


เกณฑ์การให้รางวัลการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท 
 

 ระดับคะแนน 0 ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
Input (ผลรวมค่าน าหนัก 0.2) 
สัดส่วนผู้สมัครเทียบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการรับของหลักสูตรที่
ได้รับการรับรองจากสภาวิชาการ (0.1)  
*ผู้สมัครชาวต่างชาติจ านวน 1 คนคิดเป็นผู้สมัครชาวไทยจ านวน  
2 คน โดยเป็นผู้สมัครเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 
2562 

ไม่เปิดรับ/ไม่มีนิสิต
สมัคร 

< 0.50 0.50-0.74 0.75-0.99 ≥1.00 ถึง <1.99 ≥2.00 

สัดส่วนจ านวนนิสิตรายงานตัวในแต่ละหลักสูตรต่อจ านวนนิสิตตาม
แผนการรับของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาการ ในปี
การศึกษา 2562 (0.1) 

0-0.19 0.20-0.39 0.40-0.59 0.60-0.79 0.80-0.99 1 

Process  (ผลรวมค่าน  าหนัก 0.3) 
จ านวนทุนการศึกษา/ทุนวิจัยที่นิสิตได้รับจากภายนอกที่แจ้งต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย อาทิ วช/คปก/สควค/ทุนต้นสังกัด ฯลฯ (ยกเว้น 
ทุนต้นสังกัด มศว) และจ านวน student exchange  (0.1) 

ไม่มี 1 2 3 4 ≥5 

ร้อยละของนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรม Soft Skill ต่อจ านวนนิสิต
ทั้งหมดในหลักสูตร  (นับรหัส 60-61) (0.1) 

0 <5 5-10 11-20 21-30 ≥31 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561  (0.1) 

60-65 66-69 70-74 75-84 85-89 90-100 

Output (ผลรวมค่าน  าหนัก 0.3) 
ค่าเฉลี่ยของการจบการศึกษาตามแผนของผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 (0.1) 

≥ 4.00 ป ี 3.50 -3.99 ป ี 3.01 -3.49 ป ี 2.50-3.00 ป ี 2.01-2.49 ป ี  2.00  ป ี

ค่าเฉลี่ยผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (0.1) 

- 0.2 0.21-0.39 0.40 – 0.59 0.6-0.8 > 0.8 

ร้อยละของการน าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (0.1) 

0 <20 20-39 40-59 60-79 ≥80 

Outcome (ผลรวมค่าน  าหนัก 0.2) 
จ านวนรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่นิสิต/บัณฑิตได้รับจากทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 

0 1 2 3 4 ≥5 

ร้อยละของจ านวนการใช้ประโยชน์จาก thesis หรือนวัตกรรม    
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 (พิจารณาจาก
เอกสารเชิงประจักษ์ หมวด 3 ใน บว 432 ที่ได้รับอนุมัติเมื่อนิสิต
ยื่นส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)  

0 <20 20-39 40-59 60-79 ≥80 

 
 
 



เกณฑ์การให้รางวัลการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาเอก 
 

 ระดับคะแนน 0 ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 
Input (ผลรวมค่าน าหนัก 0.2) 
สัดส่วนผู้สมัครเทียบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการรับของหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองจากสภาวิชาการ (0.1)  
*ผู้สมัครชาวต่างชาติจ านวน 1 คนคิดเป็นผู้สมัครชาวไทยจ านวน  2 คน 
โดยเป็นผู้สมัครเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2562 

ไม่เปิดรับ/ไม่มีนิสิต
สมัคร 

< 0.50 0.50-0.74 0.75-0.99 ≥1.00 ถึง <1.99 ≥2.00 

สัดส่วนจ านวนนิสิตรายงานตัวในแต่ละหลักสูตรต่อจ านวนนิสิตตาม
แผนการรับของหลักสูตรที่ได้ รับการรับรองจากสภาวิชาการ ในปี
การศึกษา 2562 (0.1) 

0-0.19 0.20-0.39 0.40-0.59 0.60-0.79 0.80-0.99 1 

Process  (ผลรวมค่าน  าหนัก 0.3) 
จ านวนทุนการศึกษา/ทุนวิจัยที่นิสิตได้รับจากภายนอกที่แจ้งต่อบัณฑิต
วิทยาลัย อาทิ วช/คปก/สควค/ทุนต้นสังกัด ฯลฯ (ยกเว้น ทุนต้นสังกัด 
มศว) และจ านวน student exchange  (0.1) 

ไม่มี 1 2 3 4 ≥5 

อัตราคงอยู่ของนิสิต (คิดนิสิตชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2561) (0.1) <ร้อยละ 60  ≥ ร้อยละ 60-69  ≥ ร้อยละ 70-69  ≥ ร้อยละ 80-89  ≥ ร้อยละ 90-99 ร้อยละ 100 
ร้อยละนิสิตที่ เข้าร่วมกิจกรรม soft skill ในปีการศึกษา 2561 ต่อ
จ านวนนิสิตทั้งหมดในหลักสูตร (นับรหัส 60-61)  (0.1) 

0 < 20 20-39 40-59 60-79 ≥80 

Output (ผลรวมค่าน  าหนัก 0.3) 
ค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่นิสิตจบการศึกษาของผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 
2561 (0.1) 

6 5.5-5.9 4.0-5.0 3.6-4.0 3.1-3.5 3 

ค่าเฉลี่ยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของผู้จบการศึกษาปีการศึกษา 
2561 (0.1) 
-ระดับชาติ (นอก มศว) ส าหรับสายสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
ศิลปกรรม นวัตกรรมการสื่อสาร 
-ระดับนานาชาติ  (นอกประเทศ) ส าหรับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
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ค่าเฉลี่ยผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (0.1) 
-สายสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรม นวัตกรรมการสื่อสาร 
-สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
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0.80 
1.00 

 
 

0.81-0.90 
1.01-1.10 

 
 

0.91 – 1.00 
1.11-1.20 

 
 

1.01-1.20 
1.21-1.40 

 
 

>1.20 
>1.40 

Outcome (ผลรวมค่าน  าหนัก 0.2) 
จ านวนรางวัลด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่นิสิต/บัณฑิตได้รับจากทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561 

0 1 2 3 4 ≥5 

ร้อยละของจ านวนการใช้ประโยชน์จาก thesis  หรือนวัตกรรม         
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561  (พิจารณาจาก
เอกสารเชิงประจักษ์ หมวด 3 ใน บว 432 ที่ได้รับอนุมัติเมื่อนิสิตยื่นส่ง
เล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) 

0 <20 20-39 40-59 60-79 ≥80 


