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ค าน า 
 

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 จัดท ำขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2561 ด ำเนินกำรโดยใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำระดับคณะ/สถำบัน และระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ AUN QA และวิธีกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นกำรประเมินเชิงระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินระดับหลักสูตรของ AUN-QA เป็น
กำรเปลี่ยนจำกกำร Audit ตำมข้อก ำหนดของตัวชี้วัดสู่ลักษณะที่เป็น Assessment คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย
เกณฑ์กำรประเมิน 2 เกณฑ์ ประกอบด้วย 1) เกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร กำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ 
ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN - QA) ที่มีสำระหลักเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
แบบ Outcome Based Education (OBE) มุ่งสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) และมีกำร
ประเมิน 7 ระดับ และ 2) เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx) ระดับมหำวิทยำลัยส่วนงำนวิชำกำร ส่วนงำนอ่ืน และหน่วยงำนบริหำร 
ซึ่งมหำวิทยำลัยทักษิณน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) มำใช้ในกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน  เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรองค์กรสอดคล้อง เหมำะกับบริบท
ของมหำวิทยำลัย และเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่เป็นเลิศต่อไป 
  
 
        มหำวิทยำลัยทักษิณ 
         กุมภำพันธ์ 2562 
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บทท่ี 1 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
โดยมีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึง
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของ
สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แต่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็น เลิศ (Education Criteria for Performance  
Excellence :EdPEx) และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (ASEAN University Network 
Quality Assurance : AUN-QA) โดยแบ่งการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA 
2. ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ยกเว้นส านักหอสมุดใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
3. ระดับสถาบัน ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีข้อบังคับ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2558 โดยก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือเกื้อหนุนให้มหาวิทยาลัยด าเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และจุดเน้น ตามสาระในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
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ทักษิณ พ.ศ. 2551 และให้มีสาระอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย จะต้องยึดหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การมีส่วนร่วมของประชาคม ครอบคลุมบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. เสรีภาพทางวิชาการ 
3. ความอิสระและความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
4. มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงาน

วิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร 
 
กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ คือ การตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
การตรวจประเมินระดับสถาบัน 

 
1. การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

▪ ทุกหลักสูตรด าเนินการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกปี 
▪ ทุกหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
• คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 2 คน 
• ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันที่อยู่นอกสังกัดคณะที่เป็น

เจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกคณะที่เป็น
เจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน แต่ต่างหลักสูตร 

• ผู้ประเมินทุกคนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
• คณะกรรมการประเมิน แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
• คณะกรรมการ 1 ชุด สามารถประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 
• การตรวจสอบและก ากับการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 ด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการ 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

• ทุกหลักสูตรรายงานองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของปีการศึกษาท่ีตรวจประเมิน
และจัดส่งให้กรรมการประเมินก่อนก าหนดการประเมินอย่างน้อย 15 วัน 

• หลักสูตรที่รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA โดยใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี
ย้อนหลัง หรือรายงานข้อมูลเท่าที่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์และสรุปเป็น Program Profile เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ 
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• ให้หลักสูตรปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปีที่
ผ่านมา และปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA และปรับ Program Profile ให้ทันสมัย
เพ่ือเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ 

• เอกสารรายงานและหลักฐานประกอบอาจอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินตามองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ด าเนินการตรวจสอบผลการก ากับมาตรฐานหลักสูตร โดยฝ่าย

วิชาการ 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา ด าเนินการประเมิน

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN QA  ก าหนดการตรวจประเมิน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
• การตรวจประเมินในพ้ืนที่ Site Visit ก าหนดประเมิน 1 วัน โดยคณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา

รายงานเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) และหลักฐานอ้างอิงตามระบบ (e-SAR TSU) ล่วงหน้า
ก่อนการลงพ้ืนที่ ในวันลงพ้ืนที่มีข้ันตอนดังนี้ 

• พิธีเปิด (Opening Meeting)  
• การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
• การตรวจเอกสาร 
• การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

นิสิต/นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
• การเยี่ยมชมสถานที่ 
• การน าเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนาของหลักสูตร (Closing Meeting) 
• การตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา

รายงานและหลักสูตรอ้างอิงผ่านระบบ e-SAR TSU และจัดท ารายงานผลการประเมินที่เน้นการเสนอจุดแข็ง
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร 

 
รายงานผลการตรวจประเมิน 
ให้หลักสูตรที่ “ผ่าน” การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน รายงานวันที่คณะกรรมการ

ประเมินฯ แจ้งผลการประเมิน และรายนามคณะกรรมการประเมินฯ เผยแพร่สู่สาธารณะ 
ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ในรอบปีการศึกษา ให้รายงาน 

ผลการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีการเสนอจุดแข็งและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร รวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและเฉพาะแต่ละเกณฑ์ 
ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ทั้งนี้ควรจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน  
หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 
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การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ทุกหลักสูตรรายงานผลตามองค์ประกอบที่ 1 และส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

ระดับหลักสูตร พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online 
 
การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะ 
น าเสนอโพรไฟล์ของหลักสูตร (Program Profile) ที่แสดงสาระส าคัญ จากรายงานการประเมิน

ตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของสาขาวิชาหรือ
คณะหรือระบบ e-SAR TSU โดยระบุวันที่ล่าสุดที่หลักสูตร “ผ่าน” การประเมินผลตามองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1-5 การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะโดยใช้ Program Profile จากรายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร version 2.0 
(หากใช้ Version 3.0 ใน Part 2 จะประกอบไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ คือ 2.1 ถึง 2.11) 
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 2. การตรวจประเมินระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร  
 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 
ทุกปี 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมนิ 
ก าหนดตรวจประเมิน 2 ส่วน ดังนี้ 
(1) การตรวจประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติงาน  

• คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับขนาดของส่วนงาน/หน่วยงาน  

• ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็น อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี 
• คณะกรรมการประเมินแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

           (2) การตรวจประเมินการพัฒนาองค์กรหรือการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx/TQA เฉพาะส่วน
งานวิชาการ ด าเนินการตรวจประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คนต่อส่วนงาน ที่มี
ความรู้และประสบการณ์การด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx/TQA และเป็น EdPEx Assessor หรือ TQA 
Assessor 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง ดังนี้ 

ส่วนงาน รายงานการประเมินตนเอง 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
3. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
4. คณะพยาบาลศาสตร์  
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
6. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  
7. วิทยาลัยนานาชาติ  
8. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 1  
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP)  
- รายงานวิธีการน า EdPEx ไปใช้ในหน่วยงาน 
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการก าหนดตัววัดที่

ส าคัญในหมวด 7 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx  
- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7  
1. คณะวิทยาศาสตร์  
2. คณะศึกษาศาสตร์  
3. คณะนิติศาสตร์  
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 2 
1. ทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมินตนเองหมวด 1-6  

และตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 
2. รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง 

EdPEx 
3 .จั ดท า  SAR ตาม เกณ ฑ์  EdPEx (Application Report)  

(โครงร่างองค์กร และหมวด 1-7) 
4 . ร าย งาน  Common Data Set (CDS) ต าม ที่  ส ก อ . 

ก าหนด 
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ส่วนงาน รายงานการประเมินตนเอง 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 3+ 

1. ทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมินตนเองหมวด 1-6  
และตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7  

2. จัดท าแผนและพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feed-
back) ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

3. รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง 
EdPEx 

4. จัดท า SAR ตามเกณฑ์  EdPEx (Application Report)  
(โครงร่างองค์กร และหมวด 1-7) 

5 . ร าย งาน  Common Data Set (CDS) ต าม ที่  ส ก อ . 
ก าหนด 

- ส่วนงานอื่น  
6 ส่วนงาน (ยกเว้นส านักหอสมุด) 
- หน่วยงานบริหาร 13 หน่วยงาน  

1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 3+  
1. รายงานการทบทวน/วิเคราะห์โครงร่างองค์กร  
2. ร า ย ง า น ก า ร ท บ ท ว น /ป ร ะ เมิ น ต น เอ งห ม ว ด  1-6  

(เฉพาะกระบวนการสนับสนุนกระบวนงานหลัก/กระบวนงาน
สนับสนุน/กระบวนงาน หมวด 1-6 ของมหาวิทยาลัย และ
กระบวนการบริห ารจั ดการส่ วน งาน /หน่ วยงาน   ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด)    

3. ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7    
3.1 ประสิทธิผลของกระบวนการสนับสนุนกระบวนงาน

