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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง ประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็น
การประกาศองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในระดับหลักสูตร ระดับคณะหรือหน่วยงานการเรียนการสอน หน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการ และระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของ สกอ. และ มศว (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) มีผลการประเมินดังนี้ 
 
ตารางที่  1  สรุปผลการประเมินรวมทุกองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบที่ 
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
จ านวนตัวบ่งช้ี

ทีป่ระเมิน ตนเอง กรรมการ 
1. การผลิตบัณฑิต 3.47 3.50 พอใช้ 4 
2. การวิจัย 5.00 5.00 ดีมาก 3 

3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 ดีมาก 1 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 ดีมาก 1 

5. การบริหารจัดการ 5.00 5.00 ดีมาก 4 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.53 4.54 ดีมาก 13 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รวมทุกตัวบ่งชี้จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (การด าเนินงานในระดับดีมาก) โดยมีผลการด าเนินงาน
ระดับดีมาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิจัย (5.00) การบริการวิชาการ (5.00) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(5.00) และการบริหารจัดการ (5.00) มีผลการด าเนินงานระดับพอใช้ 1 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต (3.50)  
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บทน า 
 
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก่อตั้งเมือ่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ผู้ก่อตั้งคือ ศาสตราจารย์ 
ดร.ชวาล แพรัตกุล ส านักงานทดสอบฯ เป็นแผนกหนึ่งของคณะวิชาวิจัยการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาตั้งขึ้นครั้งแรกมี ศาสตราจารย์ ดร.
หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เป็นหัวหน้าส านักงานด ารงต าแหน่งอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2504 - 2507 ผลงานที่ส าคัญใน
ระยะเริ่มแรกนี้ ได้แก่ การสร้างแบบทดสอบวิสัยสามารถในการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษา 

พ.ศ. 2507- 2520 ศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานได้สร้างแบบทดสอบ
มาตรฐานวัดความถนัดทางการเรียน เพ่ือสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาแบบทดสอบชุดนี้มีชื่อ
เรียกว่า CESAT ซึ่งย่อมาจาก College of Education Scholastic Aptitude Test นอกจากนั้นยังสร้าง
แบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดความถนัดทางการเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และสร้างแบบส ารวจความสนใจในการประกอบอาชีพแบบทดสอบดังกล่าว สร้างได้เป็น
มาตรฐานและประกาศให้เป็นที่ทราบอย่างเป็นทางการพร้อมกับแสดงนิทรรศการให้ประชาชนได้ชม เมื่อ พ.ศ. 2513 
นับว่าเป็นผลส าเร็จในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานเป็นครั้งแรกของประเทศไทย    

ในด้านการสอน พ.ศ. 2508 ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  ได้ เปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิชาเฉพาะการวัดผลการศึกษา เป็นหลักสูตร 1 ปีต่อจากระดับปริญญาตรี และในปี พ.ศ. 2509 
เปิดท าการสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาการวัดผลการศึกษา หลักสูตร 2 ปีนับว่าเป็นการเปิดสอนระดับ
ปริญญาโททางการวัดผลการศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยอีกเช่นกัน พร้อมกันนั้นก็อบรมให้ความรู้ทางการ
วัดผลการศึกษาแก่ครูอาจารย์และบุคคลทั่วไปด้วยบริการทดสอบให้กับโรงเรียนและหน่วยราชการต่างๆ  ท าการ
วิจัยทางการวัดผลการศึกษาจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการวัดและประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัย
และเผยแพร่เอกสารด้านการวัดผลการศึกษาออกไปอย่างกว้างขวาง 

พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส านักงาน
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ก็ได้รับการยกฐานะให้เทียบเท่าคณะและเรียกชื่อใหม่ว่า“ส านักทดสอบฯ” 
งานสอนระดับปริญญาโทนั้นโอนย้ายไปอยู่ที่ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ แต่ภารกิจหลักการ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด ตลอดจนการให้บริการการสอบแก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกยังคงด าเนิน
ต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ส านักทดสอบฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน  
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา 

สอบเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์ 
 

ปณิธาน 
มุ่งม่ันพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดและการประเมิน 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรชั้นน าแห่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้าน

การบริการวิชาการบนฐานคุณธรรม 
 

พันธกิจ 
ส านักทดสอบฯรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงบประมาณการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนา

คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดและประเมินเพ่ือเผยแพร่แก่สังคม  
2. สร้างพัฒนาเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานและเป็นแหล่งสืบค้นเพ่ือการประเมินและ/หรือส่งเสริมคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา 
3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวัดการประเมินการวิจัยและสาชาวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถ

และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. ส่งเสริมเผยแพร่และบริการทางวิชาการด้านการวัดการประเมินและการวิจัยเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตามระบบคุณภาพ

และกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. ให้ส านักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ 

3. ให้ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ทราบจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของส านักทดสอบ
ทางการศึกษาและจิตวิทยา อย่างต่อเนื่อง 

 

การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

4.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ ของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา และจดบันทึก 
4.2 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ ก าหนดให้ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้  
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 คะแนน ในการค านวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ค่าคะแนนเฉลี่ยใช้
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้จะปัดเศษทิ้ง และ
ตัวหารจะลดลงไปเท่าจ านวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมิน 
 ความหมายของระดับคุณภาพค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้หรือในภาพรวม แปลความหมายระดับคุณภาพ 
ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51– 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 
5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 13 ตัวบ่งชี้ เป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ มศว จ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี และ ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี) 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเท่ากับ 4.54 คะแนน (การด าเนินงานในระดับดีมาก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 2  ป.1(1) ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 4  ตัวบ่งชี ้ 3.50 

สกอ. 
1.1 

ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

O คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตร 

4.00 3.11 1.00 3.11 X 3.11 

สกอ. 
1.2 

อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางค์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ร้อยละ 
75.00 

12.00 14.00 85.71 / 5.00 

สกอ. 
1.3 

อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

I ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางค์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ร้อยละ 

15.00 

2.00 14.00 14.29 X 0.89 

สกอ. 
1.4 

จ านวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า 

I คะแนน เทียบเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

5.00  5.00 / 5.00 

สกอ. 
1.5 

การบริการนิสิต
ระดับปริญญาตรี 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6
ข้อ 

     

สกอ. 
1.6 

กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

     

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี ้= 3 ตัวบง่ชี ้  5.00 

สกอ. 
2.1 

ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ. 
2.2 

เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

I บาท/
คน 

เทียบบัญญัติไตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

100,000.
00 

4,601,304.
00 

14.00 328,664.
57 

/ 5.00 

สกอ. 
2.3 

ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย ์ประจ า
และนกัวิจยั 

O ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

ร้อยละ 
30.00 

16.00 14.00 114.29 / 5.00 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบง่ชี ้ 5.00 
สกอ. 
3.1 

การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1ตัวบ่งชี ้ 5.00 

สกอ. 
4.1 

ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6,
7 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 4 ตัวบง่ชี ้ 5.00 
สกอ. 
5.1 

การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่ม
สถาบันและ
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5,
6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

5ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

สกอ. 
5.2 

ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

มศว  
5.1 

การบริหารจัดการ
แบบลีน (Lean 
Management ) 

P ข้อ 1,
2 
ข้อ 

3 
ข้อ 

4 ข้อ 5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

มศว  
5.2 

การด าเนินการตาม
มาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
ประหยัดพลังงาน 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3 ข้อ 4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5 5 ข้อ / 5.00 

 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี(้ตัวบ่งชี้ สกอ. และ มศว) = 13  ตัวบ่งชี ้ 4.54 
 

จากตารางที่ 2 ป.1(1) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า ส านักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทุกตัวบ่งชี้ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (การด าเนินงานในระดับดีมาก) โดยมีผลการด าเนินงานระดับดีมาก ได้แก่ การวิจัย (5.00) การ
บริการวิชาการ (5.00) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00) และการบริหารจัดการ (5.00)  มีผลการ
ด าเนินงานระดับพอใช้ คือ การผลิตบัณฑิต (3.50)  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

ตารางท่ี 3 ป.1(2) ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 4  ตัวบ่งชี ้ 3.50 
สกอ. 
1.1 

ผลการบรหิาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

O คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตร 

4.00 3.11 1.00 3.11 X 3.11 

สกอ. 
1.2 

อาจารย์ประจ า
คณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางค์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 

ร้อยละ 
75.00 

12.00 14.00 85.71 / 5.00 

สกอ. 
1.3 

อาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

I ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางค์ 
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 ร้อยละ 

15.00 

2.00 14.00 14.29 X 0.89 

สกอ. 
1.4 

จ านวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ า 

I คะแนน เทียบเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

5.00  5.00 / 5.00 

สกอ. 
1.5 

การบริการนิสิต
ระดับปริญญาตรี 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

     

สกอ. 
1.6 

กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

     

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 3 ตัวบง่ชี ้  5.00 
สกอ. 
2.1 

ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์ 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

สกอ. 
2.2 

เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

I บาท/
คน 

เทียบบัญญัติไตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

100,000.
00 

4,601,304.
00 

14.00 328,664.
57 

/ 5.00 

สกอ. 
2.3 

ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย ์ประจ า
และนกัวิจยั 

O ร้อยละ เทียบบัญญัติไตรยางค์ตามกลุ่ม
สาขาวิชา 

ร้อยละ 
30.00 

16.00 14.00 114.29 / 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบง่ชี ้ 5.00 
สกอ. 
3.1 

