกษาเรียนสําเร็จตามหลักสูตรตอ
จํานวนที่รับเขาในรหัสนั้น

      รอยละที่เรียนสําเร็จตามหลักสูตร ปริญญาโท

      รอยละที่เรียนสําเร็จตามหลักสูตร ปริญญาเอก

จํานวนพื้นที่หองเรียน/หองปฏิบัติการ (ตารางเมตร) 
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด
จํานวนเงินที่จัดสรรเปนทุนการศึกษา

จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

รอยละของบุคลากรที่พึงพอใจตอสภาพการทํางาน
และงานที่ทํา
รอยละของเงินเดือนอาจารยและนักวิจัยตอ
งบดําเนินการทั้งหมด
รอยละของเวลาการใชหองเรียน/หองปฏิบัติการตอ
เวลาทําการ *
รอยละของเวลาการใชเครื่องมือ/ครุภัณฑการเรียน
การสอน การวิจัย และบริการวิชาการตอเวลาทําการ*

      รอยละที่เรียนสําเร็จตามหลักสูตร ปริญญาตรี
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รายละเอียดขอมูลการดําเนินการของคณะเกษตรศาสตร
รายงานตามตัวบงชี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา: สมศ.  (ปการศึกษา 2547 – 2549)

ผลการดําเนินงาน ปการศึกษาตัวบงชี้คุณภาพของ สมศ.

ตัวบงชี้ ชื่อตัวบงชี้คุณภาพ

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.7

1.8

 2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา

รอยละของบัณฑิตทํางานตรงสาขา

รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม
เกณฑ ก.พ.
ระดับความพึงพอใจของนายจาง

จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการยกยองใน
รอบ 3 ปที่ผานมา

รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่
ตีพิมพเผยแพร
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพแผยแพร
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค

รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพแผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนตออาจารย/นักวิจัยที่อยูจริง
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารย/
นักวิจัยที่อยูจริง
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบันตออาจารย/
นักวิจัยที่อยูจริง
รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายในสถาบัน
ตออาจารย/นักวิจัยที่อยูจริง
รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนวิจัยจากภายนอก
สถาบันตออาจารย/นักวิจัยที่อยูจริง
รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงตอ
อาจารย/นักวิจัยทั้งหมด

1.6 จํานวนวิทยานิพนธ/งานวิชาการนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลในรอบ 3 ปที่ผานมา

2.7 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนในรอบ 5 ป 
(ป 2545, 2546 ไมมี)

 

160

87

132

3.73

7

7

59

7

 

141

4,408,288.00

74,809,721.00

50

96

55

4

 

187

161

158

 

 

 

117

7

 

130

130.00

130

130

130

141

 

2547
 

85.56

54.04

83.54

3.73

7

7

50.43

100.00

 

108.46

33,909.91

575,459.39

38.46

73.85

39.01

4
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172

104

140

3.81

6

3

51

7

 

392

1,855,728.00

81,990,518.00

23

95

26

1

 

210

165

161

 

 

 

75

7

 

132

132.00

132

132

132

137

 

2548
 

81.90

63.03

86.96

3.81

6

3

68.00

100.00

 

296.97

14,058.55

621,140.29

17.42

71.97

18.98

1
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169

123

169

4.18

7

2

50

9

 

380

1,855,733.00

73,900,225.00

36

91

16

0

 

189

155

169

 

 

 

98

9

 

127

127.00

127

127

127

133

 

2549
 

89.42

79.35

100.00

4.18

7

2

51.02

100.00

 

299.21

14,612.07

581,891.54

28.35

71.65

12.03

0

ตัวตั้ง ตัวหาร
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ผลการดําเนินงาน ปการศึกษาตัวบงชี้คุณภาพของ สมศ.

ตัวบงชี้ ชื่อตัวบงชี้คุณภาพ

3.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ

3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตอ
อาจารย ที่อยูจริง (มีจํานวนกิจกรรม > อาจารย)

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการ
ภายนอกสถาบันตออาจารยทั้งหมด

3.3 การนําความรูจากการบริการวิชาการมาใชพัฒนาการ
สอนและการวิจัย

3.4 คาใชจาย และมูลคาในการบริการวิชาการตออาจารย
 ที่อยูจริง

4.1 รอยละของกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาปริญญาตรี

4.2 รอยละคาใชจายที่อาจารยใชในการฯ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

สภาสถาบันและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการการเรียนรู

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ

การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน

ศักยภาพของระบบฐานขอมูล

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาปริญญาตรี

5.6 คาสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาทั้งหมด

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ

5.9

5.10

5.11

รอยละของอาจารยที่เขารวมประชุมวิชาการตอ
อาจารยที่อยูจริง
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยตออาจารย
ทั้งหมด
รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูตอบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด

 

 

639

28

5

851,331.94

9

13,788,993.00

 

5

na

4

na

4

4,546,000.00

136,830,880.1
2

17,663,107.00

89.00

4,300,000.00

36

 

 

102

106

 

102

620.91

118,143,700.0
0

 

 

 

 

 

 

959.21

620.91

118,143,700.0
0

102

106

76

2547
 

 

626.47

26.42

5

8,346.39

1.45

11.67

 
5

na

4

na

4

4,739.32

220,371.52

14.95

87.25

40,566.04

47.37
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703

28

5

192,500.52

9

3,505,700.00

 

5

na

4

na

5

7,600,600.00

155,299,417.6
9

20,047,239.00

99.00

5,450,000.00

21

 

 

100

102

 

100

617.91

139,220,500.0
0

 

 

 

 

 

 

999.99

617.91

139,220,500.0
0

100

102

74

2548
 

 

703.00

27.45

5

1,925.01

1.46

2.52

 
5

na

4

na

5

7,600.68

251,330.16

14.40

99.00

53,431.37

28.38

ตัวตั้ง ตัวหาร

 

 

727

25

5

102,890.70

3

7,124,496.00

 

5

3

4

3

5

13,761,500.00

158,789,984.9
4

36,343,289.47

77.00

4,600,000.00

17

 

 

95

98

 

95

604.22

152,603,912.2
9

 

 

 

 

 

 

1,039.14

604.22

152,603,912.2
9

95

98

72

2549
 

 

765.26

25.51

5

1,083.06

0.50

4.67

 
5

3

4

3

5

13,243.16

262,801.60

23.82

81.05

46,938.78

23.61

ตัวตั้ง ตัวหาร
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ผลการดําเนินงาน ปการศึกษาตัวบงชี้คุณภาพของ สมศ.

ตัวบงชี้ ชื่อตัวบงชี้คุณภาพ

6.1

6.2

6.3

รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมดตอจํานวน
อาจารย ที่อยูจริง
รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตอ
อาจารยทั้งหมด

6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตออาจารยทั้งหมด

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย

6.6 กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอน

6.8 รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม / 
โครงการพัฒนานักศึกษา

6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด

7.1 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง

7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ

7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน
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959.21
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73

4

4

3.86

1,201

851,900.00

4

4
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102

106

106

 

 

 

1,201

959.21

 

 

2547

 

 

100.00

9.40

66.98

68.87

4

4

3.86

100.00

888.13

4

4
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4

5

3.91

1,189

1,424,300.00

5
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1,189

999.99
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100.00

10.00

69.61

70.59

4

5

3.91

100.00

1,424.31

5

5
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1,039.14

67

69

5

5

4.11

1,210

1,524,300.00

5

5

 

 

26

95

98

98

 

 

 

1,210

1,039.14

 

 

2549

 

 

100.00

10.94

68.37

70.41

5

5

4.11

100.00

1,466.89

5

5
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มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 1 

  
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี คาเฉลี่ยของคะแนนสอบเขาคิดเปนรอยละของคะแนนเต็ม 
ความหมายของตวับงช้ี คาเฉลี่ยของคะแนนสอบเขาของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละเทียบกับคะแนน

เต็ม ตัวบงชี้นี้บงบอกถึงศักยภาพของนักศึกษาที่รับเขา ซ่ึงอาจมีผลตอคุณภาพของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา 

วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินศักยภาพและคุณภาพของนักศึกษาที่รับเขาในแตละสาขาวิชา 
สูตรในการคาํนวณ          คาเฉลี่ยคะแนนสอบเขาของนักศึกษา  x 100 

                              คะแนนเต็ม  
หมายเหตุ: การสอบโควตา คิดจากคะแนนที่สอบไดจาก 6 วิชา ไดแก สามัญ ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา และฟสิกส สําหรับการสอบของทบวงมหาวิทยาลัยคิดจากคะแนน 
ที่สอบไดจาก 4 วิชา ไดแก คณิตศาสตร เคมี ชีววิทยา และฟสิกส 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา  
ผูรับผิดชอบในการ 
บรรลุเปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูสนับสนนุในการ 
บรรลุเปาหมาย 

1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน  (ปการศึกษา 2547 -2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

คาเฉลี่ยคะแนนสอบเขาของนักศึกษาปริญญาตรี 293.00 198.11 4,914.14 

คะแนนเต็ม 500 500 10,000 

คาท่ีคํานวณได 58.60 39.62 49.14 

ชวงเวลาของขอมูล  ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 2 

  
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรยีนตอในปสอง  
ความหมายของตวับงช้ี จํานวนนักศึกษาชั้นปที่หนึ่งปริญญาตรีที่เรียนตอในช้ันปที่สอง ซ่ึงสะทอนถึงความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอคณะที่เลือกสอบเขา  
วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคณะที่เลือกสอบเขา 
สูตรในการคาํนวณ จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่หนึ่งที่เรียนตอในชั้นปที่สอง    x 100 

                      จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่หนึ่งทั้งหมด  
ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา  
ผูรับผิดชอบในการ 
บรรลุเปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูสนับสนนุในการ 
บรรลุเปาหมาย 

1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน  (ปการศึกษา 2547 -2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่หนึ่งที่เรียนตอในชั้นปที่สอง 300.00 301.00 296.00 
จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่หนึ่งทั้งหมดที่มารายงานตัว 317 314 332 
คาท่ีคํานวณได 94.64 95.86 89.16 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 3 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่พนสภาพเพราะผลการเรียนในปที่หนึ่ง 
ความหมายของตวับงช้ี จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่หนึ่ง ที่ตองพนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียน

ตํ่ากวาเกณฑ คํานวณเปนรอยละ ซ่ึงสะทอนถึงประสิทธิผลในการใหความชวยเหลือ
สนับสนุนดานวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษาและอาจชี้ถึงคุณภาพการเรียนการ
สอนอีกดวย 

วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินประสิทธิผลในการใหความชวยเหลือสนับสนุนดานวิชาการที่ทางมหาวิทยาลัย
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีปที่หนึ่งที่พนสภาพเพราะผลการเรียน    x 100 
               จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่หนึ่งทั้งหมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา  
ผูรับผิดชอบในการ 
บรรลุเปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูสนับสนนุในการ 
บรรลุเปาหมาย 

1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน  (ปการศึกษา 2547 -2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีปที่หนึ่งที่พนสภาพเพราะผลการเรียน 8 9 17 
จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่หนึ่งทั้งหมดที่มารายงานตัว 317 314 332 
คาท่ีคํานวณได 2.52 2.87 5.12 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 4 

  
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี คาเฉลี่ยของ GPA ของนักศึกษาปรญิญาตรีที่สําเร็จการศึกษา 
ความหมายของตวับงช้ี คาเฉลี่ยของ Grade Point Average ของนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา ซ่ึงบงชี้คุณภาพ

และประสิทธิภาพการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา  
วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา 
สูตรในการคาํนวณ       ผลรวมคา Grade Point Average ของนักศึกษาปริญญาตรีแตละคน                x 100 

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในรหัสนั้น (ตามหลักสูตร) 
ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา  
ผูรับผิดชอบในการ 
บรรลุเปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูสนับสนนุในการ 
บรรลุเปาหมาย 

1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน  (ปการศึกษา 2547 -2549) 

 
รายละเอียด 2547 (รหัส44) 2548 (รหัส45) 2549 (รหัส46) 

ผลรวมคา GPA ของนักศึกษาปริญญาตรีแตละคน 631.00 647.00 638.92 
จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในรหัสนั้น  
(ตามหลักสูตร) 

238 246 237 

คาท่ีคํานวณได 2.65 2.63 2.70 
ชวงเวลาของขอมูล  ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 5 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ไดรับเกียรตินิยมตอนักศึกษาท่ีสําเรจ็การศึกษา 
ความหมายของตวับงช้ี จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับเกียรตินิยม เม่ือเทียบกับจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด คํานวณเปนรอยละ 
วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา  
สูตรในการคาํนวณ       จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในระดับเกียรตินิยม         x 100 

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในรหัสนั้น (ตามหลักสูตร) 
ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา  
ผูรับผิดชอบในการ 
บรรลุเปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูสนับสนนุในการ 
บรรลุเปาหมาย 

1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน  (ปการศึกษา 2547 -2549) 

 
รายละเอียด 2547 (รหัส44) 2548 (รหัส45) 2549 (รหัส46) 

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในระดับเกียรตินิยม 16 22 16 
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษารหัสนั้น (ตามหลักสูตรส้ินภาค
เรียนที่ 2) 

214 231 198 

คาท่ีคํานวณได 7.48 9.52 8.08 
ชวงเวลาของขอมูล  ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 6 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรยีนสําเร็จตามหลักสูตรตอจํานวนท่ีรับเขา 
ความหมายของตวับงช้ี รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนสําเร็จตามหลักสูตรตอจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในแต

ละรุน ตัวบงชี้ตัวนี้สะทอนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
และในขณะเดียวกันอาจบงชี้ประสิทธิผลของการสนับสนุนนักศึกษาอีกดวย  

วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา  
สูตรในการคาํนวณ      จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่สําเร็จตามหลักสูตร         x 100 

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่รับเขาในรหัสนั้นทั้งหมด 
ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา  
ผูรับผิดชอบในการ 
บรรลุเปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูสนับสนนุในการ 
บรรลุเปาหมาย 

1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน  (ปการศึกษา 2547 -2549) 

 
รายละเอียดปริญญาตร ี 2547 (รหัส44) 2548 (รหัส45) 2549 (รหัส46) 
รายละเอียดปริญญาโท 2547 (รหัส46) 2548 (รหัส47) 2549 (รหัส48) 
รายละเอียดปริญญาเอก 2547 (รหัส46) 2548 (รหัส47) 2549 (รหัส48) 

จํานวนนักศึกษาที่เรียนสําเร็จตามหลักสูตร  
ปริญญาตรี : 238 246 237 
ปริญญาโท : 1  4 - 
ปริญญาเอก : 1 2 - 

จํานวนนักศึกษาที่รับเขาทั้งหมด ในรหัสนั้น (รหัสที่จบ) 
ปริญญาตรี : 327 325 321 
ปริญญาโท : 115 111 132 
ปริญญาเอก : 7 7 13 

คาท่ีคํานวณได 
ปริญญาตรี : 72.78 75.69 73.83 
ปริญญาโท : 0.87 3.60 - 
ปริญญาเอก : 14.29 28.57 - 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 7 

  
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี จํานวนพ้ืนท่ีหองเรียน/หองปฏิบัติการตอนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทา 
ความหมายของตวับงช้ี จํานวนพื้นที่หองเรียนและหองปฏิบัติการ ที่ใชในการเรียนการสอนตอนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา (FTES)  
วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินความเหมาะสมของพื้นที่หองเรียนและหองปฏิบัติการ ซ่ึงถือวาเปนทรัพยากร

การเรียนรูหลักของคณะและมหาวิทยาลัยวาพอเพียงหรือไมอยางไร ซ่ึงจะสงผลตอ
กระบวนการเรียนการสอนและคุณภาพของผลผลิตโดยตรง  

สูตรในการคาํนวณ 
(หนวย: ตารางเมตร/คน) 