หลัก/กระบวนงานสนับสนุน /กระบวนงาน หมวด 1-6 ของ
มหาวิทยาลัย  

3.2 ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการส่วนงาน/
หน่วยงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

3.3 ตัวชี้วัดเฉพาะตามบริบทของส่วนงาน (ถ้ามี)  
4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง 

EdPEx 
5. รายงานผลการพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงานตามแนวทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด (SAR) 
ส านักหอสมุด 1. จัดท าแผนและพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feedback) 

ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
2.  รายงาน SAR ตามเกณฑ์ TQA (Application Report)  

 
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 
การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) การตรวจประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติงาน  
• ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
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- คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินจากรายงานประเมินตนเอง  
ผ่านระบบ e-SAR TSU  และตรวจประเมินตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) 
ยกเว้นคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนและส านักหอสมุด อาจมีการตรวจประเมินในพ้ืนที่ (Site Visit) 
ร่วมด้วย 

• คณะกรรมการประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนงานผ่าน ระบบ e-SAR TSU   
 
(2) การตรวจประเมินการพัฒนาองค์กร หรือการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx/TQA เฉพาะ

ส่วนงานวิชาการ 
• ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
• ส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาและประเมิน 
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  
 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) หรือโอกาส

ในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement) ตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพ่ือผู้รับการ
ประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีและ
คะแนนการประเมิน 

 
การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส่งรายงานผลการด าเนินงาน EdPEx ผ่านระบ CHE-QA Online ตามแนวทางและระยะเวลาที่ สกอ. 

ก าหนด  
 
การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะ 
น าเสนอรายงานการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

(EdPEx) เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผ่านระบบ e-SAR TSU 
 
4. การตรวจประเมินระดับสถาบัน 
 

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 
ทุกปี 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

• คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธาน 1 
คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน  

• ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็น EdPEx Assessor หรือ TQA Assessor 
• คณะกรรมการประเมินฯ แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

 
 



8 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง ดังนี้ 
 

ส่วนงาน รายงานการประเมินตนเอง  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 3+  

- ทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมินตนเองหมวด 1-6  และตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ในหมวด 7  

- จัดท าแผนและพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

- รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx 
- จัดท า SAR ตามเกณฑ์ EdPEx  (Application Report) (โครงร่างองค์กร 

และหมวด 1-7) 
-  รายงาน Common Data Set (CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

 
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx เพ่ือรับ Feedback มีขั้นตอนดังนี้ 

• ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
• ส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา 
• พิจารณาผลการประเมินจากรายงานประเมินตนเอง 
• ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  
 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) หรือโอกาส

ในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement) ตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพ่ือผู้รับการ
ประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและน าไปสู่การพัฒนาหน่วยงานหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
รวมทั้งคะแนนการประเมิน ทั้งนี้ควรจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุด
การตรวจฯ 

 
การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส่งรายงานผลการด าเนินงาน EdPEx ผ่านระบ CHE-QA Online ตามแนวทางและระยะเวลาที่ สกอ. 

ก าหนด  
 
การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะ 
น าเสนอรายงานการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผ่านระบบ e-SAR TSU 
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บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA 

 
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้ 
1. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นการ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่สถาบันจะด าเนินการ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ด าเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นต่ า และ
จะน าข้อมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรนี้น าเสนอในเว็บไซต์สถาบัน เป็นการเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ เพ่ือให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรของคณะ/
สถาบัน รวมทั้ง สมศ. และ สกอ. สามารถสอบทานข้อมูลได้ตลอดเวลา เมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยการ
ประเมินการด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จะด าเนินการเป็นประจ าทุกปีและน าผลการ
ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับคณะ/สถาบัน  

2. องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะด าเนินการ
ด้วยการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร หรือเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรขององค์กรระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพ, ABET, AACSB เป็นต้น โดยให้ด าเนินการประเมินองค์ประกอบเพ่ือการพัฒนาตามรอบของระบบ
สากลที่ได้เลือกใช้ และด าเนินการตามเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้น
หลักสูตรที่ ใช้เกณฑ์ AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปีและ
ด าเนินการตามที่เกณฑก์ าหนดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งนี้การประเมิน AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้น
ไม่จ าเป็นต้องสอดคลอ้งกับวงรอบของการปรับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะด าเนินการโดยขอความ
ช่วยเหลือสนับสนุนคู่มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จากส านักงานเลขานุการของ AUN การเลือกด าเนินงาน
ตามแนว AUN-QA ระดับหลักสูตรหรือเกณฑ์สากลอ่ืน ๆ ในองค์ประกอบเพ่ือการพัฒนานี้เป็นไปเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของหลักสูตรให้สามารถได้รับการรับรองในระดับสากลตามมาตรฐานของ AUN-QA หรือเกณฑ์
สากลอ่ืน ๆ รองรับการเปิดเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิด Mobility 
ในภาคการศึกษา 

โดยการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร
นี้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ สมศ. และ สกอ. ที่ต้องการผลักดันให้หลักสูตรการศึกษามีพัฒนาการ
มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษาไทยในตลาดโลก 
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องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA 
องค์ประกอบ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตาม AUN.1  Expected Learning Outcomes 
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร  AUN.2  Program Specification 
 AUN.3  Programme Structure and Content 
 AUN.4  Teaching and Learning Approach 
 AUN.5  Student Assessment 
 AUN.6  Academic Staff Quality 
 AUN.7  Support Staff Quality 
 AUN.8  Student Quality and Support 
 AUN.9  Facilities and Infrastructure 
 AUN.10 Quality Enhancement 
 AUN.11 Output 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่ง  คือ การพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2558 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยอนุโลมให้ใช้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ในการแจ้งให้ 
สกอ. รับทราบจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
โดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
พ.ศ. 2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว ส าหรับ
หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จะใช้เกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 11 ข้อ ตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 2.1 และส าหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จะพิจารณาการก ากับมาตรฐานใน 
12 ข้อ รายละเอียดตามตารางที่ 2.2 โดยหลักสูตรจะเลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพียงเกณฑ์เดียว ซึ่ง
พิจารณาจากหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฉบับล่าสุด 
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ตารางท่ี 2.1 ตัวชี้วัด 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
1 . จ า น ว น อ า จ า ร ย์
ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้ อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตร ไม่ ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  5  ค น  แ ล ะ เป็ น
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า เกิ น ก ว่ า  1 
ห ลั ก สู ต ร ไม่ ได้ แ ล ะ ป ร ะ จ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่ น้ อยกว่ า  5  คนและเป็ น
อาจารย์ ป ระจ า เกิ น ก ว่ า  1 
หลั กสู ตรไม่ ได้  และประจ า
ห ลั ก สู ต ร ร ะ ย ะ เว ล า ที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว 569 
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 ก าหนดว่า 
• อาจารย์ประจ าสามารถเป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรพหุวิทยาการ (Mul-
tidisciplinary) ได้ อี ก 1 หลั กสู ตร 
โดยต้องเป็ นหลักสูตรที่ ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ ได้ประจ าอยู่
แล้ว (หลักสูตรพหุวิทยาการพิจารณา
จากหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบว่าเป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการ) 

• อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญา
เอก หรือ ปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 

บันทึกข้อความท่ี ศธ0506(4)/ว254 ลง
วันที่ 11 มี.ค.2557 ก าหนดว่า 
• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนง

วิชา/กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง

11 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาที่เปิดสอน 

2 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั ก สู ต ร  ห รื อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน 

มี คุ ณ ส ม บั ติ เป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ตร หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอน 

 

3 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตร 

 คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
ห รื อ เที ย บ เท่ า  ห รื อ ด า ร ง
ต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย 3 
คน 
 

 

4 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ผู้สอน 

 1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณ วุฒิ ป ริญ ญ าโทหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบั น  มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 

ห ลั ก สู ต รป ริญ ญ าโท  ตาม บั นทึ ก
ข้อความที่ ศธ0504(4)ว867 ก าหนดว่า 
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน 

 



13 
 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 
และ 
3. มีประสบการณ์ ในการท า
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

จะต้องมีผลงานวิจัย จึงจะสามารถเป็น
อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 
และเป็ นอาจารย์ป ระจ าหลักสู ตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

5 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

 1.  เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร ไม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.  มีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1.  เป็ นอาจารย์ป ระจ าที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2.  มีประสบการณ์ในการท า
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

