
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ 5 
ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 

ประจาํปีการศึกษา 2552 
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ข้อมูลพืน้ฐาน ประจําปีการศึกษา ........................... 
 

ที ่ องค์ประกอบ หน่วย 
ข้อมูล
อ้างองิ กลุ่

มส
าข
า 

กลุ่
มส

าข
า 

กลุ่
มส

าข
า 

กลุ่
มส

าข
า 

กลุ่
มส

าข
า 

กลุ่
มส

าข
า 

กลุ่
มส

าข
า ภาพรวม

ของ
หน่วยงาน 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณธิาน วตัถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ (ใช้รอบปีงบประมาณ)  
1  จาํนวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัราชการประจาํปีท่ี

บรรลุเป้าหมาย   
ตวับ่งช้ี  สกอ 1.2                  

2  จาํนวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัราชการประจาํปี
งบประมาณทั้งหมด   

ตวับ่งช้ี  สกอ 1.2                  

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน  

3  จํานวนหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนทั้งหมด   หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

  ระดบัอนุปริญญา   หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

  ระดบัปริญญาตรี   หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

  ระดบั ป. บณัฑิต  หลกัสูตร  สกอ 2.2                  

  ระดบัปริญญาโท (แผน ก ข)   หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

   - ระดบัปริญญาโท(แผน ก)   หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

   - ระดบัปริญญาโท(แผน ข)   หลกัสูตร  สกอ 2.2                  

  ระดบั ป. บณัฑิตขั้นสูง  หลกัสูตร  สกอ 2.3                  

  ระดบัปริญญาเอก   หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

4  จํานวนหลกัสูตรทีม่จีํานวนและคุณวุฒิอาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.2548 และ
แนวปฏิบตัิทีเ่กีย่วข้อง  

                    

 ระดบัอนุปริญญา หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

 ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

 ระดบั ป. บณัฑิต หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

 ระดบัปริญญาโท หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

 ระดบั ป. บณัฑิตขั้นสูง หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

 ระดบัปริญญาเอก หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

5  จาํนวนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาท่ีอาจารยมี์ภาระงานท่ี
ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร  

หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

  ระดบัปริญญาโท  หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

  ระดบัปริญญาเอก   หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

6  จาํนวนหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาท่ีนกัศึกษาปฏิบติัตาม
เกณฑส์าํเร็จการศึกษาครบถว้นตามท่ีระบุในเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร  

หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

  ระดบั ป. บณัฑิต  หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

  ระดบัปริญญาโท  หลกัสูตร  สกอ 2.1                  
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  ระดบั ป. บณัฑิตขั้นสูง  หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

  ระดบัปริญญาเอก   หลกัสูตร  สกอ 2.1                  

7  จาํนวนปริญญาตรีท่ีไดง้านทาํตรงสาขาท่ีสาํเร็จ
การศึกษา  

คน  สกอ 2.1                  

 จาํนวนวทิยานิพนธ์ทั้งหมด  คน  สกอ 2.1                  

 ระดบัปริญญาโท   คน  สกอ 2.1                  

 ระดบัปริญญาเอก  คน  สกอ 2.1                  

8  จาํนวนวทิยานิพนธ์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่  เร่ือง  สมศ                  

 บทความจากวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่  

เร่ือง   (สมศ. 1.7)                   

บทความจากวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก ท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่  

เร่ือง    (สมศ. 1.8)                   

9  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนในเร่ือง
คุณภาพการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  ( เทียบ
จากค่า 5 ระดบั)เฉล่ียทุกหลกัสูตร  

(ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบัอนุปริญญา  (ภาคปกติ)   (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบัอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)   (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ)   (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบัปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต (ภาคปกติ)  (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต (ภาคพเิศษ)   (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ)   (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบั ป. บณัฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ)   (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบั ป. บณัฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ)  (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ)     (ค่าเฉล่ีย 1-
5) 

 สกอ.2.2                  

  ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)    (ค่าเฉล่ีย 1-  สกอ.2.2                  
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5) 

