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รายละเอียดตัวบ่งชี้ข้ันต่่าที่สาขาวิชาควรมีในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556 
องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของแต่สาขาวิชา หมายเหต ุ

 องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด่าเนินการ  (3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   
ตัวบ่งช้ี สมศ.ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน   

 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์   
 16.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์   

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 
 

   องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (16 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร

หลักสูตร 
  

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   

ตัวบ่งช้ีที ่2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

ตัวบ่งช้ีที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

  

   

ตัวบ่งช้ีที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

  

ตัวบ่งช้ีที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน   

ตัวบ่งช้ีที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

  

ตัวบ่งช้ีที ่2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.9 ร้อยละการพ้นสถานภาพเนื่องจากสาเหต ุ
ผลการเรยีนของนักศึกษาต่อรุ่น 

  

 ก. ระดับปริญญาตรี   

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา   

ตัวบ่งช้ีที่ 2.10 ร้อยละของนักศึกษาปรญิญาตรีทีส่ าเรจ็
การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรต่อรุ่น 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.11 คะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีของนักศึกษา   

 ก. ระดับปริญญาตรี   

 ข. ระดับบัณฑิตศึกษา   

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระใน 1 ปี 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 14 การพัฒนาคณาจารย์   

 องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา (2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของแต่สาขาวิชา หมายเหต ุ

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

  

 องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย (6 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

  

ตัวบ่งช้ีที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

 เพิ่มเติม 

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์   

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   

 องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (5 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 
  

ตัวบ่งช้ีที ่5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวทิยาลัย) 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

  

ตัวบง่ช้ี สมศ. ท่ี 18 ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านต่าง ๆ 

  

 18.1  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 

  

 18.2  ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ
สังคม ในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 

  

 องค์ประกอบท่ี 6 การท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและ
วัฒนธรรม 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของแต่สาขาวิชา หมายเหต ุ

 องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ (7 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งช้ีที ่7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าส านัก

วิชาและผู้บริหารทุกระดับของส านักวิชา 
  

   

ตัวบ่งช้ีที ่7.2 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   

   

ตัวบ่งช้ีที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ  

  

 ก. การบริหารจัดการ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

  

 ข. การเรียนการสอน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

  

 ค. การวิจัย 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

  

 ง. การเงิน 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

  

ตัวบ่งช้ีที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 
  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการแบบ  
รวมบริการ ประสานภารกิจ 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

 ยกเลิก 

 องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(รายงานข้อมูลภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย) 

  

 องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

  

ตัวบ่งช้ี สมศ. ท่ี 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
รับรองโดยต้นสังกัด  
(ตัวบ่งชี้นี้จะไม่น่ามาคิดค่านวณ) 

  

 องค์ประกอบท่ี 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)” (2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)   
ตัวบ่งช้ีที ่10.2 ผลที่เกดิกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  

มีความรู้ เจตคติทีด่ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 
  

 องค์ประกอบท่ี 11 การปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  (4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งช้ีที ่11.1 มีระบบและกลไกในการปรับแปลง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีตามเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั 

  

ตัวบ่งช้ีที ่11.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ
ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่ออาจารย์ประจ า 
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องค์ประกอบ/ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ของแต่สาขาวิชา หมายเหต ุ

ตัวบ่งช้ีที ่11.3 ร้อยละของกจิกรรมหรือโครงการการปรับแปลง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่ออาจารย์ประจ า 

  

ตัวบ่งช้ีที ่11.4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับ
แปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลย ี

  

 องค์ประกอบท่ี 12 การบริหารจัดการตามภารกิจหลกั 
                           (มหาวิทยาลัยก่าหนดให้องค์ประกอบท่ี 12 เป็นภารกิจหลกัของหน่วยงาน ซ่ึง
หน่วยงานต้องก่าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลกัในองค์ประกอบดังกล่าว) 

ตัวบ่งช้ีที ่12.1 
. 
. 
. 
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