- ก า ร พิ จ า ร ณ า ก ร ณี อ า จ า ร ย์
เกษี ยณ อายุ งานห รือล าออกจาก
ราชการ ดังนี้ 
1) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการ กลับเข้า
มาท างานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้
โ ด ย ใช้ ร ะ บ บ ก า ร จ้ า ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย คือ มีสัญญาจ้างที่ ให้
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนและมีการ
ก าห น ดภ าระงาน ไว้ อย่ างชั ด เจน 
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้ 
2 ) “อ าจ า ร ย์ เก ษี ย ณ อ ายุ ง าน ” 

สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษา
ส าเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอายุ 

6 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 1 . เป็ น อ าจ ารย์ ป ระจ าห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1.  เป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ ภ ายน อก ที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ ในการท า
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช้ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

แน วท างบ ริ ห าร เกณ ฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
ข้อ 7.6 ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจ
เป็นบุคลากร ที่ ไม่อยู่ในสายวิชาการ 
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไม่ต้องพิจารณาด้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่ งท างวิ ช าการผู้ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะที่ จะเป็ นอาจารย์ที่ ป รึกษ า
วิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นบุคลากร
ป ร ะ จ า ใน ส ถ า บั น เท่ า นั้ น  ส่ ว น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเป็นอาจารย์ที่
ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ร่วม  อาจเป็ น
บคุลากรประจ าสถาบันที่มีความรู้ความ
เชี่ ยวชาญและประสบการณ์ สู งใน
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพด้านนั้น เทียบได้ไม่ต่ า
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
กว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ส านั กงานคณ ะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งก าหนด 
   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไม่มี
อาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ ผู้ ส อบ วิท ยานิ พน ธ์  ห รื อ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิปริญญา
เอก หรือไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ใ น ส า ข า วิ ช า ที่ เ ปิ ด ส อ น
ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า อ า จ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนเป็นกรณี ๆ 
ไป โด ย ค ว าม เห็ น ช อ บ ข อ งส ภ า
สถาบั น อุดมศึ กษ า แล ะต้ อ งแจ้ ง
คณ ะกรรมการการ อุดมศึ ก ษ าให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย 

7 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์ 

 1 .   อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ า ก ว่ า รอ งศ าสต ราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 

1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ที่ มีคุณ วุฒิ ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง
ท างวิ ช าการ ไม่ ต่ าก ว่ า รอ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่ สั ม พันธ์กัน 
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

และ 
2. มีประสบการณ์ ในการท า
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผ ล ง าน ข อ งผู้ ส า เร็ จ
การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมทางวิชาการ (Pro-
ceedings) ห รื อ วารส าร  ห รื อ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
ก รรมการภ ายน อกมาร่ วม
กลั่นกรอง (Peer Review) ซึ่ง
อยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วทิยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
การจดทะเบียนสิทธิบั ตร หรืออนุ
สิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดย
พิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรือ 
อนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้ น ค ว้ า อิ ส ระ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน 
 
การค้นคว้าอิสสระ 
อาจารย์ 1 คนต่อ นักศึกษา 15 
คน 
 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท
ให้ เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต ร ระดั บ
บัณ ฑิ ตศึกษา พ .ศ . 2548 ข้อ  10 
ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หาก
ห ลั กสู ต ร ใดมี อ าจ า รย์ ป ระจ าที่ มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 10 คน เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุน
วิจัยและเครื่ องมือวิจั ย  รวมทั้ งผู้ ที่
ด าเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
ต่อเนื่องในการผลิตผลงาน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า มี
ผ ล ง า น วิ จั ย อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

 

1 1 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้ อ ง ไม่ เกิ น  5  ปี  (จ ะต้ อ ง
ปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ ความเห็ นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบันเพ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีที่  7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ 8) 

ต้องไมเ่กิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้ เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สภาบัน เพ่ือให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

ต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลั ย /สถาบั น 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  
 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ก าหนดไว้เป็น “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง จะมีผลเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์”
ทั้งนั้น ให้ด าเนินการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ไม่ว่าผลการประเมินองค์ 1 จะเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์และให้รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 พร้อมเหตุผลและการด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่พบว่า ผลการประเมินองค์ 1 ของหลักสูตรนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกอบผลการประเมิน 
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ตารางท่ี 2.2 ตัวชี้วัด 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
1 . จ าน วน อ าจ ารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ น้ อยกว่ า  5 คน และ เป็ น อ าจ ารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  3 ค น แ ล ะ เป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  

2 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 
1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ป ริ ญ ญ า โท ห รื อ เที ย บ เท่ า ที่ มี ต า แ ห น่ ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 
1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีต าแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

4 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนที่ เป็นอาจารย์ประจ า มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์  ในสาขาวิช านั้ น ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนรายละเอียด 

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง รายละเอียด 

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิช าของรายวิช าที่ สอน  และต้ องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง  
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เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
5 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง 
อาจารย์ผู้สอน ที่ เป็น
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่ าและมีประสบการณ์
ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

อาจารย์ผู้สอนที่ เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี )  
มีคุณวุฒิ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเที ยบเท่ า  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น 

อาจารย์ผู้สอนที่ เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มีต าแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

6 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

 
1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญ ญ าเอกหรือ เที ยบ เท่ า ห รือ  ขั้ น ต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

7 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

 
กรณี  เป็นอาจารย์ประจ า  ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญ ญ าเอกหรือ เที ยบ เท่ า ห รือ  ขั้ น ต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ

กรณี  เป็ นอาจารย์ประจ า  ต้องมี คุณ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่ สัม พันธ์กัน  และมีผลงานทาง
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เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย หรือ  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิ ช าก ารที่ ได้ รั บ ก ารตี พิ ม พ์ เผ ยแพ ร่ ใน
ระดับชาติ  ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหั วข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ ทราบ 

วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
หรือ  
กรณี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  ซึ่ งต รงห รือสั ม พั น ธ์กั บหั วข้ อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ สู งเป็นที่ ยอมรับซึ่ งตรงหรื อ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ ทราบ 

8 . อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์ 

 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่ เป็นที่
ป รึกษ าวิทยานิ พนธ์หลั กห รือที่ ป รึกษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม 

ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน 
ป ร ะ ธ า น ผู้ ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ต้ อ ง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

9 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์ 

 
กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน

กรณี  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทาง
วิ ช าการไม่ ต่ าก ว่ ารองศ าสตราจารย์  ใน



21 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย หรอื  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิ ช าก ารที่ ได้ รั บ ก ารตี พิ ม พ์ เผ ยแพ ร่ ใน
ระดับชาติ  ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหั วข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ ทราบ 

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย หรือ  
กรณี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  ซึ่ งต รงห รือสั ม พั น ธ์กั บหั วข้ อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ สู งเป็นที่ ยอมรับซึ่ งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ ทราบ 

10. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผล งาน ของผู้ ส า เร็ จ
การศึกษา 

 
กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่ มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ.  
กรณี แผน ก2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือน านาชาติที่ มี
คุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ น าเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอ
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง  
กรณี แบบ 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศของ กกอ. 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
ประชุมทางวิชาการ (proceedings)  
กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วน
หนึ่ งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 
วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ คุณ วุฒิ ป ริญ ญ าเอก  1 คน  ต่ อ 
นักศึกษา 5 คน  
การค้นคว้าอิสระ  
อาจารย์ คุณ วุฒิ ป ริญ ญ าเอก  1 คน  ต่ อ 
นักศึกษา 15 คน  
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ ง 2 ประเภทให้ เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  1 คน
เทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
หากอาจารย์ คุณ วุฒิ ป ริญ ญ าเอกและมี
ต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและ
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

วิทยานิพนธ์  
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน  
การค้นคว้าอิสระ  
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา  
15 คน  
หากเป็ นที่ ปรึกษาทั้ ง 2 ประเภทให้ เที ยบ
สัดส่ วนนั กศึกษาที่ ท าวิทยานิ พนธ์  1 คน
เทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่ง
ทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษา 10 คน 

1 2 . ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภ าม ห าวิ ท ย าลั ย /ส ถ าบั น  เพ่ื อ ให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 
8) 

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6)  

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีที่ 6) 
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หมายเหตุ : 1. หลักสูตรพหุวิทยาการต้องก าหนดไว้ใน มคอ.2 ที่แจ้ง สกอ. รับทราบ 

 2. กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเฉพาะทาง สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร ทั้ งนี้ ต้องเป็นหลักสูตรในระดับ
การศึกษาเดียวกัน (ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา) 
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
ระบ บ ป ระกั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า ใน ระดั บ ห ลั ก สู ต รจ ะ ใช้ เก ณ ฑ์ จ าก  Guide to AUN  