จํานวนพื้นที่หองเรียนและหองปฏิบัติการ (ตารางเมตร)        x 100 
   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา  
ผูรับผิดชอบในการ 
บรรลุเปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

ผูสนับสนนุในการ 
บรรลุเปาหมาย 

1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนพื้นที่หองเรียน และหองปฏิบัติการ (ตารางเมตร)         12,296.00 13,546.61 11,391.00 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด 959.21 999.99 1,039.14 
คาท่ีคํานวณได 12.82 13.55 10.96 
ชวงเวลาของขอมูล FTES ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 8 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี จํานวนเงินท่ีจัดสรรเปนทุนการศึกษา  
ความหมายของตวับงช้ี จํานวนเงินที่จัดสรรเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทุกระดับทั้งหมด ทั้งจากงบประมาณ

แผนดินและงบประมาณเงินรายได  เชน  ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย 
ทุนการศึกษาแบบทุนทํางานพิเศษ ทุนสําหรับนักศึกษาขาดแคลนที่มีผลการเรียนดี ทุน
สําหรับนักศึกษาเรียนดีคณะเกษตรศาสตร ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน 

วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินความพอเพียงในการสนับสนุนดานการเงินแกนักศึกษา 
สูตรในการคาํนวณ จํานวนเงินที่จัดสรรเปนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาทุกระดับทั้งหมด  

(ทั้งจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได เชน ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลน
ทุนทรัพย ทุนการศึกษาแบบทุนทํางานพิเศษ ทุนสําหรับนักศึกษาขาดแคลนที่มีผลการเรียนดี 
ทุนสําหรับนักศึกษาเรียนดีคณะเกษตรศาสตร ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน) 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานกิจการนักศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และหัวหนางานกิจการนักศึกษา 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 -2549) 
 

รายละเอียด 2547 2548 2549 
- จํานวนเงินทุนของทุนสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิชาการ 
(เชน ทุนเรียนดี ทุนทายาทเกษตร) 

340,000 445,000 361,000 

- จํานวนเงินทุนของทุนสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางกีฬา  - - 80,000 
- จํานวนเงินทุนของทุนชวยเหลือนักศึกษาขาดแคลน/ทุนทํางานพิเศษ 1,085,679 1,305,000 849,000 
- จํานวนเงินทุนของทุนอื่นๆ (ไมใชทุนกูยืม) - - 5,000 
คาท่ีคํานวณได  1,425,679 1,750,000 1,295,000 
ชวงเวลาของขอมูล ปงบประมาณ 

2547 
ปงบประมาณ 

2548 
ปงบประมาณ 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 9 

  
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ความหมายของตวับงช้ี จํานวนกิจกรรมและโครงการที่จัดข้ึนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมแตละป  
วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินความพอเพียงในการอนุรักษส่ิงแวดลอมซ่ึงสะทอนถึงจิตสํานึกและความ 

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีตอสังคมและประเทศชาติ  
สูตรในการคาํนวณ จํานวนกิจกรรมและโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอมแตละป 
ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริหารและธุรการ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร และหัวหนางานบริหารและธุรการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน  (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนกิจกรรมและโครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 9 10 7 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 10 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของบุคลากรท่ีพึงพอใจตอสภาพการทํางานและงานท่ีทาํ 
ความหมายของตวับงช้ี จํานวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอสภาพการทํางานและงานที่ทําในระดับดีข้ึนไป คํานวณ

เปนรอยละ ตัวบงชี้นี้แสดงถึงขวัญและกําลังใจในการทํางานของบุคลากรอันจะนํามาซ่ึงความ
มุงม่ันต้ังใจในการทํางานและใฝเรียนรูเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดผลการ
ดําเนินงานที่ดี  

วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินความพึงพอใจตอสภาพการทํางานและงานที่ทําของบุคลากร  
สูตรในการคาํนวณ จํานวนบุคลากรที่พึงพอใจตอสภาพการทํางานและงานที่ทําในระดับดีข้ึนไป   x 100 

                      จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 
ผูรับผิดชอบดานขอมูล เลขานุการคณะเกษตรศาสตร 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายบริหาร และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนบุคลากรที่มีความพึงพอใจตอสภาพการทํางานและงานที่ทําในระดับดี
ข้ึนไป 

59 58 81 

จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 91 85 104 
คาท่ีคํานวณได 64.84 68.24 77.88 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี้ หมายเลข 11 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของเงินเดือนอาจารยตองบดําเนินการทั้งหมด 
ความหมายของตวับงช้ี อัตราสวนรอยละของงบประมาณหมวดเงินเดือนและคาตอบแทนของอาจารยและนักวิจัย ตอ

งบดําเนินการทั้งหมด ตัวบงชี้นี้เปนตัวบอกประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคณะวามีการ
บริหารการเงินและทรัพยากรบุคคลอยางไร และเปนขอมูลสําคัญที่หนวยงานงบประมาณจะ
ใชเปนฐานในการคิดคํานวณและจัดสรรงบประมาณในรูปวงเงินรวมเปนกอน (Block Grant) 
ตอไป  

วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคล  
สูตรในการคาํนวณ งบประมาณหมวดเงินเดือนและคาตอบแทนของอาจารยและนักวิจัย     x 100 

                                งบดําเนินการทั้งหมด 
ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานคลังและพัสดุ และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร  

รองคณบดีฝายบริหาร  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร  ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย หัวหนางานคลังและพัสดุ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

งบประมาณหมวดเงินเดือนและคาตอบแทนของอาจารยและ 
นักวิจัย 

50,729,052.00 27,784,400.00 58,576,070.70 

งบดําเนินการทั้งหมด * 118,143,700.00 139,220,500.00 152,603,912.29 
คาท่ีคํานวณได  42.94 19.96 38.38 
ชวงเวลาของขอมูล ปงบประมาณ 

2547 
ปงบประมาณ 

2548 
ปงบประมาณ 

2549 
 
* งบที่ไดรับหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค และเงินอุดหนุน ทั้งงบประมาณแผนดินและ 
งบประมาณเงินรายได (เดิมงบประมาณรายไดคิดชวงเดือน พ.ค. � เม.ย. ปจจุบันมีการปรับชวงใหเหมือนปงบประมาณแผนดิน  
ดังนั้นปงบประมาณ 2547 จึงคิดเพียงเดือน พ.ค. � ก.ย. 47) 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้หมายเลข 12 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของเวลาการใชหองเรียน/หองปฏิบัติการตอเวลาทําการ  
ความหมายของตวับงช้ี อัตราสวนจํานวนชั่วโมงในการใชหองเรียน/หองปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอน และ 

การวิจัย ตอเวลาทําการ 35 ชั่วโมง โดยคํานวณเปนรอยละ ตัวบงชี้นี้บงบอกถึงประสิทธิภาพ
ของใชเคร่ืองมือและครุภัณฑวามีความคุมคาตองบลงทุนมากนอยเพียงไร 

วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาในการใชหองเรียน/หองปฏิบัติการ  
สูตรในการคาํนวณ จํานวนชั่วโมงในการใชหองเรียนหรือหองปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย x 100  

                                      เวลาทําการ (35 ชั่วโมง/สัปดาห) 
ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานคลังและพัสดุ และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร  

รองคณบดีฝายบริหาร  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร  ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย หัวหนางานคลังและพัสดุ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนชั่วโมงในการใชหองเรียนหรือหองปฏิบัติการ 63.54 50.61 122.08 
เวลาทําการ (35 ชั่วโมงตอสัปดาห) 35 35 35 
คาท่ีคํานวณได* 181.54 144.60 348.80 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
 
*  มีการใชหองเรียนหรือหองปฏิบัติการมากกวาเวลาทําการ 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้หมายเลข 13 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของการใชเครื่องมือ/ครุภัณฑการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตอ
เวลาทําการ  

ความหมายของตวับงช้ี อัตราสวนจํานวนชั่วโมงในการใชเคร่ืองมือและครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ (เคร่ืองมือที่มีราคามากกวา 200,000 บาท) ตอเวลาทําการ 35 ชั่วโมง โดย
คํานวณเปนรอยละ ตัวบงชี้นี้บงบอกถึงประสิทธิภาพของใชเคร่ืองมือและครุภัณฑวามีความ
คุมคาตองบลงทุนมากนอยเพียงไร 

