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ส่วนที ่3  
รายละเอยีดของการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีของ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
มาตรฐานด้านที่ 1 
คุณภาพบัณฑิต 

 
ตัวบ่งช้ีที ่1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 
COMMON DATA SET 
15. การมีงานท าของบัณฑิต 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
ข้อมูลปี

การศึกษา 2555 
ข้อมูลปี

การศึกษา 2556 
15.1. จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีทั้งหมด 678 662 
15.2  จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถาม - 565 
15.3  ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถามต่อจ านวนบณัฑิตทั้งหมด  
(ตามเกณฑต์อ้งร้อยละ 70 ข้ึนไป) 

93.26 85.3 

15.4  จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท า หลงัส าเร็จการศึกษา 386 367 
15.5  จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ หลงัส าเร็จการศึกษา 104 97 
15.6  จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา 51 20 
15.7  จ  านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดป้ระจ าอยูแ่ลว้ - 27 
15.8  จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 8 16 
15.9  จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - 1 
15.10 จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีเกณฑท์หาร - 2 
15.11 จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถาม(หกัจ านวนบณัฑิตท่ีมีงานท า
ก่อนเขา้ศึกษา / ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน / อุปสมบท / เกณฑท์หาร) 

607 499 

15.12 เงินเดือนหรือรายไดต่้อเดือน ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย) 

17,004.10 15,637.50 

15.13 ร้อยละของจ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระต่อ
จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสอบถาม(หกัจ านวนบณัฑิตท่ีมีงานท าก่อนเขา้
ศึกษา  / ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน / อุปสมบท / เกณฑท์หาร) 

80.72 92.99 
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ตัวบ่งช้ีที ่2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
                           แห่งชาติ   
 
COMMON DATA SET 
16. คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูล 

16.1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ทั้งหมด 800 
16.1.1 จ  านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 662 
16.1.2 จ  านวนบณัฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด 130 
16.1.3 จ  านวนบณัฑิตระดบัปริญญาเอกทั้งหมด 8 
16.2 จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF ทั้งหมด  308 
16.3 ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบ TQF ทั้งหมด                                            
(ตามเกณฑต์อ้งมากกวา่ร้อยละ 20) 

38.50 

16.4 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF 1,271.67 
16.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี โท 
เอก ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ 5) 

4.13 

16.6  จ  านวนบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

253 

16.7 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.13 

16.8 จ านวนบณัฑิตปริญญาโทท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

53 

16.9 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.13 

16.10 จ านวนบณัฑิตปริญญาเอกท่ีไดรั้บการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2 

16.11 ผลการประเมินความพึงพอใจของนายจา้งท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเตม็ 5) 

4.48 
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ตัวบ่งช้ีที ่3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
 
COMMON DATA SET 
 
17. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน 
ปี 

2556 
ค่าถ่วง
น า้หนัก 

รวม 

17.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  130   

17.2 จ านวนรวมของบทความวจัิยทีเ่ป็นผลจากวทิยานิพนธ์หรือบทความ 
จากสารนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

93 
  

17.2.1 จ  านวนบทความวจิยัฯท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนในลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึง 

 0.25  

17.2.2 จ านวนบทความวจิยัฯท่ีมีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบัชาติ  

93 0.50 46.5 

17.2.3 จ านวนบทความวจิยัฯท่ีมีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบันานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ 

 0.75  

17.2.4 จ านวนบทความวจิยัฯท่ีมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ  1.00  
17.3 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ทีเ่ผยแพร่  
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

   

17.3.1 จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัสถาบนัหรือระดบัจงัหวดั  0.125  
17.3.2 จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ  0.25  
17.3.3 จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 

 0.50  

17.3.4 จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาคอาเซียน  0.75  
17.3.5 จ  านวนงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ  1.00  
17.4 ผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทีต่ีพมิพ์หรือเผยแพร่   46.5 
17.5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาโททั้งหมด 

ร้อยละ 35.77 
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ตัวบ่งช้ีที ่4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
                   ผลการด าเนินงานและข้อมูลพืน้ฐาน 
 
COMMON DATA SET 
 
18. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน ปี 2556 
ค่าถ่วง
น า้หนัก 

รวม 

18.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  3   

18.2 จ านวนรวมของบทความวจัิยจากวทิยานิพนธ์ทีต่ีพมิพ์เผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

7 
  

18.2.1 จ านวนบทความวจิยัฯท่ีมีการตีพิมพใ์นรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วชิาการระดบัชาติ / นานาชาติ หรือมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ ระดบัชาติท่ี
ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI 

7 0.25 1.75 

18.2.2 จ านวนบทความวจิยัฯท่ีมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาติ ท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

 0.50  

18.2.3 จ  านวนบทความวจิยัฯท่ีมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ท่ีมี
ช่ือปรากฏอยูใ่นประกาศของ สมศ. 

 0.75  

18.2.4 จ านวนบทความวจิยัฯท่ีมีการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการท่ีมีช่ือปรากฎใน
ฐานขอ้มูลการจดัอนัดบัวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) หรือ ISI  หรือ Scopus 

 1.00  

18.3 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากทีเ่ผยแพร่ ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

   

18.3.1 จ  านวนงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ระดบัสถาบนัหรือ
จงัหวดั 

 0.125  

18.3.2 จ  านวนงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัชาติ  0.25  
18.3.3 จ  านวนงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัความ  0.50  
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ช่ือข้อมูลพืน้ฐาน ปี 2556 
ค่าถ่วง
น า้หนัก 

รวม 

ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
18.3.4 จ  านวนงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบัภูมิภาค
อาเซียน 

 0.75  

18.3.5 จ  านวนงานสร้างสรรคจ์ากศิลปนิพนธ์ท่ีไดรั้บการเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติ 

 1.00  

18.4  ผลรวมถ่วงน า้หนักของผลงานทีต่ีพมิพ์หรือเผยแพร่   1.75 
18.5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน า้หนักต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ร้อยละ 58.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