Quality Assessment at Programme Level Version 3.0 เป็นเกณฑ์ในองค์ประกอบที่  2 การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based) เกณฑ์นี้เป็นที่
ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปลายปี ค.ศ. 2015 ทาง AUN ได้ออกเกณฑ์ชุดใหม่ Version 3.0 ดังนี้ 

 
เกณฑ ์AUN-QA Programme Level Version 3.0  

AUN-QA Version 3.0 
1. Expected Learning Outcomes 
2. Programme Specification 
3. Programme Structure and Content 
4. Teaching and Learning Approach 
5. Student Assessment 
6. Academic Staff Quality 
7. Support Staff Quality 
8. Student Quality and Support 
9. Facilities and Infrastructure 
10. Quality Enhancement 
6. Academic Staff Quality 
7. Support Staff Quality 
10. Quality Enhancement 
11. Output 
 

แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูรตามแนวทางของ AUN-QA 
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่ เน้นผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expected Learning  

Outcome หรือ  ELO) ที่ พัฒนาขึ้นจากความจ าเป็น  (Needs) ต่ าง ๆ  ของกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย 
(Stakeholders) ในหลักสูตรและข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น 
ข้อก าหนดมาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หรือ ข้อก าหนดจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ 

1. ผู้เรียน นิสิต นักศึกษา 
2. คณาจารย์ นักวิจัย 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 
4. ผู้บริหาร 
5. บัณฑิต ศิษย์เก่า 
6. ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้างบัณฑิต 
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ในการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ด าเนินการโดยน า ELO ที่พัฒนาขึ้นมาเป็น
เป้าหมายหลักของการด าเนินการในหลักสูตร โดยถ่ายทอด ELO ลงในการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บัณฑิตที่
จบจากหลักสูตรมี ELO หรือผลการเรียนรู้คาดหวังที่ได้ก าหนดไว้ เกณฑ์จะก าหนดให้ถ่ายทอด ELO ลงใน
ข้อก าหนดหลักสูตร (Program Specification) และโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme  
Structure and Content) รวมถึงใช้ ELO ในการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Teaching 
and Learning Approach) และวิธีการวัดผล (Student Assessment) ที่สามารถวัดว่าผู้ เรียนได้มี ELO  
ที่ก าหนดหรือไม่ โดยรวมคือเพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ (Graduate  
Attributes) ตามผลการเรียนรู้คาดหวังรวมของหลักสูตร (Programme Outcomes) หรือคุณสมบัติของ 
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-1 โมเดลเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร AUN-QA Version 3.0 
 
การบริหารจัดการคณาจารย์ (Academic Staff) และบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff) นิสิต

นักศึกษาและส่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร (Student Quality & Supports and Facilities & 
Infrastructure) ล้วนแล้วแต่เป็นการด าเนินการส าคัญที่ส่งผลถึงการประกันคุณภาพหลักสูตร และการพัฒนา
ให้คุณภาพของการด าเนินการในหลักสูตรดียิ่งขึ้น (Quality Enhancement) และตรวจสอบผลลัพธ์ (Output) 
ของหลักสูตร เป็นกระบวนการที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ระดับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 
เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ จาก
หน้า 64 ของคู่มือ AUN-QA Version 3.0 ดังต่อไปนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับของ AUN QA 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented.  There are no plans,  
documents, evidences or results available. Immediate improvement must be made. 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at planning stage or is inadequate where 
improvement is necessary.  There is little document or evidence available.  
Performance of the QA practice shows little or poor results. 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but minor  
improvement is needed to fully meet them.  Documents are available but no clear 
evidence to support that they have been fully used. Performance of the QA practice 
shows inconsistent or some results. 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences support that it has 
been fully implemented. Performance of the QA practice shows consistent results as 
expected. 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. Evidences support that 
it has been efficiently implemented.  Performance of the QA practice shows good  
results and positive improvement trend. 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best practices in 
the field. Evidences support that it has been effectively implemented. Performance of 
QA practice shows very good results and positive improvement trend. 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent or example of 
world-class practices in the field.  Evidences support that it has been innovatively  
implemented.  Performance of the QA practice shows excellent results and  
outstanding improvement trends. 
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แนวทางการประเมินระดับคะแนน 
“ความหมาย” ของระดับคะแนน 1-4 ข้างต้น เป็นการแสดงถึงระดับคุณภาพของการด าเนินการ 

(QA Practice) ตามเกณฑ์ หรือสถานะการด าเนินการในหลักสูตร ว่าได้ด าเนินการถึงในระดับใด ตั้งแต่ ระดับ
ไม่เพียงพออย่างยิ่ง (ระดับ 1) หรือ ยังไม่ได้ด าเนินการตามที่เกณฑ์ก าหนด ไม่มีแผนงานไม่มีหลักฐานว่าได้
ด าเนินการตามเกณฑ์ จนถึง เพียงพอตามความคาดหมาย (ระดับ 4) หรือมีหลักฐานว่าได้ด าเนินการตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ และมีแนวโน้มผลการด าเนินการที่สม่ าเสมอตามคาดหวัง 

ทั้งนี้ในการประเมินจะเป็นการตรวจหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงระดับการด าเนินการต่าง  ๆ โดยจะ
ไม่ใช่การตรวจเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการสุ่มตรวจเอกสารส าคัญและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการด าเนินการตามเกณฑ์ 

ส่วนระดับ 5-7 เป็นการบ่งชี้ถึงการด าเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่าได้ด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การด าเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการด าเนินการใน
เชิงบวก (ระดับ 5) จนได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนว่าเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ระดับ 6) หรือเป็น
แนวปฏิบัติชั้นน าหรือดีเยี่ยม มีการด าเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก 
(ระดับ 7) ทั้งนี้สามารถใช้ระดับคะแนน ในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ของหลักสูตร หรือ ในการประเมินสิ่งที่ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ (Quality and Improve-
ment Activities) 
 

ตัวอย่างการประเมินระดับคะแนนการด าเนินการ 
เกณฑ์สมมติ: ให้ใช้ผลการส ารวจความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ระบบ

ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง: ระบบส ารวจความคิดเห็นนักศึกษา ระบบการปรับปรุงหลักสูตร 
ระดับ

คะแนน 
ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน 

1 ยังไม่มีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเพ่ือน ามาใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร ยังไม่เคยมีแบบ
ส ารวจหรือรูปแบบการส ารวจความคิดเห็นเพ่ือการดังกล่าวเมื่อสอบถามนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาไม่เคยรับทราบหรือเคยถูกสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว 

2 พบว่าได้มีการก าหนดรูปแบบการส ารวจ มีก าหนดการ มีแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ส าหรับใช้
สอบถามความคิดเห็นนักศึกษา มีหลักฐานการด าเนินการส ารวจไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน
หรือก าลังจะด าเนินการส ารวจความคิดเห็น 

3 มีผลการส ารวจความคิดเห็นนักศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้น าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตร ไม่พบหลักฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ว่ามีการน าข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

4 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและการดูข้อมูลบทวิเคราะห์และสรุปการส ารวจความคิดเห็น
นักศึกษาพบว่ามีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการน า
ความคิดเห็นจากนักศึกษามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ของ
วิชาปฏิบัติในหลักสูตร มีการปรับปรุงพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา มี
การจัดตารางเรียนและคาบเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของวิชาและ
หลักสูตร โดยพบว่าการด าเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หรือเกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียว แต่เป็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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ระดับ
คะแนน 

ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน 

5 พบว่าระบบการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา และระบบการปรับปรุงการด าเนินการใน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพดี ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตร ท าให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีทิศทางที่ดีขึ้น การจัดการ
เรียนการสอนได้ผลดีขึ้น จากหลักฐานพบว่าจ านวนนักศึกษาที่ Dropout หรือเรียนไม่ผ่านอัน
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมมีจ านวนน้อยลง 

6 พบว่าระบบการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา มีบูรณาการกับระบบการปรับปรุ งการ
ด าเนินการในหลักสูตรเป็นอย่างดี การด าเนินการของทั้ง 2 ระบบสอดคล้องกันและผลส ารวจถูก
ส่งต่อเข้าระบบปรับปรุงการด าเนินการอย่างรวดเร็ว ผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรถูก
สะท้อนมาให้เห็นในความคิดเห็นของนักศึกษา ผลสถิติการศึกษาที่เกี่ยวข้องและผลการส ารวจ
ทัง้หมดเป็นเชิงบวกต่อทั้งผู้บริหารการศึกษาและต่อนักศึกษา เห็นได้ชัดว่านักศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร โดยระบบที่ใช้เป็นระบบที่ไม่ต้องลงทุนทรัพยากรเพ่ิมเติมมาก เป็นระบบและ
การด าเนินการตัวอย่างท่ีดี (Best Practice) ในเรื่องนี้ 