การบริการวิชาการ
แก่สังคม 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 1 ตัวบง่ชี ้ 5.00 

สกอ. 
4.1 

ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6,
7 
ข้อ 

6 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  คะแนนเฉลี่ยรวมจากจ านวนตัวบ่งชี้ = 4 ตัวบง่ชี ้ 5.00 
สกอ. 
5.1 

การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับ 
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่ม

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5,
6 
ข้อ 

7 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7 ข้อ / 5.00 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เกณฑ์การประเมินคะแนน เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุ
เป้า 

หมาย 

คะแนน
ประเมิน 

1 2 3 4 5 ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ ์

สถาบันและ
เอกลักษณ์ของ
คณะ 

สกอ. 
5.2 

ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

P ข้อ 1 
ข้อ 

2 
ข้อ 

3,4 
ข้อ 

5 
ข้อ 

6 
ข้อ 

5 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6 ข้อ / 5.00 

 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี(้ตัวบ่งชี้ สกอ. และ มศว) = 11 ตัวบ่งชี ้ 4.45 
 

จากตารางที่ 3 ป.1(1) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.) พบว่า ส านักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (การด าเนินงานในระดับดี) โดยมีผลการด าเนินงานระดับดีมาก ได้แก่ การวิจัย (5.00) การ
บริการวิชาการ (5.00) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5.00) และการบริหารจัดการ (5.00)  มีผลการ
ด าเนินงานระดับพอใช้ คือ การผลิตบัณฑิต (3.50)  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 สรุ ปผลการประ เมินคุณภาพการศึ กษาภายใน  ตามแต่ ละองค์ประกอบคุณภาพของ 
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาดังรายละเอียดในตาราง ป.2 (1) และตาราง ป.2 (2) พร้อมอภิปรายผล
ในแต่ละมุมมอง พบว่า 

ตารางท่ี 4 ป.2(1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ. และ มศว) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี  1  
การผลิตบณัฑิต 

4 3.63 -  3.11 3.50 การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี  2  
การวิจัย 

3 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  3  
การบริการวิชาการ 

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  4   
การท านุบ ารุงศลิปะ 
และวัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  5  
การบริหารจัดการ 

4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

จ านวนตัวบ่งชี ้ 11 4 9 2 - 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.97 5.00 4.06 4.54 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ 
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

จากตารางที่ 4 ป.2(1) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว) พบว่า  
ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ 
มศว จ านวน 13 ตัวบ่งชี้มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (การด าเนินงานในระดับดีมาก) โดยมีผลการด าเนินงานด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับดมีาก (5.00) ด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับดี (4.06) และด้านผลผลิต อยู่ในระดับดี (3.97)   
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

ตารางท่ี 5 ตาราง ป.2 (2) สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ.) 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1  
การผลิตบณัฑิต 

4  3.63   3.11 3.50 การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจัย 

3  5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4   
การท านุบ ารุงศลิปะ 
และวัฒนธรรม 

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

2  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

จ านวนตัวบ่งชี ้ 11 4 7 2 - 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.97 5.00 4.06 4.45 การด าเนินงาน
ระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

การ 
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

จากตารางที่ 4 ป.2 สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของ สกอ. พบว่า ส านักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรวมทุกตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 11 ตัวบ่งชี้มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 (การด าเนินงานในระดับดี) โดยมีผลการด าเนินงานกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (5.00) ด้านปัจจัย
น าเข้า อยู่ในระดับดี (4.06) และด้านผลผลิต อยู่ในระดับดี (3.97)  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ของส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจ าปีการศึกษา 2559  
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของส านักทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยามีคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ มศว (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.54 ซึ่งผลการด าเนินการ
อยู่ในระดับดีมากและคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (11 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 4.45 ซึ่งผลการด าเนินการอยู่ในระดับดี 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวมและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะโดยรวมเพื่อการพัฒนา 

1. จัดท า website ของส านักฯ ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ download ข้อมูลได้จริง 
2. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรเขียนให้ชัดเจนและลงรายละเอียดตามระบบ PDCA 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ  
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- กลุ่ มนิสิตที่ เลือกเรียนในหลักสูตรของสถาบันมี
เป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากความเข้มแข็งในสาระวิชา 
- หลักสูตรมีจุดเด่นที่เป็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 

- วางแผนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความท้าทายที่มาก
ขึ้นเพ่ือปรับใช้เกณฑ์ท่ีสูงขึ้น เช่น AUN-QA 
- วางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกกับผู้ เรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- สัดส่วนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและที่ควรจะเป็น 

- ควรมีแผนในการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยก าหนดเป้าหมายที่สูงขึ้น และก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
 