10  จาํนวนหลกัสูตรท่ีจดัทาํข้ึนใหม่หรือปรับปรุงและ
จาํนวนหลกัสูตรท่ียงัไม่มีการปรับปรุงซ่ึงมีโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชน องคก์ร ภายนอกมีส่วน
ร่วม  

หลกัสูตร  สกอ 2.3                  

  ระดบัอนุปริญญา   หลกัสูตร  สกอ 2.3                  

  ระดบัปริญญาตรี   หลกัสูตร  สกอ 2.3                  

  ระดบั ป. บณัฑิต  หลกัสูตร  สกอ 2.3                  

  ระดบัปริญญาโท  หลกัสูตร  สกอ 2.3                  

  ระดบั ป. บณัฑิตขั้นสูง   หลกัสูตร  สกอ 2.3                  

  ระดบัปริญญาเอก   หลกัสูตร  สกอ 2.3                  

11  จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา  คน  สกอ 2.12                  

  ระดบัอนุปริญญา  (ภาคปกติ)   คน  สกอ 2.12                  

  ระดบัอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)   คน  สกอ 2.12                  

  ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ)   คน  สกอ 2.12                  

  ระดบัปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)  คน  สกอ 2.12                  

  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต(ภาคปกติ)  คน  สกอ 2.12                  

  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต(ภาคพิเศษ)   คน  สกอ 2.12                  

  ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ)   คน  สกอ 2.12                  

  ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   คน  สกอ 2.12                  

  ระดบั ป. บณัฑิตขั้นสูง  (ภาคปกติ)     
 

คน  สกอ 2.12                  

  ระดบั ป. บณัฑิตขั้นสูง 
(ภาคพิเศษ)    

คน  สกอ 2.12                  

  ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ)     คน  สกอ 2.12                  

  ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)    คน  สกอ 2.12                  

12  จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES)รวมทุก
หลกัสูตร   

(FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบัอนุปริญญา  (ภาคปกติ)  (FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบัอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)   (FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ)   (FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบัปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)   (FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต(ภาคปกติ)  (FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต(ภาคพิเศษ)   (FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ)   (FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ)   (FTES)  สกอ 2.4                  
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  ระดบั ป. บณัฑิตขั้นสูง 
(ภาคปกติ)     

(FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบั ป. บณัฑิตขั้นสูง 
 (ภาคพิเศษ)    

(FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบัปริญญาเอก (ภาคปกติ)    (FTES)  สกอ 2.4                  

  ระดบัปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)  (FTES)  สกอ 2.4                  

13  จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด
เม่ือปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี  

(FTES)  สกอ 2.4                  

  จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 
 (ภาคปกติ)  

(FTES)  สกอ 2.4                  

  จาํนวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 
 (ภาคพิเศษ)  

(FTES)  สกอ 2.4                  

14  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังาน
จริงและลาศึกษาต่อ  

คน  สกอ.
2.4,2.5,2.6, 
4.3,4.4,4.5, 
5.2,5.3,7.7  

                

15  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีลาศึกษาต่อ  คน  สกอ 
2.4,4.4,5.3  

                

16  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด วฒิุตํ่ากวา่ปริญญาตรี  คน สกอ 2.5                 

17  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด วฒิุปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  

คน  สกอ 2.5                  

18  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด วฒิุปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า  

คน  สกอ 2.5                  

19  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมด วฒิุปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  

คน  สกอ 2.5                  

20  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีมีตาํแหน่งอาจารย ์ คน  สกอ 2.6                  

21  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีมีตาํแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ 

คน  สกอ 2.6                  

22  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีมีตาํแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ 

คน  สกอ 2.6                  

23  จาํนวนอาจารยป์ระจาํทั้งหมดท่ีมีตาํแหน่ง
ศาสตราจารย ์ 

คน  สกอ 2.6                  

24  จาํนวนอาจารยป์ระจาํระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นท่ีจะเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์(เฉพาะท่ีปฏิบติังานจริง)  