7 พบว่ามีการนวัตกรรมในระบบการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ที่บูรณาการกับการปรับปรุง
การด าเนินการในหลักสูตร มีผลการด าเนินการของทั้งสองระบบ เป็นเชิงบวกต่อนักศึกษาและ
สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าแนวทางการด าเนินการน าความคิดเห็นของ
นักศึกษามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนนี้เป็นนวัตกรรม โดยระบบนี้ด าเนินการมา
ระยะเวลาหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence) และยังมีสถิติแสดงการยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตรอย่างชัดเจน (Outstanding Improvement) ถือได้ว่ามีผลการด าเนินการ
เป็นเลิศในระดับสากล 

 
ทั้งนี้ผู้ประเมินใช้การสัมภาษณ์นักศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือยืนยันการด าเนินการตามเกณฑ์ ดังนั้นระดับคะแนนที่ได้ จึงเป็นการบ่งชี้สถานะการด าเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ว่าได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาถึงระดับใด และมีโอกาสในการพัฒนา/
ปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง โดยมิได้เป็นระดับคะแนนของคุณภาพของบัณฑิตหรือเนื้อหาหลักสูตรแต่อย่างใด 

การประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ AUN แต่ละเกณฑ์ ซึ่งแต่ละเกณฑ์มีเกณฑ์ข้อย่อยหรือ Check 
List หลายข้อ จะไม่สรุปคะแนนของแต่ละเกณฑ์โดยการเฉลี่ยระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อยของแต่ละเกณฑ์ 
เช่น คะแนนของ AUN.1 Expected Learning Outcomes ที่มีเกณฑ์ข้อย่อยจ านวน 3 ข้อย่อย จะไม่มีการน า
คะแนนของ Check List แต่ละข้อมาเฉลี่ยเพ่ือใช้เป็นคะแนนของ AUN.1 แต่จะเป็นการประเมินระดับคะแนน
ภาพรวมของเกณฑ์ AUN ในแต่ละเกณฑ์ (AUN Criteria)  โดยใช้เกณฑ์ย่อยเป็นเครื่องมือเพ่ือความสะดวกใน
การประเมินและใช้การประเมินภาพรวมของแต่ละเกณฑ์เท่านั้น 
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บทท่ี 3 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 
การจัดท าโครงร่างองค์กร มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้คณะและสถาบันการศึกษา ได้ศึกษาและท าความ

เข้าใจถึงบริบทและเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวของสถาบัน รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายนอกและ
ภายในสถาบันที่ส่งผลถึงการด าเนินการและผลลัพธ์ของการด าเนินการของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงร่าง
องค์กร ควรระบุหรืออ้างถึงเป้าหมายการด าเนินการของตัวบ่งชี้หลักและเลือกรวมถึงคู่เทียบ (หากมี) ตาม
บริบทของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงร่างองค์กรใช้แนวทางของการเขียนโครงร่างองค์กรของ EdPEx มาใช้เป็น
แนวทางในเบื้องต้นดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
โครงร่างองค์กร1 คือ ภาพรวมของคณะ/สถาบันเป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงานและเป็น

ความท้าทายส าคัญท่ีคณะ/สถาบันเผชิญอยู่ 
 

P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะท่ีส าคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 
ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน

ลูกคา้กลุ่มอ่ืน ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หลักสูตรและบริการ 
คณะ/สถาบันมีหลักสูตรและบริการที่ส าคัญอะไรบ้าง ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร

และบริการต่อความส าเร็จของคณะ/สถาบันคืออะไร คณะ/สถาบันใช้วิธีการอย่างไรในการจัดหลักสูตรและ
บริการ 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจของคณะ/สถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/

สถาบันคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของคณะ/สถาบัน 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ

บุคลากรหรือความต้องการบุคลากรหรือไม่ 
• คณะ/สถาบันแบ่งบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่ม และประเภทอะไรบ้าง 
• ข้อก าหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท มี

อะไรบ้าง 

                                                           
1 เนื้อหาของหัวข้อ "โครงร่างองค์กร" น าและปรับปรุงมาจาก "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี 
2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร The 2013- 2014 และ 2015-2016 Educa-
tion Criteria for Performance Excellence" ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา [6] 
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• มีองค์ประกอบส าคัญอะไรที่ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพ่ือให้คณะ/สถาบัน
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลายอย่างไร กลุ่มที่จัดตั้งให้
ท าหน้าที่ต่อรองกับคณะ/สถาบันคืออะไร ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญของคณะ/
สถาบันคืออะไร 

(4) สินทรัพย ์
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ส าคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการด าเนินงาน 

เพ่ือบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบัน 
ส าหรับหน่วยงานบริหาร ปรับเป็น (4) ระบบสารสนเทศที่ให้บริการหรือสนับสนุนการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 
 
(5) กฏระเบียบข้อบังคับ 
คณะ/สถาบันด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ อะไรบ้าง รวมถึงกฎระเบียบ

ข้อบังคบัด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรอง
คุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้าน
หลักสูตรและบริการ มีอะไรบ้าง 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างและการก ากับดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงาน

ระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร ผู้น าระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะ
เช่นใด 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2 
ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของคณะ/สถาบัน  

มีอะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้าง ต่อหลักสูตรและบริการ การ
บริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการปฏิบัติการ ความต้องการและความคาดหวังของส่วน
ตลาดกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

(3) ผูส้่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ส าคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่าง  ๆ 

เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อ 
• ระบบงานโดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการด าเนินการของหลักสูตรและบริการและการบริการ

สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
• การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน 
คณะ/สถาบันมีกลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยและร่วมท าให้เกิดนวัตกรรมของคณะ/สถาบันอย่างไร สถาบันมี
ข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 
                                                           
2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ์ EdPEx [6] อาจแตกต่างจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร [12] 
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หมายเหตุ 

P การตอบค าถามในโครงร่างองค์กรมีความส าคัญมากข้อมูลเหล่านี้ก าหนดบริบทที่ช่วยให้เข้าใจ
สถาบันและการปฏิบัติการของสถาบันในการตอบทุกค าถามของสถาบันตามเกณฑ์ควรให้สัมพันธ์กับบริบทของ
สถาบันตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กรซึ่งจะท าให้สถาบันตอบสนองต่อค าถามอ่ืน ๆ ทั้งหมดตามลักษณะ
ที่โดดเด่นเฉพาะของสถาบัน 

P.1ก(1) “หลักสูตรและบริการ” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ สถาบันน าเข้าสู่ตลาดเพ่ือดึงให้ผู้เรียน
เข้ามาเรียนรู้หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้กระบวนการจัดหลักสูตรและ
บริการต่อผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้โดยตรงหรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เรื่องที่สถาบันมีความช านาญที่สุดสมรรถนะหลักเป็นขีด
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการท าให้บรรลุ พันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาด
หรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการสมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือจะ
ลอกเลียนแบบได้ยากและในหลาย ๆ กรณีท าให้สถาบันคงความได้เปรียบในการแข่งขัน 

P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่ต่อรอง)
อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างหรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้างสถานที่ปฏิบัติงาน
รวมถึงการท างานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดล้อมในการท างานการน ามาใช้ซึ่งนโยบาย
บางอย่างเพ่ือส่งเสริมความเป็นครอบครัวหรือปัจจัยอ่ืน ๆ 

P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการท าให้งานของสถาบันบรรลุผลควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด้วย 

P.1ก(5) มาตรฐานด้านวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ใช้กับภาคธุรกิจทั้งนี้
ขึ้นกับพ้ืนที่ที่สถาบันปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับซึ่งอาจครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

P.1ข(2) ลูกค้ารวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตรและบริการซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียน
และอาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ที่น าหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ 

P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวัง  พฤติกรรม
ความชอบหรือลักษณะของกลุ่มภายในแต่ละกลุ่มอาจมีการจ าแนกเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยลงไปอีกตามความ
แตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกัน การก าหนดส่วนตลาดของสถาบันอาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร
บริการหรือคุณลักษณะช่องทางการเผยแพร่เขตพ้ืนที่หรือปัจจัยอื่น ๆ 

P.1ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และส่วนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึงเรื่องที่
พัก/การอ านวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่มหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการความ
ปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการด้วยภาษาที่หลากหลาย ข้อก าหนด
ส าหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษส าหรับ
ผู้เรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกล ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้บริการชุมชน 

P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะช่วยผลักดันสถาบันให้มีความไวต่อการรับรู้ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
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ชะงักงันของหลักสูตรและบริการ กระบวนการสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทานจากสาเหตุต่าง ๆ ที่รวมถึงภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