วัตถุประสงคของตัวบงช้ี เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาในการใชเคร่ืองมือและครุภัณฑ  
สูตรในการคาํนวณ จํานวนชั่วโมงในการใชเคร่ืองมือและครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน  

การวิจัย และการบริการวิชาการ (เคร่ืองมือที่มีราคามากกวา 200,000 บาท)       x 100 
                     เวลาทําการ (35 ชั่วโมงตอสัปดาห) 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานคลังและพัสดุ และเลขานุการคณะเกษตรศาสตร  
รองคณบดีฝายบริหาร  เลขานุการคณะเกษตรศาสตร  ผูรับผิดชอบในการบรรลุ

เปาหมาย หัวหนางานคลังและพัสดุ 
1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ

เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนชั่วโมงในการใชเคร่ืองมือและครุภัณฑเพื่อการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ (เคร่ืองมือที่มีราคามากกวา 200,000 บาท) 

35.00 56.60 90.00 

เวลาทําการ (35 ชั่วโมงตอสัปดาห) 35 35 35 
คาท่ีคํานวณได* 100.00 161.71 257.14 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
 
*  มีการใชงานมากกวาเวลาทําการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน 
ตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศึกษา: สมศ. 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้1.1 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 
ความหมายของตวับงช้ี  จํานวนของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

ตรีที่เรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ไดงานทํา หรือ 
มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เม่ือเทยีบ
กับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น โดยไมนับรวมผูที่ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  
 การนับจํานวนผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาค
นอกเวลา ใหนับเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูที่มีงานทํา หรือมี
กิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 
 วันที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป   x 100 
          จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไมรวมผูเรียนตอ 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 160 172 169 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามไมรวมผูเรียนตอ 187 210 189 
คาท่ีคํานวณได 85.56 81.9 89.42 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้1.2 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ความหมายของตวับงช้ี รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง รอยละของ

ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ หลักสูตร
ตอเนื่อง หลักสูตรสมทบ) ที่ไดงานทําตรงหรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาเทียบกับ
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม  

สูตรในการคาํนวณ  จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา   x 100 
          จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามขอนี้ 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 87 104 123 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถามขอนี้ 161 165 155 
คาท่ีคํานวณได 54.04 63.03 79.35 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้1.3 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี เกณฑรอยละของบัณฑิตท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ความหมายของตวับงช้ี   รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ หมายถึง รอยละของ

บัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนประจําเร่ิมตน หรือรายไดประจําจากการเปนผูประกอบอาชีพอิสระท่ี
บัณฑิตไดรับเทียบกับบัณฑิตที่มีงานทํา/ มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงเปน
ขอมูลที่มีการสํารวจและรวบรวมไว อาจเปนแบบสํารวจที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือสถาบันอุดม ศึกษาจัดเก็บข้ึนทั้งนี้หากไมสามารถเก็บขอมูลจากบัณฑิตได
ทั้งหมด สถาบันอาจจัดเก็บขอมูลในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยตองแสดงใหเห็นวาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามนั้นมีความเปน
ตัวแทนของบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระในปการศึกษานัน้  
 เกณฑเงินเดือนรายไดเร่ิมตนคิดจากเกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน (กพ.) สําหรับปการศึกษา 2548 ใชเกณฑเงินเดือนเริ่มตนของปริญญาตรีข้ันตํ่า 7,630 
บาท ทั้งนี้หากอัตราเงินเดือนดังกลาวมีการเปล่ียนแปลง สมศ. จะแจงใหทราบตอไป  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑของ กพ.            x 100 
  จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายได ที่ตอบแบบสอบถามขอนี้ 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑของ กพ. 132 140 169 
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทํา/มีรายได ที่ตอบแบบสอบถามขอนี้ 158 161 169 
คาท่ีคํานวณได 83.54 86.96 100.00 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้1.4 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ  และผูใชบัณฑิต 
ความหมายของตวับงช้ี ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต หมายถึง คาเฉลี่ยของความพึง

พอใจ (เทียบจากคา 5 ระดับ) ของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตหรือผูรับบริการ จากการ
ประเมินบัณฑิตที่ทํางานดวยตั้งแต 1-3 ป โดยพิจารณาคุณสมบัติที่ครอบคลุมคุณสมบติัหลกั 3 
ดานของบัณฑิตที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก ดาน
ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาน้ันๆ ความรูความสามารถพื้นฐาน
ที่สงผลตอการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

สูตรในการคาํนวณ ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตหรือผูรับบริการ ที่มีตอบัณฑิต 
ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิตหรือผูใชบริการ  
ที่มีตอบัณฑิต 

3.73 3.81 4.18 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้1.5 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 
ช่ือของตัวบงช้ี จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกยีรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เก่ียวของกบัคุณภาพบัณฑติใน
ระดับชาต ิหรือระดับนานาชาต ิในรอบ 3 ปที่ผานมา 

ความหมายของตวับงช้ี จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกยอง ตองเปนรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณของตางหนวยงาน เชน หนวยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง 
กรม หรือจังหวัด หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เปนองคกรทางวิชาการ หรือองคกรวิชาชีพ 
หรือหนวยงาน/องคกรวิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมี
ลายลักษณอักษรปรากฏ ซ่ึงแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและ
หนวยงาน โดยใหนับรวมในรอบ 3 ปติดตอกัน ทั้งนี้สามารถนับรวมรางวัลผลงาน
วิทยานิพนธไดดวย ทั้งนี้การนับรางวัลของนักศึกษา สามารถนับไดทั้งรางวัลของนักศึกษา
ภาคปกติ และรางวัลของนักศึกษาภาคนอกเวลา และหากผูไดรับรางวัลนั้นเปนศิษยเกาหลาย
สถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได และสามารถนับซ้ําไดหากนักศึกษา
หรือศิษยเกาผูนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งในรอบ 3 ปที่ผานมา  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนนักศึกษาและบัณฑิตที่ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา 
รายละเอียดขอมูลที่ใช ชื่อนักศึกษา และศิษยเกา ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ หนวยงานที่ให และเดือนและปที่

ไดรับ ในรอบ 3 ปที่ผานมา 
ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพื้นฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนนักศึกษาและบัณฑิตที่ไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ  
ในรอบ 3 ป 

7 6 7 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้1.6 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดบัชาติหรือระดับ 
นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา  

ความหมายของตวับงช้ี  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ 
นานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา หมายถึง จํานวนผลงานวิทยานิพนธหรืองานวิชาการของ
นักศึกษาหรือของบัณฑิต ไมวาจะเปนระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ทั้งนักศึกษาภาคปกติ 
และนักศึกษาภาค นอกเวลาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่
ผานมาทั้งนี้ในการประเมินจะนับเฉพาะจํานวนวิทยานิพนธหรือจํานวนชิ้นงานวิชาการ
เทานั้น และสามารถนับซํ้าจํานวนครั้งที่ไดรับรางวัล หากผลงานนั้นไดรับรางวัลหลายครั้งใน
รอบ 3 ปที่ผานมา  
 การไดรับรางวัล ตองเปนรางวัลของหนวยงานที่มีพันธกิจหลักในการสงเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยของประเทศ เชน สภาวิจัยแหงชาติ สกว. หรือหนวยงาน/องคกรวิชาการ/
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซ่ึงแสดง
ถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและหนวยงาน  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนผลงานวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในรอบ 3 ปที่ผานมา 
รายละเอียดขอมูลที่ใช ชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ/ ผลงานวิชาการ ชื่อรางวัล หนวยงานที่ให และเดือนและปที่

ไดรับรางวัล  
ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพื้นฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนผลงานวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
ในรอบ 3 ป 

7 3 2 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้1.7 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโทท้ังหมด 

ความหมายของตวับงช้ี บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการ ศึกษาที่
ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของ
มหาบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธ หรือสาร
นิพนธ 