คน  สกอ 2.13                  

25  จาํนวนอาจารยป์ระจาํระดบับณัฑิตศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ี
เป็นปรึกษาวทิยานิพนธ์  

คน สกอ 2.13                 
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26  จาํนวนผลงานวจิยัและหรือนวตักรรมการเรียนการ
สอนของคณาจารย ์ 

ช่ือเร่ือง สกอ 2.8                 

26  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมดท่ีตอบแบบ
สาํรวจเร่ืองการมีงานทาํ (ใหว้งเลบ็จาํนวนบณัฑิต
ทั้งหมดดว้ย)  

คน สกอ 2.9                 

27  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไม่มีงานทาํประจาํ
ก่อนเขา้ศึกษา  

คน สกอ 2.9                 

28  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดบั
บณัฑิตศึกษา  

คน สกอ 2.9                 

29  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไม่มีงานทาํประจาํ
ก่อนเขา้ศึกษาและไดง้านทาํและประกอบอาชีพ
อิสระหลงัสาํเร็จการศึกษา  

คน สกอ 2.9,2.10                 

30  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไม่มีงานทาํประจาํ
ก่อนเขา้ศึกษาและไดง้านทาํและไดรั้บเงินเดือน
เร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑห์ลงัสาํเร็จการศึกษา (79,40-
10,000)  

คน สกอ .2.10                 

31  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไม่มีงานทาํประจาํ
ก่อนเขา้ศึกษาและไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้สูงกวา่เกณฑ์
หลงัสาํเร็จการศึกษา(10,000 ข้ึนไป)  

คน สกอ .2.10                 

32  จาํนวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไม่มีงานทาํประจาํ
ก่อนเขา้ศึกษาและไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้ตํ่ากวา่เกณฑ์
หลงัสาํเร็จการศึกษา  

คน สกอ .2.10                 

33  ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและ
ผูใ้ชบ้ณัฑิต (เทียบจากค่า 5 ระดบั)  

(ค่าฉล่ีย    
1-5) 

สกอ..2.11                 

34  จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบั
การศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่ง
ระดบัชาติหรือนานาชาติ  

คน สกอ .2.12                 

   - จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ี
สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผา่นมาทั้งหมดทุก
ระดบัท่ีไดรั้บรางวลั-ดา้นวชิาการ วชิาชีพ   

คน สกอ .2.12                 

   - จาํนวนนกัศึกษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ี
สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุก
ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั- ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม   

คน สกอ .2.12                 

   - จาํนวนนกัศึกษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ี
สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุก
ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั- ดา้นกีฬา สุขภาพ  

คน สกอ .2.12                 
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   - จาํนวนนกัศึกษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ี
สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุก
ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั- ดา้นศิลปะและ
วฒันธรรม  

คน สกอ .2.12                 

   - จาํนวนนกัศึกษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ี
สาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุก
ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลั- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

คน สกอ .2.12                 

35   จาํนวนนกัศึกษา บณัฑิตศึกษาปัจจุบนั และศิษยเ์ก่า 
ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ี
ผา่นมาทั้งหมดท่ีไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณยก
ยอ่งระดบัชาติหรือนานาชาติจากผลงานวจิยัและ/
หรือวทิยานิพนธ์  
  

คน สกอ .2.12                 

36  จาํนวนศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ท่ีผา่น
มาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา  

คน สกอ .2.12                 

 จาํนวนศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่น
มา-ระดบัอนุปริญญา  

คน สกอ .2.12                 

 จาํนวนศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่น
มา-ระดบัปริญญาตรี  

คน สกอ .2.12                 

 จาํนวนศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่น
มา-ระดบัปริญญาโท  

คน สกอ .2.12                 

  จาํนวนศิษยเ์ก่าท่ีสาํเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่น
มา-ระดบัปริญญาเอก  