P.1b(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการรวมถึงโรงเรียนหลักที่เตรียมความพร้อมของ
นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อในสถาบัน กลไกการสื่อสารควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้และอาจ
กระท าในลักษณะการติดต่อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท์
ในหลายสถาบันกลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดผู้เรียน  ลูกค้า
กลุ่มอ่ืน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร 

ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญและ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะ/สถาบัน 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้: 
 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน 
คณะ/สถาบันอยู่ที่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ/สถาบัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษา คณะ/สถาบันมีจ านวนและประเภทของ
คู่แข่งเป็นอย่างไร 

ส าหรับหน่วยงานบริหาร ปรับเป็น (1) การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของคณะ/สถาบัน รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือคืออะไร 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส าคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี

อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง มีข้อจ ากัด
อะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ (ถ้ามี) 

 
ข. บรบิทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและบุคลากรมีอะไรบ้าง 

ส าหรับ 
ส าหรับหน่วยงานบริหาร ปรับเป็น 
ก. การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ

ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญระดับสถาบัน 
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หมายเหตุ 

P.2(ก) คณะ/สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูงนอกเหนือจากการ
แข่งขันโดยตรงเพ่ือให้ได้ผู้เรียน สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพื่อให้เกิดความม่ันคงด้านการเงิน การได้มาซึ่ง
อาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน เช่น เพ่ื อให้ได้รับเงิน
งบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอ่ืน ๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็น
การแข่งขันกับองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การแข่งขันภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 

P.2(ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อาจสัมพันธ์กับเทคโนโลยีหลักสูตรและบริการ
การเงิน การปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน โครงสร้างและวัฒนธรรมของคณะ/สถาบัน ขีดความสามารถของ
องค์กรแม่ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และตลาดของสถาบัน ภาคส่วนต่าง ๆ ในแวดวงการศึกษา ภาพลักษณ์หรือ
การรับรู้ของสังคมต่อคณะ/สถาบัน ชื่อเสียงโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) ของคณะ/สถาบัน และความได้เปรียบเชิงการแข่งขันอาจรวมถึงการสร้างความแตกต่าง เช่นค่าเล่า
เรียนและค่าบริการการออกแบบ การเรียนการสอน และการให้บริการ ชื่อเสียง อัตราการสร้างนวัตกรรม ท า
เลที่ตั้งและการเข้าถึงได้โดยสะดวก 

P.2(ค) ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx (หน้า 51) ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณาการซึ่ง
เป็นมิติหนึ่งในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถ่ายทอด เพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์
ถึงการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะ/สถาบัน เจตจ านงของค าถามนี้เพ่ือก าหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางที่คณะ/สถาบันใช้เพ่ือการปรับปรุงผลการด าเนินการ แนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการ
ของคณะ/สถาบัน แนวทางต่าง ๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ์ EdPEx นี้อาจรวมถึงการใช้วงจร
การปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) ศึกษาเกณฑ์
การประกันคุณภาพด้วยตนเอง Completing Accreditation Self-studies การน าระบบการตรวจสอบที่มี
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติมาใช้เพ่ือปรับปรุงการสอน การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในระดับ
หลักสูตร ภาควิชาหรือสถาบัน วิธีการต่าง ๆ อาจรวมถึงการใช้ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma, 
มาตรฐานสากลอื่น ๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่น ๆ 
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บทท่ี 4 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 
เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เป็นแนวทางส าหรับการใช้

พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ แปลงมาจากเกณฑ์ Baldrige Criteria for Performance Excellence 2013-2014 และ Baldrige  
Excellence Framework 2015-2016 ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทย  
และสถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนา เพ่ือก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ 

เกณฑ์ EdPEx สามารถสร้างพลังให้สถาบันหรือองค์กรไม่ว่าจะมีขนาดใดหรือมีหลักสูตรและบริการ 
ประเภทใดให้บรรลุเป้าหมายท าให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้นปรับปรุงผลการด าเนินการทุกด้าน และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยท าให้แผน กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร ระบบ ปฏิบัติการ และผลลัพธ์
มีความสอดคล้องกัน การน าเกณฑ์นี้ไปใช้ช่วยให้สามารถประเมินได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สถาบันหรือองค์กร
อยู่ในต าแหน่งใด และต้องการมุ่งไปที่ใด เกณฑ์ช่วยให้สถาบันหรือองค์กรมีเครื่องมือในการตรวจสอบระบบ
บริหารงานทุกภาคส่วน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์ โดยค านึงถึงภาพโดยรวมของสถาบัน เกณฑ์ 
EdPEx เป็นชุดของค าถามเกี่ยวกับเรื่องส าคัญ 7 ด้าน ในการบริหารและด าเนินงานของสถาบัน ได้แก่ 

1. การน าองค์การ 
2. กลยุทธ์ 
3. ลูกค้า 
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
5. บุคลากร 
6. ระบบปฏิบัติการ 
7. ผลลัพธ์ 
ค าถามเหล่านี้ผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหารผลการด าเนินการที่บูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียว การตอบ

ค าถามเหล่านี้ช่วยให้สถาบันจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็ง และโอกาสพัฒนา ปรับปรุง
การสื่อสาร การเพ่ิมผลผลิต และความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิ งกลยุทธ์ ท้ายที่สุดแล้ว 
สถาบันหรือองค์กรจะรุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดย 

- ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งส่งผลให้
เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร 

- ปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน 
- มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของสถาบัน 
- สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และพัฒนา 
 

เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองเชิงระบบ 
ระบบที่มุ่งเน้นผลการด าเนินการ ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวด ที่ส่วนกลางของภาพ ซึ่งอธิบาย

กระบวนการและผลลัพธ์ที่สถาบันท าได้ 
การด าเนินการที่ เป็นเลิศต้องการการน าองค์การที่เข้มแข็ง และแสดงออกด้วยผลลัพธ์ที่โดดเด่น 

หมวดต่างๆ ในเกณฑ์จะถูกแสดงไว้ในภาพ 
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โครงร่างองค์กรบ่งบอกถึงบริบทและอธิบายวิธีการปฏิบัติการ

ขององค์การ สภาพแวดล้อม การด าเนินการ เป็นบริบทพื้นฐาน

ของการด าเนินงานทุกอย่างของสแาบัน 

พื ้น ฐ า น ข อ ง เก ณ ฑ์  EdPEx ม า จ า ก  

ชดุฃองค่านิยมหลกัและแนวคิด ซึ่งฝังลกึใน

องค์การท่ีมีผลการ ด าเนินงานท่ีโดดเดน่  

กลุ่ มการน าองค์การ (การน าองค์การ  

กลยุทธ์ และลูกค้า) 

เน้นให้เห็นความส าคัญว่าการน าองค์ภาร

ต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และลูกค้า 

พึน้ฐานของระบบ (การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้) 

มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้องค์การมีการจัดการที่มี

ประสิท ธิผลและมีการปรับปรุงผลการด าเนินการและ

ความสามารถในการแข่งขันโดยระบบที่ใช้ข้อมูลจริง มีความ

คล่องตัวและใช้ความรู้เป็นแรงผลักตัน 

กลุ่ม ผลลัพธ์ ( บุ ค ล า ก ร ระบบปฏิบัตกิาร

และผลลพัธ์) ประกอบด้วยกระบวนภารที่มุ่งเน้น 

บุคลากร กระบวนการปฏิบัติการที่ส าคัญ และ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการ 

การปฏิบัติการทุกอย่างมุ่งลู่ผลลัพธ์ซึ่ง ประกอบด้วย

ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการ 

การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นบุคลากร การน าองค์การ

และ ธรรมาภิบาล รวมถึงผลลัพ ธ์ด้านการเงิน 

งบประมาณและตลาด 

ค าว่า “บูรณาการ” ตรงกลางภาพ แสดงให้เห็นว่าทุกส่วนประกอบของระบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน 

หัวลูกศรแนวนอนตรงกลางภาพ  แสดงความเชื่อมโยงที่ส าคัญอย่างยิ่งระหว่าง “กลุ่มการน า
องค์การ” (หมวด 1 2 และ 3) และ “กลุ่มผลลัพธ์” (หมวด 5 6 และ 7) และความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
หมวดการน าองค์การและผลลัพธ์ 
 ส่วนหัวลูกศรแนวตั้ง ซึ่งชี้ไป-กลับระหว่างระบบพื้นฐานซึ่งให้สารสนเทศและข้อมูลป้อนกลับ 
สู่กระบวนการหลักและสภาพแวดล้อมของสถาบัน 
 

องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา  
องค์ประกอบของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับส่วนงานที่ใช้ EdPEx แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx)  
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)  

 

แนวทางการประเมินตามระบบ EdPEx 
 ด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัดการน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของ สกอ. 
 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1. การวิ เคราะห์ โครงร่างองค์กร 
(OP)  
2. รายงานวิธีการน า EdPEx ไปใช้
หน่วยงาน 
3. การประเมินตนเองหมวด 1-6 
และการก าหนดตัววัดที่ ส าคัญใน
หมวด 7 
4. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม 
EdPEx  
5.  จั ด ส่ ง  Common Data Set 
(CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

1. รายงานความก้าวหน้าตาม
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ต า ม
แนวทาง EdPEx 
2. จัดส่ง Common Data Set  
(CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

1. รายงานความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง 
EdPEx 
2. จัดท า SAR ตามเกณฑ์ EdPEx 
3 . จั ดส่ ง  Common Data Set  
(CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

 
2. แนวทางการด าเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามกลุ่ม ดังนี้ 

ส่วนงาน รายงานการประเมินตนเอง 
9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
10.คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
11.คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
12.คณะพยาบาลศาสตร์  
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
14.คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  
15.วิทยาลัยนานาชาติ  
16.วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  

1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 1  
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP)  
- รายงานวิธีการน า EdPEx ไปใช้ในหน่วยงาน 
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการก าหนดตัววัดที่

ส าคัญในหมวด 7 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx  
- รายงาน  Common Data Set (CDS) ตามที่  สกอ . 

ก าหนด 
2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7  

5. คณะวิทยาศาสตร์  
6. คณะศึกษาศาสตร์  
7. คณะนิติศาสตร ์ 
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 2 
1. ทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมินตนเองหมวด 1-6  

และตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 
2. รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตาม

แนวทาง EdPEx 
3.จัดท า SAR ตามเกณฑ์ EdPEx (Application Report)  

(โครงร่างองค์กร และหมวด 1-7) 
4. รายงาน Common Data Set (CDS) ตามที่  สกอ. 

ก าหนด 
 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 3+ 
1. ทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมินตนเองหมวด 1-6  



37 
 

ส่วนงาน รายงานการประเมินตนเอง 
และตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7  

2. จัดท าแผนและพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feed-
back) ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

3. รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตาม
แนวทาง EdPEx 

4. จัดท า SAR ตามเกณฑ์ EdPEx (Application Report)  
(โครงร่างองค์กร และหมวด 1-7) 

5. รายงาน Common Data Set (CDS) ตามที่  สกอ. 
ก าหนด 

- ส่วนงานอื่น  
6 ส่วนงาน (ยกเว้นส านักหอสมุด) 
- หน่วยงานบริหาร 13 หน่วยงาน  

1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 3+  
1. รายงานการทบทวน/วิเคราะห์โครงร่างองค์กร  
2. ราย งาน การท บ ท วน /ป ระ เมิ น ต น เอ งห มวด  1-6  

(เฉพาะกระบวนการสนับสนุนกระบวนงานหลัก/กระบวนงาน
สนับสนุน/กระบวนงาน หมวด 1-6 ของมหาวิทยาลัย และ
กระบวนการบริหารจัดการส่วนงาน/หน่วยงาน  ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด)    

3. ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7    
3.1 ประสิทธิผลของกระบวนการสนับสนุนกระบวนงาน

หลัก/กระบวนงานสนับสนุน/กระบวนงาน หมวด 1-6 ของ
มหาวิทยาลัย  

3.2 ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการส่วน
งาน/หน่วยงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

3.3 ตัวชี้วัดเฉพาะตามบริบทของส่วนงาน (ถ้ามี)  
4. รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตาม

แนวทาง EdPEx 
5. รายงานผลการพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงานตามแนวทางที่

มหาวิทยาลัยก าหนด (SAR) 
ส านักหอสมุด 1. จัดท าแผนและพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feedback) 

ของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
2.  รายงาน SAR ตามเกณฑ์ TQA (Application Report)  

 
 3.  แนวทางการประเมิน 

3.1 การประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ส าหรับ กลุ่มต่อไป 

- กลุ่มท่ี 1 ส่วนงานวิชาการท่ีใช้ EdPEx ปีที่ 1  
- กลุ่มท่ี 2 ส่วนงานวิชาการท่ีใช้ EdPEx ปีที ่2  
- กลุ่มท่ี 4 ส่วนงานอื่นและหน่วยงานบริหาร  
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เกณฑ์การประเมิน : ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 

(EdPEx) เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3  
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มี

การวิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
 
เกณฑ์การประเมิน : ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3  
ระดับ 1 ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับ 2 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

- รายงานผลการด าเนินงานเพียงบางเรื่อง และเริ่มมีระดับผลการด าเนินการที่ดีใน
บางเรื่อง และ  

- รายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง 
ระดับ 3 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

- รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง และข้อมูลที่รายงานบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 70 และ 

- รายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลที่รายงานมีแนวโน้มที่ดี ร้อยละ 30   
ระดับ 4 3+ เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
ระดับ 5 4+ มีการเทียบผลการด าเนินงานกับคู่เทียบ 
 

 3.2  การตรวจประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx เพื่อรับข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback)  

1) มหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (กลุ่มที่ 3) ประเมินตามคู่มือ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 โดยก าหนดเป้าหมาย คะแนนผล
การประเมินตามเกณฑ์ EdPEx โดยจ าแนกเป็น หมวด 1-6 120 คะแนน และหมวด 7 จ านวน 60 คะแนน 
รวม 180 คะแนน  

2) ส านักหอสมุด (กลุ่มที่ 5) ประเมินตามคู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-
2562 โดยก าหนดค่าเป้าหมายคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ TQA  หมวด 1-6  200 คะแนน และหมวด 7 
ผลลัพธ์ 100 คะแนน รวม 300 คะแนน 
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ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  

 
ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 
 

ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด 
รายละเอียดดังนี้ 
 
การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 
 
ค าอธิบาย 

ตอบค าถามหมวด 1 - 6 ให้ส่วนงาน/สถาบัน พิจารณาตอบค าถามของข้อก าหนดโดยรวม โดยใช้
วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม โดยใช้หัวข้อ ดังนี้ 
 
หมวด 1 การน าองค์การ 

หมวดการน าองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้น าระดับสูงด้วยตนเอง ในการชี้น า และท าให้สถาบันมี
ความยั่งยืน การก ากับดูแลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพ่ือบรรลุผล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
กฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืน วิธีการที่
ผู้ น า ระดั บ สู งส ร้ างบ รรยากาศ เพ่ื อท า ให้ ผู้ เรี ยนและลู กค้ ากลุ่ ม อ่ื น  มี ค วามผู ก พั น กั บ สถาบั น  
เพ่ือสร้างนวัตกรรมและท าให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับ 
บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าที่ส าคัญกลุ่มอื่น  

1.2  การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม : สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่องการ ก ากับดูแล 
และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันให้เพ่ือให้เกิดการก ากับดูแลและแนวทางการปรับปรุงระบบการน า
องค์การ อธิบายวิธีการที่สถาบันสร้างความมั่นใจว่ามีการด าเนินการอย่ างถูกต้องตามกฎหมายและมี 
จริยธรรมสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถาบันพึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 
หมวด 2 กลยุทธ์ 

ในหมวดกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ การน าแผนไปปฏิบัติ 
ปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์บังคับ และจัดผลความก้าวหน้าของการบรรลุแผนอย่างไร 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ : สถาบันจัดท ากลยุทธ์อย่างไร  
ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และเสริมสร้าง

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์รวมทั้งอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่
ส าคัญให้สรุประบบงานที่ส าคัญ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และเป้าประสงค์ที่เก่ียวข้อง 

2.2  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร ให้อธิบายวิธีการแปลง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ สรุปแผน ปฏิบัติการ วิธีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือ
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ตัวชี้วัดที่ส าคัญของความก้าวหน้า คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตตามตัววัดหรือตัวชี้ วัดส าคัญเหล่านี้
เปรียบเทียบ กับของคู่เทียบที่ส าคัญ 

 
หมวด 3 ลูกค้า 

ในหมวดลูกค้านี้ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพื่อความส าเร็จ
ด้านตลาดในระยะยาว รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟังเสียงของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน และใช้สารสนเทศดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาส ในการสร้างนวัตกรรม 

3.1  เสียงของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้า กลุ่มอ่ืน  
ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความ

พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของกลุ่มเหล่านั้น 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้ เรียน และลูกค้ากลุ่ม