สูตรในการคาํนวณ จํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ      x 100 
                     จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโททั้งหมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดบัชาต/ิ
นานาชาติ  

59 51 50 

จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโททั้งหมด 117 75 98 
คาท่ีคํานวณได 50.43 68.00 51.02 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้1.8 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตพิีมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

ความหมายของตวับงช้ี บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการ ศึกษา 
ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของ
ดุษฎีบัณฑิตทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา ทั้งนี้ ไมนับภาคนิพนธหรือสาร
นิพนธ  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ      x 100 
                   จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ได ตีพิมพ เผยแพรใน
ระดับชาติ/นานาชาติ  

7 7 9 

จํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกทั้งหมด 7 7 9 
คาท่ีคํานวณได 100.00 100.00 100.00 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้2.1 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคทีต่ีพิมพ เผยแพร และ/หรือนาํไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

ความหมายของตวับงช้ี  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ทั้งนี้ใหนับอาจารยประจํา
และนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา 
คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับ ทั้งนี้ใหนับรวมผลงานของนักวิจัยไดดวย  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ เผยแพร  
          หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ                  x 100 
       จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิจัย  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิจัย 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน
ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 

141 392 380 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 130 132 127 
คาท่ีคํานวณได 108.46 296.97 299.21 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้2.2 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี เงินสนับสนนุงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบนัตอจํานวนอาจารยประจํา 
ความหมายของตวับงช้ี  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันจัดสรรเพื่อการสนับสนุน

การทําวิจัยและงานสรางสรรคตออาจารยประจําทั้งหมด โดยใหนับอาจารยประจําและนักวิจัย
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจํา และนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา 
คนควา หรือแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับ  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรค 
ที่สถาบันจัดสรรใหกับอาจารยประจําและนักวิจัย         x 100 
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิจัย  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิจัย 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนเงินสนบัสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบนัไดจัดสรร
ใหกับอาจารยและนักวิจัย  

4,408,288.00 1,855,728.00 1,855,733.00 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏบิัติงานจริง 130 132 127 
คาท่ีคํานวณได 33,909.91 14,058.55 14,612.07 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้2.3 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี เงินสนับสนนุงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน ตอจํานวนอาจารยประจํา 
ความหมายของตวับงช้ี  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจัดสรรจากหนวยงานภายนอก

ตออาจารยประจําทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม
อาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  
 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง จํานวนเงิน รวมถึงวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือตางๆที่อาจารยประจําและนักวิจัยไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัย
และงานสรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคา
ของส่ิงนั้นๆ  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่อาจารยประจําและนักวิจัย 
                                  ไดรับจากภายนอกสถาบัน                                             x 100 
                จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

ราบละเอียดขอมูลที่ใช 1. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกตามแหลงเงินทุน ดังนี้  
 1) แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. เปนตน  
 2) แหลงทุนตางประเทศ  
 3) จากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย  
 4) จากภาคเอกชน  
 5) จากแหลงอื่นๆ  
2. ชื่อผูทําผลงาน ชื่องานวิจัย งบประมาณที่ไดรับจริง  

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิจัย  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิจัย 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่อาจารยประจําและ
นักวิจัยไดรับจากภายนอกสถาบัน  

74,809,721.00 81,990,518.00 73,900,225.00 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏบิัติงานจริง 130 132 127 
คาท่ีคํานวณได 575,459.39 621,140.29 581,891.54 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศึกษา 

2547 
ปการศึกษา 

2548 
ปการศึกษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้2.4 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

ความหมายของตวับงช้ี  รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
เทียบกับอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับเฉพาะอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับ
รวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  
 การไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายรวมถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ หรือ
เคร่ืองมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายในสถาบันเพื่อการทํางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ในกรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของส่ิง
นั้นๆ  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค    
                             จากภายในสถาบัน (ไมนับคนซํ้า)                                 x  100 
             จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิจัย  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิจัย 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน
สถาบัน (ไมนับคนซํ้า) 

50 23 36 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏบิัติงานจริง 130 132 127 
คาท่ีคํานวณได 38.46 17.42 28.35 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้2.5 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

ความหมายของตวับงช้ี  รอยละของอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันเทียบกับอาจารยประจําทั้งนี้ใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  
 การไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค หมายรวมถึง การไดรับเงิน วัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ใน
กรณีที่เปนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของส่ิงนั้นๆ   

สูตรในการคาํนวณ จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค    
                                  จากภายนอกสถาบัน (ไมนับคนซํ้า)                               x  100 
                  จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิจัย  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิจัย 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทนุทําวจัิยหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบนั (ไมนับคนซํ้า) 

96 95 91 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏบิัติงานจริง 130 132 127 
คาท่ีคํานวณได 73.85 71.97 71.65 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้2.6 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐาน  
ขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด 

ความหมายของตวับงช้ี  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา การนับบทความที่ไดรับการ
อางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลในระดับชาติหรือระดับนานาชาตินั้น ใหนับ
เพียงคร้ังเดียว ไมนับซํ้า แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายคร้ังก็ตาม 
 บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปนบทความ
วิจัยเทานั้น ไดแก "Research article", "letter" และ "review"  
 - การจําแนกฐานขอมูล มีดังนี้  
  1) ฐานขอมูล ISI  
  2) ฐานขอมูลอื่นที่ไมซํ้ากับ ISI เชน MathScinet, ScienceDirect, Biosci, Biosis, 
Agricolar, Scopus, Pubmed, Academic search premium, Infotrieve, Ingenta connect, 
Wilson, ERIC   

สูตรในการคาํนวณ จํานวนบทความวจัิยทั้งหมดที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal  
                             หรือในฐานขอมูลระดบัชาติ/นานาชาติ                                      x 100 
                           จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยทัง้หมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิจัย  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิจัย 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนบทความวจัิยทั้งหมดที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน  refereed 
journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ/นานาชาติ  

55 26 16 

จํานวนอาจารยประจําและนกัวิจัยทัง้หมด 141 137 133 
คาท่ีคํานวณได 39.01 18.98 12.03 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้2.7 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรบัการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ  
อนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา  

ความหมายของตวับงช้ี จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา โดยสามารถนับไดทั้งการจดทะเบียนใน
ประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ไมนับการจดลิขสิทธ์ิ  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนและรายการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร จําแนก
ในประเทศหรือตางประเทศ ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ทั้งนี้การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับ
ไดตอเม่ือไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น ไมนับรวมกรณีอยูในระหวางย่ืนจดทะเบียน) 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิจัย  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิจัย 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนและรายการการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร จําแนกในประเทศหรือตางประเทศ ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ทั้งนี้การ
นับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเม่ือไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น 
ไมนับรวมกรณีอยูในระหวางย่ืนจดทะเบียน) * 

4 1 - 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 

 
* ป 2545 และ 2546 ไมมี 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้3.1 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ พัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

ความหมายของตวับงช้ี รอยละของกิจกรรม หรือโครงการที่สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ
ชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ หรือ นานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา รวมถึงการบริการวิชาการที่มีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบให
เปลา ทั้งนี้การนับอาจารยประจําใหนับอาจารยประจําเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับรวม
อาจารยที่ลาศึกษาตอ  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนครั้งที่ไดจัดกิจกรรม/โครงการข้ึนเพื่อบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชน  x  100 
                                   จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการวิชาการ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

หัวหนางานบริการวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. หัวหนางานบริการวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนครั้งทีไ่ดจัดกิจกรรม หรือโครงการข้ึนเพื่อใหบริการทางวชิาการแก
สังคมและชุมชน หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ  

639 703 727 

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 102 100 95 
คาท่ีคํานวณได 626.47 703 765.26 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้3.2 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของอาจารยที่เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน  
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา  