คน สกอ .2.12                 

37  จาํนวนนกัศึกษาปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทั้งหมดทุก
ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณยก
ยอ่งระดบัชาติหรือนานาชาติ  

คน สมศ.1.5                 

  ดา้นวชิาการ วชิาชีพ   คน สมศ.1.5                 

  ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  คน สมศ.1.5                 

  ดา้นกีฬา สุขภาพ   คน สมศ.1.5                 

  ดา้นศิลปะและวฒันธรรม  คน สมศ.1.5                 

  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   คน สมศ.1.5                 
38  จาํนวนรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งท่ีนกัศึกษา

ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทั้งหมดทุกระดบัการศึกษาท่ี
ไดรั้บในระดบัชาติหรือนานาชาติ  

รางวลั สมศ.1.6                 

 จาํนวนรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งท่ีนกัศึกษา
ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา -  
ดา้นวชิาการวชิาชีพ  

รางวลั สมศ.1.6                 
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  จาํนวนรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งท่ีนกัศึกษา
ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา – 
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

รางวลั สมศ.1.6                 

 จาํนวนรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งท่ีนกัศึกษา
ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา -  
ดา้นกีฬา สุขภาพ   

รางวลั สมศ.1.6                 

 จาํนวนรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งท่ีนกัศึกษา
ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา -  
ดา้นศิลปะและวฒันธรรม   

รางวลั สมศ.1.6                 

 จาํนวนรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งท่ีนกัศึกษา
ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา -  
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

รางวลั สมศ.1.6                 

39  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีมีวฒิุปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจาํ  

คน สมศ.6.3                 

40  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํท่ีดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการ  

คน สมศ.6.4                 

41  จาํนวนนกัศึกษาหรือศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณยกยอ่งในดา้นวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรมหรือรางวลัทางวชิาการหรือดา้นอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณภาพบณัฑิตในระดบัชาติ หรือระดบั
นานาชาติในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา  

คน สมศ.1.5                 

42  จาํนวนวทิยานิพนธ์และงานวชิาการของนกัศึกษาท่ี
ไดรั้บรางวลัในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติภายใน
รอบ 3 ปี  
 

คน สมศ.1.6                 

องค์ประกอบที ่3 กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา  
43  ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการนกัศึกษา 

(เทียบจากค่า5 ระดบั)  
(ค่าเฉล่ีย   

1-5) 
สกอ.3.1                 

44  จาํนวนโครงการกิจกรรมนกัศึกษาแยกตามประเภท
กิจกรรม  

โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.3.2                 

 จาํนวนกิจกรรมวชิาการ   โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.3.2                 

 จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมวชิาการ   คน สกอ.3.2                 

 จาํนวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.3.2                 

 จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพ  

คน สกอ.3.2                 

 จาํนวนกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์และรักษา โครงการ/ สกอ.3.2                 
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ส่ิงแวดลอ้ม   กิจกรรม 

 จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอ้ม   

คน สกอ.3.2                 

 จาํนวนกิจกรรมนนัทนาการ  โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.3.2                 

 จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรมนนัทนาการ  คน สกอ.3.2                 

 จาํนวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.3.2                 

 จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมทุกกิจกรรม ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม  

คน สกอ.3.2                 

45 ร้อยละความสาํเร็จของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีผา่นการ
ทดสอบภาษาองักฤษตามเกณฑม์าตรฐานของ
มหาวทิยาลยั 

ร้อยละ ม.3.3         

 
จาํนวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3ท่ีผา่นการทดสอบ
ภาษาองักฤษ 

คน ม.3.3         

 
จาํนวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3ทั้งหมดท่ีทดสอบ
ภาษาองักฤษ 

คน ม.3.3         

 
ร้อยละความสาํเร็จของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีผา่นการ
ทดสอบเทคโนโลยสีารสนเทศตามเกณฑม์าตรฐาน
ของมหาวทิยาลยั 

ร้อยละ ม.3.3         

 
จาํนวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3ท่ีผา่นการทดสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