 
 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- คณาจารย์ส่วนหนึ่งมีผลงานวิจัยที่สูงมาก 
- มีการบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการ 
 
 

- ควรมีระบบและกลไกที่ ชั ด เจนในการส่ ง เสริม
คณาจารย์ทุกท่านในการท าวิจัย  

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยไม่เป็น
ปัจจุบัน 
 

- ทบทวนจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของส านักฯ พร้อม
การเผยแพร่ 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ 

- ควรส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตถอดบทเรียนจาก
การบริการวิชาออกเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
- ควรก าหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม/การบริการวิชาการ
ในเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนา 
 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- 
 

- 

 
 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- 
 

- 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- 
 

- 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ (ตัวบ่งชี้ สกอ.) 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - ควรให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินภาระงานและมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือการพัฒนา 
- มีมาตรการที่ชัดเจนในการติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- การน าเสนอระบบการบริหารจัดการไม่ชัดเจน 
- การจัดการความรู้ไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 

- ควรทบทวนและน าเสนอประเด็นการบริหารจัดการที่
ชัดเจน เช่น ต้นทุนการบริหารหลักสูตร, การก าหนด
ตัวชี้วัดของแผนในเชิงคุณภาพ 
- ควรทบทวนระบบฐานข้อมูลของคณะให้เป็นปัจจุบัน
เพ่ือการบริหารจัดการ 
 
- ควรด าเนินการจัดการความรู้ให้ครบวงจรเพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ที่จะมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีทั้งต่อบุคลากร
ภายในและภายนอก 
 

 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ (ตัวบ่งชี้ มศว) 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - ควรวิเคราะห์การใช้พลังงานของหน่วยงานเพ่ือจัดท า
โครงการให้ตอบสนองสภาพที่แท้จริง 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- -  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

ภาคผนวก  
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน 1 
2 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
4 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท 3.11 
6 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 3.11 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 14.0 
10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 12.0 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 14.0 
12 อาจารย์ประจ าคณะที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 12.0 
   - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง อาจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
   - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง อาจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 2.0 
   - จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง อาจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 10.0 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี   
16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท   
17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท   
18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท   
19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 1.0 
20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 1.0 
21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก   
22 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.0 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา ปีการศึกษา 2559  

  

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 
สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกอง
แผนงาน) 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 14.0 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การผังเมือง, ศิลปกรรมศาสตร์,

วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)   

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 14.0 

25 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การผังเมือง, ศิลปกรรมศาสตร์,

วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)   

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 27.90 

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การผังเมือง, ศิลปกรรมศาสตร์,

วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)   

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)   
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 
27 จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การผังเมือง, ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)   

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 27.90 

28 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การผังเมือง, ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)   

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 1.99 

29 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การผังเมือง, ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)   

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   
   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 

การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 25 
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 
30 ร้อยละของการค านวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 
-92.03 

   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   
   - วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การผังเมือง, ศิลปกรรมศาสตร์,

วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 
  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

-92.03 

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00 
   - แพทยศาสตร์ (4 : 1)   
   - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)   

  
 - วิทยาศาสตร์สุขภาพ, สถาปัตยกรรมศาสตร์, การผังเมือง, ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1) 

  

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   
   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ 
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

5.00 

สกอ.1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  

32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นิสิตในคณะ 

  

33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

  

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต 

  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับลาศึกษาต่อ 14.00 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14.0 
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 
36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 81,250.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 81,250.00 

37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 81,250.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 81,250.00 

38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 4,520,054.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,520,054.00 

40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 4,520,054 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,520,054 

41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 4,601,304.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,601,304.00 

43 ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 

328,664.57 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 328,664.57 
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 
44 คะแนนที่ได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00 
สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 14.0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14.0 
46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 
48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 
  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
49 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่อยู่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 
50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 

51 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  (0.60) 

4 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

54 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

8 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 

55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 
56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (0.80)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

60 จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สงัคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

62 จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 
63 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

64 จ านวนต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

65 จ านวนหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

66 จ านวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

67 จ านวนต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

68 จ านวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

69  จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 
70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย (0.40)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

73 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

74 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(0.80)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

75 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  
(1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

76 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 16.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16.00 
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ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 2559 
78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 114.29 

79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

80 จ านวนอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย  14 
81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 14 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิต  (บาท/คน)   
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน)   
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)   
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัดการเรียนการสอน(บาท/คน) 85,750 

สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

0 
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ก าหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

ก าหนดการ กิจกรรม 
08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน 
09.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจหลักฐานและวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อนและข้อเสนอแนะ 

15.00 – 16.00 น. เตรียมการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา 

16.00 – 16.30 น. ตอบประเด็นข้อซักถาม 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

     
 

 
 

 
 