ความหมายของตวับงช้ี รอยละของอาจารยประจําที่ไปเปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
ภายนอกสถาบัน หรือเปนกรรมการทางดานวิชาการ/วิชาชีพใหกับหนวยงานภายนอกหรือ
สถาบัน องคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ ทั้งนี้สามารถ
นับอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย โดยจะไมนับซํ้าแมวาอาจารยทานนั้นจะเปนกรรมการ
หลายตําแหนงก็ตาม  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน        
เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ/นานาชาติ (ไมนับซํ้า)   x  100 
                                จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริหารและธุรการ                                                                                                      
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายบริหาร  และหัวหนางานบริหารและธุรการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนอาจารยที่เปนทีป่รึกษา เปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชพีในระดับชาติ/นานาชาติ  
(ไมนับซ้ํา) 

28 28 25 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 106 102 98 
คาท่ีคํานวณได 26.42 27.45 25.51 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้3.3 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ และบริการวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียน  การสอน  และการวิจัย 

ความหมายของตวับงช้ี การที่สถาบันไดนําองคความรูและมวลประสบการณจากการใหบริการวิชาการแกสังคม 
ชุมชนและประเทศชาติมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

สูตรในการคาํนวณ ระดับคุณภาพ 
5 = มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัยกับการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยาง
นอย 1โครงการ 
4 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการ
สอนและการวิจัยอยางนอย 1โครงการ 
3 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัยอยาง
นอย 1โครงการ 
2 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการ
สอนอยางนอย 1โครงการ 
1 = มีแผนในการนําความรูและประสบการณจาการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

รายละเอียดขอมูลที่ใช 1. แผนในการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
เรียนการสอนและการวิจัยที่เปนรูปธรรม เชน แผนการสอน แผนงานวิจัย หลักสูตร เปนตน 
2. โครงการ กิจกรรม หรือหลักฐานที่แสดงวาไดนําองคความรูและมวลประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนและประเทศชาติมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย  

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการวิชาการ                                                                                            
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

หัวหนางานบริการวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. หัวหนางานบริการวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

ระดับคุณภาพ 5 ระดับ 5 5 5 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้3.4 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารย ประจํา 
ความหมายของตวับงช้ี  จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชกับทุกโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการและ

วิชาชีพแกชุมชนสังคม โดยไมเรียกเก็บเงินใดๆ จากผูรับบริการ ตออาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับ
อาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ  
 คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ  
 มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจาก
บริการที่สถาบันจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและ
สถานที่ เปนตน  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนคาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการเพื่อสังคม   x 100 
                         จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการวิชาการ                                                                                            
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

หัวหนางานบริการวิชาการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. หัวหนางานบริการวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

คาใชจายและมูลคาของสถาบนัในการบริการวิชาการเพื่อสังคม 851,331.94 192,500.52 102,890.70 
จํานวนอาจารยประจําปฏิบัติงานจริง 102 100 95 
คาท่ีคํานวณได 8,346.39 1,925.01 1,083.06 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้4.1 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ  
และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา  

ความหมายของตวับงช้ี รอยละของกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทํา
โดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปน
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ตอจํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทา  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม  
                          เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม                             x 100 
      จํานวนนักศึกษาภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทาปริญญาตรี 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริหารและธุรการ  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ                                        
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะ  หัวหนางานบริหารและธุรการ  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ              

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. เลขานุการคณะ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

9 9 3 

จํานวนนักศกึษาภาคปกติเต็มเวลาเทียบเทาปริญญาตรี 620.91 617.91 604.22 
คาท่ีคํานวณได 1.45 1.46 0.5 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้4.2 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  

ความหมายของตวับงช้ี  คาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ  
 คาใชจาย (in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในรูปของตัวเงินที่ใชในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
 มูลคา (in-kind) หมายถึง คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจาก
บริการที่สถาบันจัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรที่เปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและ
สถานที่ เปนตน  
 งบดําเนินการ หมายถึง คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 
และคาเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง)  

สูตรในการคาํนวณ  จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่เกิดข้ึนในการที่อาจารยประจําไดใช 
      เพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมศิลปะและวัฒนธรรม               x  100 
                                          งบดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริหารและธุรการ  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ                                        
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะ  หัวหนางานบริหารและธุรการ  และหัวหนางานวิจัยและวิเทศสัมพันธ              

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. เลขานุการคณะ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนคาใชจายและมูลคาใชจายที่เกิดข้ึนในการที่อาจารยประจํา
ไดใชเพื่อการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

13,788,993.00 3,505,700.00 7,124,496.00 

งบดําเนินการ 118,143,700.00 139,220,500.00 152,603,912.29 
คาท่ีคํานวณได 11.67 2.52 4.67 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.1 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 
ช่ือของตัวบงช้ี สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคล่ือนพันธกิจ  
ความหมายของตวับงช้ี การที่สภามหาวิทยาลัย/ สถาบันมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและใหความสําคัญเพื่อใหการ

ดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการพัฒนาสถาบันอยางย่ังยืน โดยมีการ
บริหารที่ดี ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และคํานึงถึงความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูมี
สวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยในทางปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากลจะ
ดําเนินการโดยผานสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันการกําหนด
นโยบาย แผนงาน และกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหฝายบริหารและคณาจารย มีการ
ดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายของสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต
ระบบการทํางานที่ดี และมีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจของสถาบัน ตลอดจนจัดให
มีการติดตามและประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงการทํางานและพัฒนาการ
ทํางานที่ดีย่ิงข้ึน ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลที่ดี จึงสงผลตอการ
ดําเนินงานของสถาบันโดยตรง  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนขอจากเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 
1. กรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา เปดโอกาสใหมีการตรวจสอบการดําเนินงาน  
2. สภาสถาบัน/ กลุมสาขา มีสวนรวมในการกําหนดและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร 
และใหขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 
3. สภาสถาบัน/ กลุมสาขาติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยาง
ครบถวน มากกวาปละ 2 คร้ัง 
4. มีการประชุมสภาสถาบัน/ กลุมสาขาอยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน  
5. มีกรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา เขาประชุมโดยเฉลี่ยอยางตํ่ารอยละ 80 
6. มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/ กลุมสาขา กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางตํ่า 7 วัน 
7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/ กลุมสาขาโดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจน
และตกลงกันไวลวงหนา 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายบริหาร  และหัวหนางานนโยบายและแผน 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนขอจากเกณฑการพิจารณา 7 ขอ 5 5 5 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.2 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก 
ความหมายของตวับงช้ี  การที่สถาบันอุดมศึกษามีแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 

ไดแก การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปน
ผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  
 กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร ประกอบดวย การระบุความรู การ
คัดเลือก การรวบรวม การจัดระบบจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู และ
การแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรูภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกรใหดีย่ิงข้ึน 

สูตรในการคาํนวณ ระดับคุณภาพ 
1 = มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูประจํางบประมาณ 2548 
2 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 50 
3 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 100 
4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน
หนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการจัดการความรู 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายบริหาร  และหัวหนางานนโยบายและแผน 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ
ภายนอก (5 ระดับคุณภาพ) 

na na 3 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.3 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาต ิ
ความหมายของตวับงช้ี การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของสถาบันอุดมศึกษาที่จะพัฒนาเพื่อใหการบริหารจัดการ

ของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปในแนวทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรของชาติ 
สูตรในการคาํนวณ ระดับคุณภาพ 

5 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ต้ังแตรอยละ 80 ของแผน 
4 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
3 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับยุทธศาสตรชาติ 
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน  
1 = มีคณะกรรมการ/ คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของสถาบัน 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายบริหาร  และหัวหนางานนโยบายและแผน 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (5 ระดับคุณภาพ) 4 4 4 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.4 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
ความหมายของตวับงช้ี การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะบริหารทรัพยากร ใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่นๆ ไมวาจะเปนหนวยเดียวกันกัน  
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือนอกสถาบันอุดมศึกษา  

สูตรในการคาํนวณ ระดับคุณภาพ 
5 = มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยอื่น 
4 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
3 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
2 = มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
1 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายบริหาร  และหัวหนางานนโยบายและแผน 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน (5 ระดับคุณภาพ) na na 3 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.5 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
ความหมายของตวับงช้ี การแสดงใหเห็นถึงความพยายามของสถาบันอุดมศึกษา ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ

การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล อีกทั้งมีการ
พัฒนาระบบใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  

สูตรในการคาํนวณ ระดับคุณภาพ 
5 = มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
4 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล และประเมินความพงึ
พอใจของผูใชฐานขอมูล 
3 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
2 = มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
1 = มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานนโยบายและแผน 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายบริหาร  และหัวหนางานนโยบายและแผน 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
(5 ระดับคุณภาพ) 

4 5 5 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.6 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี คาสินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาท้ังหมด 
ความหมายของตวับงช้ี  การแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพดานทรัพยากรการเงินของ

สถาบันในระยะยาว สินทรัพยถาวรหมายถึง สินทรัพยที่สถาบันครอบครองในฐานะนิติบุคคล
ตามกฎหมาย โดยจัดเปนประเภทยอย 3 ประเภท คือ ครุภัณฑ อาคารสถานที่ และที่ดิน ซ่ึง
โดยทั่วไปแลวสินทรัพยถาวรจะแสดงถึงการจัดสรรเงินของสถาบันที่จะนําไปใชจายใน
หมวดครุภัณฑและการกอสรางอาคาร  
 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหนับรวมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ระดับ ปริญญาเอก  

สูตรในการคาํนวณ       คาสินทรัพยถาวรในปงบประมาณนั้น              x  100                              
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานคลังและพัสดุ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะ  และหัวหนางานคลังและพัสดุ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

คาสินทรัพยถาวรในปงบประมาณน้ัน 4,546,000.00 7,600,600.00 13,761,500.00 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด 959.21 999.99 1,039.14 
คาท่ีคํานวณได 4,739.32 7,600.68 13,243.16 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.7 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี คาใชจายท้ังหมดตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาปริญญาตรี 
ความหมายของตวับงช้ี คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาสําหรับใชในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีตอหัว จําแนกตาม

กลุมสาขา คาใชจายทั้งหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คา
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเส่ือมราคา ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ  
(เกณฑสาขาเกษตรศาสตร 109,910 บาท/คน) 

สูตรในการคาํนวณ  จํานวนคาใชจายทั้งหมด และคาเส่ือมราคาในปงบประมาณนั้น    x  100                              
           จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาปริญญาตรี 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานคลังและพัสดุ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะ  และหัวหนางานคลังและพัสดุ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

คาใชจายทั้งหมด และคาเส่ือมราคา ในปงบประมาณนั้น 
(เกณฑสาขาเกษตรศาสตร 109,910 บาท/คน) 

136,830,880.12 155,299,417.69 158,789,984.94 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาปริญญาตรี 620.91 617.91 604.22 
คาท่ีคํานวณได  220,371.52 251,330.16 262,801.60 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.8 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 
ความหมายของตวับงช้ี  รายไดทั้งหมดของสถาบันภายหลังที่หักจากงบดําเนินการทั้งหมดออกแลว โดยแสดง

ในรูปของรอยละของงบดําเนินการ เปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการดานการเงินของสถาบันอุดมศึกษา และใชบงบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพ
ดานทรัพยากรการเงินของสถาบันในระยะยาว ทั้งนี้ใหคิดตามปงบประมาณ  
 งบดําเนินการ ไดแก คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และ
คาเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) งบดําเนินการคิดจากทั้ง
สองแหลงคือ จากงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน)  

สูตรในการคาํนวณ เงินเหลือจายสุทธิ     x  100                              
   งบดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานคลังและพัสดุ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะ  และหัวหนางานคลังและพัสดุ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

เงินเหลือจายสุทธิ 17,663,107.00 20,047,239.00 36,343,289.47 
งบดําเนินการ 118,143,700.00 139,220,500.00 152,603,912.29 
คาท่ีคํานวณได 14.95 14.40 23.82 
ชวงเวลาของขอมูล ปงบประมาณ 

2547 
ปงบประมาณ 

2548 
ปงบประมาณ 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.9 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

ความหมายของตวับงช้ี รอยละอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชากร หรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและตางประเทศในปการศึกษานั้น ตอจํานวนอาจารยประจํา ทั้งนี้ใหนับอาจารย
ประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ การแจงนับอาจารยประจําทีเ่ขา
รวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในแตละในปการศึกษา จะไมนับซํ้า 
ถึงแมวาอาจารยผูนั้นจะเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอผลงานหลายครั้ง  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ 
    ผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ (ไมนับซํ้า)            x 100 
        จํานวนอาจารยประจําที่อยูปฏิบัติงานจริง 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริหารและธุรการ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะ  และหัวหนางานบริหารและธุรการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและตางประเทศ (ไมนับซํ้า)               

89 99 77 

จํานวนอาจารยที่อยูปฏิบัติงานจริง 102 100 95 
คาท่ีคํานวณได 87.25 99.00 81.05 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.10 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี งบประมาณสําหรบัการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
ความหมายของตวับงช้ี  จํานวนเงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ตอ

จํานวนอาจารยประจํา นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย  
เงินที่สถาบันจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแกเงินที่ใชเพื่อ  
 1. การสงบุคลากรไปศึกษาตอ  
 2. การสงบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน  
 3. การฝกอบรมที่สถาบันจัดข้ึนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนเงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ    x 100 
                          จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริหารและธุรการ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะ  และหัวหนางานบริหารและธุรการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนเงินจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ                           

4,300,000.00 5,450,000.00 4,600,000.00 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 106 102 98 
คาท่ีคํานวณได 40,566.04 53,431.37 46,938.78 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้5.11 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของบุคลากรประจําสายสนบัสนุนท่ีไดรบัการพัฒนาความรู และทักษะใน  
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

ความหมายของตวับงช้ี   รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตอบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด โดยนับรวม
บุคลากรที่ลาศึกษาตอดวย แตจะไมนับซํ้าแมวาบุคลากรสายสนับสนุนทานนั้น จะไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลายคร้ังในปการศึกษานั้นก็ตาม  
 บุคลากรสายสนับสนุน (Non-academic) หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการ
จัดการและธุรการ (สาย ข+ค) 

สูตรในการคาํนวณ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะชีวิต 
                      ในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ                           x  100     
                      จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริหารและธุรการ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะ  และหัวหนางานบริหารและธุรการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (สาย ข+ค) 

36 21 17 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 76 74 72 
คาท่ีคํานวณได 47.37 28.38 23.61 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้6.1 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด 
ความหมายของตวับงช้ี รอยละของหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ  

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ตุลาคม พ.ศ. 2548) เม่ือเทียบจากหลักสูตร
ทั้งหมดที่ สถาบันอุดมศึกษาเปดสอนในปการศึกษานั้น โดยการนับหลักสูตรที่ไดรับ
มาตรฐานหลักสูตรใหนับสะสม และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตาม
ชื่อปริญญา  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ       x   100 
             จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ  และหัวหนางานบริการการศึกษา 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด  22 23 26 
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน 22 23 26 
คาท่ีคํานวณได 100.00 100.00 100.00 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้6.2 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาท้ังหมดตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 
ความหมายของตวับงช้ี สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ใหเปรียบเทียบจํานวน  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท ปริญญาเอก) และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียน
เต็ม เวลา ตออาจารยประจํา นับเฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด    x   100 
          จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ  และหัวหนางานบริการการศึกษา 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนนักเรียนเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  ทั้งหมด  959.21 999.99 1,039.14 
จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง 102 100 95 
คาท่ีคํานวณได 9.4 10 10.94 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้6.3 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทาตออาจารยประจํา 
ความหมายของตวับงช้ี  รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทากับจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ทั้งนี้ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย  
 อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ใหนับรวมอาจารยประจําทั้งหมดที่มี
วุฒิปริญญาเอกในปการศึกษานั้นที่ยังคงมีสถานภาพเปนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษา 
โดยจะนับรวมอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือสูงสุดในสาขาน้ันๆ เชน 
ทางดานสาขาวิชาศิลปกรรม มีปริญญา MFA (Master of Fine Arts) ซ่ึงเปนวุฒิการศึกษา
สูงสุดของวิชาชีพดานนี้เปนตน โดยจะตองไดรับวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง   