คน ม.3.3         

 
จาํนวนนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3ทั้งหมดท่ีทดสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

คน ม.3.3         

องค์ประกอบที ่4 การวจิัย  
46  จาํนวนเงินสนบัสนุนการวจิยัและงานสร้างสรรค ์ บาท สกอ.4.3                 

 จาํนวนเงินสนบัสนุนจากภายในสถาบนั    บาท สกอ.4.3                 

 จาํนวนเงินสนบัสนุนจากภายนอกสถาบนั    บาท สกอ.4.3                 

47  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บทุนวจิยัทั้งหมด  คน สกอ.4.3                 

 จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บทุนจากภายในสถาบนั   คน สมศ.2.5                 

 จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีไดรั้บทุนจากภายนอก
สถาบนั   

คน สมศ.2.4                 

48  จาํนวนการเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์  ช่ือเร่ือง สกอ.4.4                 

 จาํนวนผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบัชาติ   ช่ือเร่ือง สกอ.4.4                 
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 จาํนวนผลงานท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบันานาชาติ   ช่ือเร่ือง สกอ.4.4                 

 จาํนวนผลงานท่ีจดทะเบียน หรือสิทธิบตัรและอนุ
สิทธิบตัร   

ช่ือเร่ือง สกอ.4.4                 

 จาํนวนผลงานท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ระดบัชาติหรือ
นานาชาติ   

ช่ือเร่ือง สกอ.4.4                 

49  จาํนวนบทความวจิยัท่ีไดรั้บการอา้งอิงใน refereed 
joumal หรือฐานขอ้มูล  

ช่ือเร่ือง สกอ.4.5                 

50  จาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีเป็นนกัวจิยั  คน สกอ.
4.3,4.4,4.5,7.7 

                

51  จาํนวนนกัวจิยัท่ีลาศึกษาต่อ  คน สกอ.4.3,4.4                 

52  เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคภ์ายใน
สถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ   

บาท สมศ.2.2                 

53   เงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ   

บาท สมศ.2.3                 

54  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํไดรั้บทุนทาํวจิยัหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายในสถาบนัต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ  

คน (สมศ.2.4)                 

55  ร้อยละของอาจารยป์ระจาํไดรั้บทุนทาํวจิยัหรืองาน
สร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบนัต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ  

คน (สมศ.2.5)                 

56   ร้อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ ์
เผยแพร่ และ/หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ทั้งใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติต่อจาํนวนอาจารย์
ประจาํ  

คน (สมศ.2.1)                 

57   จาํนวนผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการ
จดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาหรืออนุสิทธิบตัรใน
รอบ 5 ปีท่ีผา่นมา  

ช้ินงาน (สมศ.2.7*)                 

องค์ประกอบที ่5 การบริการวชิาการแก่สังคม  
58  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีมีส่วนร่วมในการบริการทาง

วชิาการแก่สงัคม  
คน สกอ.5.2                 

59  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีเป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการ
วทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ 
วชิาชีพในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ  

โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.5.3                 

60  จาํนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและ
วชิาชีพ   

แหล่ง/ศูนย ์ สกอ.5.5                 

61  จาํนวนแหล่งใหบ้ริการวชิาการและวชิาชีพ
ระดบัชาติหรือนานาชาติ  

แหล่ง สกอ.5.5                 
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62  ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
(จากผลสาํรวจของ ก.พ.ร. กรณีสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐ)  

ร้อยละ สกอ.5.4                 

63  ร้อยละของอาจารยท่ี์เป็นท่ีปรึกษา เป็นกรรมการ
วทิยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั เป็นกรรมการวชิาการ
และกรรมการวชิาชีพในระดบัชาติหรือระดบั
นานาชาติ ต่ออาจารยป์ระจาํ  

คน สมศ.3.2         

64 ร้อยละระดบัความสาํเร็จของการพฒันาทกัษะวชิาชีพ
ของบุคลากรในชุมชนและทอ้งถ่ิน 

ร้อยละ ม.5.7         

65 จาํนวนกิจกรรมการพฒันาทกัษะวชิาชีพของบุคลากร
ในชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีบรรลุตามแผน 

