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ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตทุกระดับตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนน 4.15             4.27                4.10             4.05

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีต่อบัณฑิตท้ังหมด

ร้อยละ 90            81.08              87.69            90.57

ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวิชาชีพต่อ

จ านวนบัณฑิตของคณะท่ีเข้าสอบ

ร้อยละ  n/a  n/a  n/a 

ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีท่ีผ่านเกณฑ์

ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

ร้อยละ  n/a  n/a  n/a 

ร้อยละของนิสิตปริญญาตรีท่ีผ่านเกณฑ์ Digital 

Literacy ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

ร้อยละ  n/a  n/a  n/a 

ค่าเฉล่ีย H-index ในฐานข้อมูล SCOPUS ของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ค่าเฉล่ีย 1:1             0.41  n/a  n/a 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของสถาบัน

ต่างประเทศท่ีมีความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะ

จ านวน 1 คน             4.00  n/a  n/a 

ร้อยละของอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรจากการวิจัยท่ี

น าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่ออนุสิทธิบัตรและ

สิทธิบัตรท้ังหมด

ร้อยละ 50            57.14  n/a  n/a 

จ านวนรางวัลท่ีนิสิตท่ีได้รับการยกย่อง หรือได้รับ

รางวัลในระดับชาติข้ึนไป แบ่งตามกิจกรรม 5 ด้าน 

ได้แก่

- ด้านคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

- ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

- ด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม

- ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

- ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

จ านวน 2 ช้ิน             4.00  n/a  n/a 

จ านวนศิษย์เก่าท่ีได้รับการยกย่องด้านวิชาการหรือ

ด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือด้านบริหารงาน

ระดับชาติข้ึนไป

จ านวน (คน)             2.00  n/a  n/a 
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ผลลัพธ์การด าเนินงานหมวดท่ี 7

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ

ก. ผลลัพธ์ด้านการ

เรียนรู้ของผู้เรียน และ

ด้านบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า
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ข. ผลลัพธ์ด้าน

ประสิทธิผลของ

กระบวนการท างาน

ข้อมูลสถิติของการใช้ไฟฟ้า 400,000 

กิโลวัตต์/ปี

   418,000.00       464,000.00  n/a 

ข้อมูลสถิติของการใช้น้ าประปา 10,000 ลบ.

ม./ปี

     11,726.00          9,980.00  n/a 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีรับได้จริงเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ            88.76              98.66            90.96

ร้อยละของนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนด ร้อยละ            92.85             100.00            83.72

ร้อยละของจ านวนภาวะฉุกเฉินท่ีจัดการได้ทันท่วงที

และมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ                -                     -                  -   

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนนเต็ม 5             3.22                3.16             3.12

ค. ผลลัพธ์ด้านการ

จัดการห่วงโซ่อุปทาน 

หรือคู่ความร่วมมือ

ร้อยละการส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ตามข้อก าหนด ร้อยละ  n/a  n/a  n/a 

ก.(1) ผลลัพธ์ด้านความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ

และลูกค้ากลุ่มอ่ืน

ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแก่นิสิตใน

แต่ละด้าน

1) ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิต

2) มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ 

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นิสิต

3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเม่ือ

ส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต (เช่น งานปัจฉิมนิเทศ)

คะแนนเต็ม 5             4.47  n/a             4.42

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการพัฒนา

ในด้าน ความปลอดภัย พ้ืนท่ีสีเขียว สภาพแวดล้อม

 สุขภาวะ ท้ังระดับคณะ วิทยาเขต หรือมหาวิทยาลัย

คะแนนเต็ม 5             3.52  n/a  n/a 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้ทุนวิจัย ร้อยละ  n/a  n/a  n/a 

จ านวนข้อร้องเรียนจากผู้ให้ทุนวิจัย จ านวน (คร้ัง)  n/a  n/a  n/a 

ก.(2) ความผูกพันของ

ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน

จ านวนโครงการวิจัย/บริการวิชาการท่ีได้รับ

สนับสนุนจากแหล่งทุน/หน่วยงานเดียวกันอย่าง

ต่อเน่ือง

จ านวน 

(โครงการ)

 n/a  n/a  n/a 

จ านวนเงินบริจาคท่ีคณะได้รับในแต่ละปี จ านวนเงิน 

(บาท)