สูตรในการคาํนวณ จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา     x   100 
                            จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริหารและธุรการ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายบริหาร  เลขานุการคณะ  และหัวหนางานบริหารและธุรการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนอาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือวุฒิสูงสุด
ของสาขาวิชานั้น 

71 71 67 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 106 102 98 
คาท่ีคํานวณได 66.98 69.61 68.37 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้6.4 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ความหมายของตวับงช้ี รอยละของอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตําแหนงทางวิชาการ ครอบคลุมตําแหนง

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย ตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 
ทั้งนี้ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ     x  100 
              จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 

ขอมูลที่ใช 1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษานั้น ใหนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย  
2. จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ โดยใหนําเสนอแยกตําแหนงทางวิชาการ  
ระดับศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย  

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริหารและธุรการ 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายบริหาร  เลขานุการคณะ  และหัวหนางานบริหารและธุรการ 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายบริหาร 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ 73 72 69 
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 106 102 98 
คาท่ีคํานวณได 68.87 70.59 70.41 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้6.5 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี การปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) 
ความหมายของตวับงช้ี การที่สถาบันไดมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มี

กระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์
แหงวิชาชีพ พรอมทั้งไดกําหนดกลไกที่จะใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยมี
มาตรการในการใหคุณใหโทษกับผลการปฏิบัติจรรยาบรรณของคณาจารย  

สูตรในการคาํนวณ ระดับคุณภาพ 
5 = มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
4 = มีระบบในการดําเนินการกับมีผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
3 = มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
2 = มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
1 = มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ  และหัวหนางานบริการการศึกษา 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) 
(5 ระดับคุณภาพ) 

4 4 5 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้6.6 

 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 
ช่ือของตัวบงช้ี กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ  

ประสบการณจริง  
ความหมายของตวับงช้ี มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนิสิตนักศึกษา และการจัด

ใหนิสิตนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูเรียนได
คนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสเลือก
เรียนไดหลากหลายวิชาทั้งในและนอกคณะ การเปดรายวิชาเลือกเสรีที่ครอบคลุมองคความรู
ตางๆ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการ
ฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทํา
โครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบ
สืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนขอตามเกณฑการพิจารณา 
1. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
อุดมศึกษา 
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. คณาจารยมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ
ผูเรียน 
5. คณาจารยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน
และอิงพัฒนาการของผูเรียน 
6. คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ 
7. คณาจารยมีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการ เรียนรู ของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ  และหัวหนางานบริการการศึกษา 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 
 

รายละเอียด 2547  2548 2549 
จํานวนขอตามเกณฑการพิจารณา 7 ขอ 4 4 5 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้6.7 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู 

ความหมายของตวับงช้ี  ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของอาจารยในแตละ
รายวิชา ซ่ึงประกอบดวย ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการถายทอดความรู การเตรียมเนื้อหา 
การบูรณาการ และความรูความสามารถของอาจารยผูสอน  
 ตัวบงชี้ดังกลาวเปนตัวบงชี้คุณภาพการสอนของคณาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ซ่ึงสงผลตอคุณภาพของนิสิตนักศึกษา ถือเปนตัววัดในดานทรัพยากร (Input) เนื่องจากเชื่อวา
คุณภาพครูและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่ดีจะมีผลทําใหคุณภาพของนิสิตนักศึกษาดีดวย ทั้งนี้ 
ในการประเมินจะตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจและลักษณะการเรียนการสอนของแตละ
สถาบันการศึกษาดวย 

สูตรในการคาํนวณ คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู (ใชเกณฑ 5 ระดับ) 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานกิจการนักศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  และหัวหนางานกิจการนักศึกษา 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (ใชเกณฑ 5 ระดับ) 

3.86 3.91 4.11 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้6.8 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี รอยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา 
ความหมายของตวับงช้ี รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด โดยไมนับนักศึกษาซํ้า แมวานักศึกษาคนนั้นจะเขารวม
กิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษาหลายโครงการก็ตาม  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา    x 100                         
                          จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ  และหัวหนางานบริการการศึกษา 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการพัฒนานักศึกษา 1,201 1,189 1,210 
จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด  1,201 1,189 1,210 
คาท่ีคํานวณได 100.00 100.00 100.00 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้6.9 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
ความหมายของตวับงช้ี คาใชจายที่สถาบันอุดมศึกษาใชเพื่อการพัฒนาระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศที่ใชเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดไดแก งบดําเนินการและ
งบลงทุนที่ใชในการจัดซ้ือระบบ อุปกรณ โปรแกรม และครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่นๆ ตลอดจน
คาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและการคนควา
ของนักศึกษา คาจางบุคลากร และคาเส่ือมราคา ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  

สูตรในการคาํนวณ จํานวนคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ    x 100 
                        จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนางานบริการการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

รองคณบดีฝายวิชาการ  และหัวหนางานบริการการศึกษา 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

จํานวนคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสุมด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ  

851,900.00 1,424,300.00 1,524,300.00 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด 959.21 999.99 1,039.14 
คาท่ีคํานวณได 888.13 1,424.31 1,466.89 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้7.1 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี มีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

ความหมายของตวับงช้ี การดําเนินงานของสถาบันการศึกษาในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ระบบ
และกลไกการพัฒนาคุณภาพ วิธีการ ข้ันตอน บุคลากร งบประมาณ การติดตามคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพภายใน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาตามที่ตน
สังกัดไดกําหนดไว เพื่อแสดงใหเห็นวาสถาบันอุดมศึกษาไดตระหนักถึงคุณภาพการศึกษา 
โดยมีระบบและกลไกตางๆ ที่สนับสนุนใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ไดกําหนดไว  

สูตรในการคาํนวณ ระดับคุณภาพ 
5 = มีการนําเอาผลจากการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธ
กิจใหเกิดผลดี 
4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบัน โดยไดรับการ 
สนับสนุนจากตนสังกัด และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจากทุกภาคีทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 
3 = มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การ
ตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ 
อยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต สามารถรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และเทียบระดับ (Benchmarking) 
1 = มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนาหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะ  และหัวหนาหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. เลขานุการคณะ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง (5 ระดับคุณภาพ) 

4 5 5 

ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 
2547 

ปการศกึษา 
2548 

ปการศกึษา 
2549 
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แบบวัดผล (Measurement Template) ของตัวบงชี ้7.2 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตวับงช้ี 

ช่ือของตัวบงช้ี ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
ความหมายของตวับงช้ี ผลที่ไดจากการดําเนินงานของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดนํามาใช

เพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการนําเอาผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหเกิดผลดีย่ิงข้ึน ตลอดจนกอใหเกิดผลผลิตและผลลัพธ
ของการจัดการศึกษาในมาตรฐานที่ 1-4  

สูตรในการคาํนวณ ระดับคุณภาพ 
5 = มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาข้ึนหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือ
การเปนแหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ 
4 = มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
3 = มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และสาธารณชน 
2 = มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา 
1 = มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยาง
ตอเนื่อง 

ผูรับผิดชอบดานขอมูล หัวหนาหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผิดชอบในการบรรลุ
เปาหมาย 

เลขานุการคณะ  และหัวหนาหนวยประกันคุณภาพการศึกษา 

1. คณบดี ผูสนับสนนุในการบรรลุ
เปาหมาย 2. เลขานุการคณะ 
 
ขอมูลพ้ืนฐาน (ปการศึกษา 2547 - 2549) 

 
รายละเอียด 2547 2548 2549 

ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (5 ระดับคุณภาพ) 4 5 5 
ชวงเวลาของขอมูล ปการศกึษา 

2547 
ปการศกึษา 

2548 
ปการศกึษา 

2549 
 