โครงการ ม.5.6,5.7                 

 จาํนวนกิจกรรมการพฒันาทกัษะวชิาชีพของบุคลากร
ในชุมชนและทอ้งถ่ินทั้งหมดตามแผน 

โครงการ ม.5.6, 5.7         

องค์ประกอบที ่6 การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  
66  จาํนวนโครงการ หรือกิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม   
โครงการ/
กิจกรรม 

สกอ.6.1                 

67  จาํนวนผลงานหรือช้ินงานการพฒันาองคค์วามรู้และ
สร้างมาตรฐานศิลปวฒันธรรม  

ช่ือเร่ือง สกอ.6.2                 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ  
68  จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนทั้งหมด  คน สกอ.7.4                 

69  จาํนวนบุคลากรประจาํสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการ
พฒันาความรู้   และทกัษะวชิาชีพ  

คน สกอ.7.4                 

 ในประเทศ   คน สกอ.7.4                 

 ต่างประเทศ   คน สกอ.7.4                 

70  จาํนวนอาจารยป์ระจาํท่ีเขา้ร่วมประชุมวชิาการหรือ
นาํเสนอผลงานวชิาการ  

คน สกอ.7.4                 

 ในประเทศ   คน สกอ.7.4                 

 ต่างประเทศ   คน สกอ.7.4                 

71  จาํนวนอาจารยป์ระจาํ(รวมนกัวจิยั) ท่ีไดรั้บผลงาน
ทางวชิาการหรือวชิาชีพระดบัชาติหรือนานาชาติ  

คน สกอ.7.7                 

 ดา้นการวจิยั   คน สกอ.7.7                 

 ดา้นศิลปวฒันธรรม   คน สกอ.7.7                 

 ดา้นอ่ืนๆ   คน สกอ.7.7                 

72  งบประมาณสาํหรับพฒันาอาจารยท์ั้งในและ
ต่างประเทศ  
 
 

คน สกอ.7.7                 
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องค์ประกอบที ่8 การเงนิและงบประมาณ (ใช้รอบปีงบประมาณ  

73  รายรับทั้งหมดของสถาบนั (ปีงบประมาณ)  บาท สกอ.8.1                 

74  รายรับจากการบริการวชิาการและวชิาชีพ  บาท สกอ.8.1                 

75  งบดาํเนินการทั้งหมด  บาท สกอ.8.1                 

 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของสถาบนัโดยไม่รวมครุภณัฑ ์ 
อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน (ปีการศึกษา )  

บาท สกอ.8.1                 

 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดของสถาบนัโดยไม่รวมครุภณัฑ ์ 
อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน (ปีงบประมาณ)  

บาท สกอ.8.1                 

76  ค่าใชจ่้ายดา้นครุภณัฑ ์ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 
(ปีงบประมาณ )  

บาท สกอ.8.1                 

77  ค่าใชจ่้ายและมูลค่าในการบริการวชิาการและ
วชิาชีพ  

บาท สกอ.8.1                 

78  ค่าใชจ่้ายและมูลค่าในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  บาท สกอ.8.1                 

79  ค่าใชจ่้ายเพื่อพฒันาอาจารย ์(ปีงบประมาณ)  บาท สกอ.8.1                 

80  ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์ และ
ศูนยส์ารสนเทศ (ปีงบประมาณ)  

บาท สกอ.8.1                 

81  เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ)  บาท สกอ.8.1                 

82  สินทรัพยถ์าวร (ปีงบประมาณ)  บาท สกอ.8.1                 

องค์ประกองที ่9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  
83  * ระดบัความสาํเร็จของการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในตามเกณฑ ์5 ระดบัของ สกอ .  
ระดบั สกอ. สกอ.9.3                 

องค์ประกอบที ่10  
84 ระดบัการบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3 D) ระดบั สกอ. สกอ.10.1         
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