     60,590.00       131,513.50    129,737.41

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
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ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งวิชาการ

ต่ออาจารย์ประจ าท้ังหมด

ร้อยละ 60            63.72              60.00            55.04

ร้อยละของอาจารย์ต่างชาติต่ออาจารย์ประจ าท้ังหมด ร้อยละ 3.54             3.54                3.64             7.34

ร้อยละของอาจารย์ประจ าวุฒิปริญญาเอกต่อ

อาจารย์ประจ าท้ังหมด

ร้อยละ 55            57.52              54.55            50.29

สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด

500,000 

บาท : 1 คน

   793,172.08    1,187,964.94    805,120.73

สัดส่วนของบทความวิชาการและบทความวิจัยท่ี

ตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล 

SCOPUS ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด

สัดส่วน 0.5:1             0.05  n/a  n/a 

ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีมีค่า

 H-index ต้ังแต่ 1 ข้ึนไป ในฐานข้อมูล SCOPUS

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด

ร้อยละ 20            24.14  n/a  n/a 

สัดส่วนของผลงานทางวิชาการท้ังหมดต่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด

สัดส่วน 1:1             0.61  n/a  n/a 

จ านวนรายรับจากนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ท่ี

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้

สังคมและชุมชน ตอบสนองภาคเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเท่ียว หรืออ่ืนๆ

จ านวนเงิน 

(บาท)

 n/a  n/a  n/a 

จ านวนโครงการนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ท่ี

สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาให้

สังคมและชุมชนตอบสนองภาคเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเท่ียว หรืออ่ืน ๆ ซ่ึง

ตอบโจทย์ให้ประเทศ ต้ังแต่ระดับ TRL 4 ข้ึนไป

จ านวน 2 

โครงการ

            4.00  n/a  n/a 

สัดส่วนทุนวิจัยภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยท้ังหมด

500,000 

บาท : 1 คน

   722,035.10    1,171,146.76  n/a 

สัดส่วนรายรับจากการบริการวิชาการแบบคิด

ค่าบริการท่ีได้จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด

200,000 

บาท : 1 คน

   254,100.00  n/a  n/a 

ก.(1) ผลลัพธ์ด้าน

อัตราก าลังและขีด

ความสามารถของ

บุคลากร
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จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

นโยบาย/ทิศทางการพัฒนา/ยุทธศาสตร์

ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ

จ านวน 2 

โครงการ

            8.00  n/a  n/a 

พึงพอใจ

ร้อยละ
 n/a  n/a  n/a 

ไม่พึงพอใจ

ร้อยละ
 n/a  n/a  n/a 

พึงพอใจ

ร้อยละ
 n/a  n/a  n/a 

ไม่พึงพอใจ

ร้อยละ
 n/a  n/a  n/a 

พึงพอใจ

ร้อยละ
 n/a  n/a  n/a 

ไม่พึงพอใจ

ร้อยละ
 n/a  n/a  n/a 

พึงพอใจ

ร้อยละ
 n/a  n/a  n/a 

ไม่พึงพอใจ

ร้อยละ
 n/a  n/a  n/a 

ก.(3) ผลลัพธ์ด้านความ

ผูกพันของบุคลากร

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคณะ ร้อยละ  n/a  n/a  n/a 

ก.(4) ผลลัพธ์ด้านการ

พัฒนาบุคลากร

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้ต าแหน่งทาง

วิชาการและวิชาชีพ

1) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาการ 

(นักวิจัย) ท่ีได้ต าแหน่งทางวิชาการหรือวิชาชีพ

2) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพ 

กลุ่มอ านวยการ และกลุ่มบริการ ท่ีได้ต าแหน่งทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ

ร้อยละ 20            25.00              16.00            16.00

จ านวนรางวัลท่ีบุคลากรได้รับรางวัลในระดับ

มหาวิทยาลัย หรือระดับประเทศ

จ านวน 1 

รางวัล

            2.00  n/a  n/a 

ก.(1) ผลลัพธ์ด้านการน า

องค์การ

ร้อยละความเข้าใจและรับรู้ต่อวิสัยทัศน์ ค่านิยม 

และแผนกลยุทธ์สู่การน าไปปฏิบัติ

ร้อยละ  n/a  n/a  n/a 

ก.(2) ผลลัพธ์ด้านการ

ก ากับดูแล

ผลการประเมินธรรมาภิบาลของผู้บริหาร คะแนน 5             5.00  n/a  n/a 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดูแล

ร้อยละของบุคลากรท่ีพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการ

ท างานในคณะ

ร้อยละของบุคลากรท่ีพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจการจัด

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและส่ิงอ านวย

ความสะดวก

ร้อยละของบุคลากรท่ีพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจในการมี

ส่วนร่วมในการบริหารคณะ

ก.(2) ผลลัพธ์ด้าน

บรรยากาศการท างาน

ร้อยละของบุคลากรท่ีพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อระบบ

สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ
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การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตาม

พันธกิจหลัก และพันธกิจสนับสนุนท่ีส าคัญ

 n/a  n/a  n/a 

จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้รับรางวัลในระดับ

มหาวิทยาลัย หรือระดับประเทศ

จ านวน 

(รางวัล)

 n/a  n/a  n/a 

ก.(4) ผลลัพธ์ด้าน

จริยธรรม

จ านวนข้อร้องเรียนทางด้านจริยธรรมในด้านต่างๆ จ านวน (คร้ัง)                -                     -                  -   

ก.(5) ผลลัพธ์ด้านสังคม จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ท่ี

สามารถน าไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมความเข้มแข็ง

แก่ชุมชนและสังคม

จ านวน 1 

โครงการ

            2.00  n/a  n/a 

ร้อยละของประชาชน/เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการแบบให้เปล่าท่ีสามารถน าความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและสร้างรายได้

ร้อยละ 60          100.00  n/a  n/a 

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณา

การกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการท านุ

บ ารุงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยต่อจ านวน

โครงการบริการวิชาการท้ังหมด

ร้อยละ 50            61.90  n/a  n/a 

จ านวนงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จ านวน 

(ผลงาน)

           10.00              11.00             3.00

ข้อมูลปริมาณขยะท่ีส่งก าจัด จ านวน (กก.)  n/a  n/a  n/a 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน า

กลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ร้อยละความส าเร็จรวมของแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการ

ร้อยละ  n/a  n/a  n/a 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดข้อตกลงปฏิบัติราชการ คะแนน  n/a  n/a  n/a 

ก.(1) ผลลัพธ์ด้าน

งบประมาณและการเงิน

งบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้จากการลดต้นทุน

หรือกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ (สรุปค่าใช้จ่ายการ

ใช้น้ าประปา สรุปค่าใช้จ่ายการใช้น้ ามันรถ สรุป

ร้อยละการใช้กระดาษ สรุปค่าใช้จ่ายการใช้กระดาษ)

จ านวนเงิน 

(บาท)

 n/a  n/a  n/a 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  n/a  n/a  n/a 

ทุนส ารองสะสม จ านวน(บาท)  n/a  n/a  n/a 

ร้อยละของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

จากภายนอกต่อจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท้ังหมด

ร้อยละ 50            91.03  n/a  n/a 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด

ก.(3) ผลลัพธ์ด้าน

กฎหมาย ข้อบังคับและ

การรับรองมาตรฐาน



2562 2561 2560
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ก.(2) ผลลัพธ์การ

ด าเนินการด้านตลาด

ร้อยละของนิสิตแลกเปล่ียนท่ีเป็น Inbound และ 

Outbound ต่อจ านวนนิสิตท้ังหมด (รวมท้ังนิสิตใน

ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) แสดงข้อมูล

แยกเป็นประเภทดังน้ี
1) จ านวนนิสิตแลกเปล่ียนท่ีเป็น Inbound ต้ังแต่ 3 สัปดาห์

 แต่ไม่ครบ 1 ภาคการศึกษา

2) จ านวนนิสิตแลกเปล่ียนท่ีเป็น Inbound ครบ 1 ภาค

การศึกษา

3) จ านวนนิสิตแลกเปล่ียนท่ีเป็น Outbound ต้ังแต่ 3 

สัปดาห์ แต่ไม่ครบ 1 ภาคการศึกษา

4) จ านวนนิสิตแลกเปล่ียนท่ีเป็น Outbound ครบ 1 ภาค

การศึกษา

ร้อยละ             1.53                3.00             2.00

จ านวนนิสิตต่างชาติท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะ จ านวน (คน)            10.00              19.00            17.00