อ่ืน โดยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น และสร้างสัมพันธ์  
ให้อธิบายวิธีการก าหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทางการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า

กลุ่มอ่ืน รวมทั้งวิธีการการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า อธิบาย วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน 
 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้นี้ ถามว่าสถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ 
และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มีการเรียนรู้ และบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้น าผลการทบทวน ดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการด าเนินการ
อย่างไร 

4.1  การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ : องค์การมีวิธีการ อย่างไรในการ
วัด วิเคราะห์ และเพ่ือน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ  

ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินการโดยการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของสถาบันรวมทั้ง ใช้ประโยชน์อย่างไร จากข้อมูลเทียบเคียง
และข้อมูลลูกค้าเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

4.2  การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการจัดการ
สินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อธิบายวิธีการจัดการและเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิรีการเรียนรู้ของ สถาบัน รวมทั้งวิธีการที่
ท าให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
หมวด 5 บุคลากร 
 หมวดบุคลากร ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ  
และอัตราก าลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานเพ่ือน าไปสู่ผลการด าเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยัง
ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนา บุคลากรเพ่ือน าศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่าง
เต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน 
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5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เก้ือหนุนและมีประสิทธิผล  

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพ่ือให้ งานของสถาบัน
บรรลุผลส าเร็จ อธิบายว่าสถาบันด าเนินการอย่างไร เพ่ือรักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน และมี
ความมั่นคงต่อการท างาน 

5.2  ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น  

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่โดด
เด่น รวมถึงวิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการ ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม  
 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
 ในหมวดระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และสร้าง
นวัตกรรมในหลักสูตรและบริการ และกระบวนการต่างๆ และถามว่ามีวิธีการ อย่างไรในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

6.1  กระบวนการท างาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและ บริการและ
กระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร  

อธิบายวิธีการที่สถาบันให้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการ ท างานส าคัญเพ่ือส่ง
มอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้สถาบันประสบความส าเร็จอย่าง
ต่อเนื่อง สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สรุปกระบวนการท างานที่ส าคัญของสถาบัน ให้สถาบันตอบ
ค าถามดังต่อไปนี้ ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ : สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่างๆ มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล  

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อปทาน ท าให้สถานที่ ท างานมีความ
ปลอดภัยมีการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพ่ือท าให้มั่นใจว่า ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล 
และส่งมอบคณุค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
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ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 

ค าอธิบาย 
ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบด้วย  
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 

 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา 
ผลลัพธ์ด้านการวิจัย 
ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 

 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการจัดการศึกษา 
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการวิจัย 
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
ประสิทธิผลของกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ 

 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   

(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ 
(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน 
(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน 
(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแล 
(3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
(5) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน 

 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

(1) ผลลัพธ์ของการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
(2) ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาด 

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
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7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรยีนรู้ของผู้เรียน และดา้นกระบวนการ 
ก. ผลลัพธด์้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

▪ ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา 
 

 
ค าอธิบาย  

บัณฑิตที่ส าเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจ าและไม่มีรายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  
 
วิธีการค านวณ  

100X
ท้ังหมดบแบบสอบถามจ านวนผู้ตอ

งานท าจ านวนผู้มี
     ีงานท าร้อยละการม =  

 
Diagnostic Questions 

- ผลการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในรอบปี
การศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลทีเ่ป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
 
 
  

ตัวชี้วัด 7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-2  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 
ค าอธิบาย 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่สุด โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน 
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึ กษ าแห่ งช าติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)  
ที่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บัณฑิตที่ เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผล
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10 
Quality Enhancement เกณฑ์ย่อย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการ
ก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 
  
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- ผลจากการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลทีเ่ป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวชี้วัด 7.1ก-3  ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่  
 

ค าอธิบาย 
การศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ที่มี

ความน่าเชื่อถือหรือเป็นประโยชน์การประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และ
ความสามารถในการใช้ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลงานของผู้เรียนระดับปริญญาตรี หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ผลงานที่
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุก
ระดับการศึกษา 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Perform-
ing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Litera-
ture) ประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 

 

ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงาน 
ชื่อนิสิต ระดับ 

(ป.ตรี) 
หลักสูตร อาจารย์/ผู้ท า

ผลงานร่วม 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ 

วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่ 
ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 
        
        
 

วิธีการค านวณ   
จ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ ได้รับการเผยแพร่  โดยแบ่ง

ออกเป็น ระดับชาติและนานาชาติ 
 
วิธีการค านวณ  

ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

100X
ดาตรีทั้งหมระดับปริญญจ านวนนิสิต

ารเผยแพร่ที่ได้รับกตปริญญาตรีรค์ของนิสิงานสร้างสรวิชาการและจ านวนผลงาน
  =  

Diagnostic Questions 
- รายงานจ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ 

โดยแบ่งเป็นระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง 
ปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-4  ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

 

ค าอธิบาย 
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ

น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์
สิ่ งประดิษฐ์ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes  
ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  
ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ท าร่วมกับอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
หลักสูตร อาจารย์/ผู้ท า

ผลงานร่วม 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ 

วัน/เดือน/ปีท่ีเผยแพร่ 
ระดับ 

ชาติ นานาชาต ิ
       
       
       
 
วิธีการค านวณ 

 

100X
ษาทั้งหมดเร็จการศึกจ านวนผู้ส า

 ่หรือเผยแพรที่ตีพิมพ์ ็จการศึกษาของผู้ส าเรจ านวนผลงาน
    ยแพร่ ิมพ์หรือเผลงานที่ตีพร้อยละของผ =

 
 การค านวณข้อมูล จ าแนกเป็น 

- ระดับชาติ 
- ระดับนานาชาติ 

 
Diagnostic Questions 

- ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยไม่จ าเป็นต้อง
เผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2561 แยกออกเป็นระดับชาติและนานาชาติ และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-5  ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 

เผยแพร่ ระดับนานาชาติ 
 

ค าอธิบาย 
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย

เพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท า
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์
สิ่ งประดิษฐ์ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes  
ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561  
ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ท าร่วมกับอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตร อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ 
วัน/เดือน/ปีท่ีเผยแพร่ 

     
     
     
 
วิธีการค านวณ 

100X
ษาท้ังหมดเร็จการศึกจ านวนผู้ส า

าติระดับนานาช

ท่ีเผยแพร่ ็จการศึกษาของผู้ส าเรจ านวนผลงาน

    านาชาติแพร่ระดับนลงานท่ีเผยร้อยละของผ =  

Diagnostic Questions 
- ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ในระดับนานาชาติ 

โดยไม่จ าเป็นต้องเผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-
2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-6  ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล  
 
ค าอธิบาย 
 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ ผลงาน
สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Out-
comes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานานชาติ 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล 
ชื่อนสิิต ระดับ 

(ป.ตรี/
บัณฑิตศึกษา) 

หลักสูตร อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ชื่อ
รางวัล 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

วัน/เดือน/ปีและ
สถานที่ ที่รับ

รางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานาชาติ 

          
          
          
 
วิธีการค านวณ 

จ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 
 

 100X
ท้ังหมดตปริญญาตรีรค์ของนิสิงานสร้างสรวิชาการและจ านวนผลงาน

างวัลท่ีได้รับรตปริญญาตรีรค์ของนิสิงานสร้างสรวิชาการและจ านวนผลงาน
    นร้อยละผลงา =  

  
 การค านวณข้อมูล จ าแนกเป็น 
 (1)  ระดับปริญญาตรี 

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา 
  - ระดับชาติ 
  - ระดับนานาชาติ 

 

 

Diagnostic Questions 
- รายงานจ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล โดยแบ่งตามระดับ

การศึกษา และระดับชาติ/นานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง 
ปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-7 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน 
 
ค าอธิบาย 

การเรียนรู้ของนิสิตในชุมชน หมายถึง นิสิตที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 
มคอ.3 ที่มีการจัดกิจกรรมที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชา 
หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง นับรวมรายวิชาศึกษาทั่วไป ปัญหาพิเศษ โครงงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

นิสิต หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด โดยสามารถนับจ านวนนิสิตซ้ าได้ในกรณีท่ีนิสิตเรียนต่าง
รายวิชา 
 
วิธีการค านวณ   

100X
 ั้งหมดปริญญาตรีทจ านวนนิสิต

เรียนรู้ นเป็นแหล่งท่ีใช้ชุมชจ านวนนิสิต
    ชนยนรู้ในชุม ิสิตท่ีเรีร้อยละของน =  

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล 

ชื่อหลักสูตร รหัสวิชาและชื่อ
รายวิชา 

จ านวนชั่วโมงการเรียน
การสอนรวม 

จ านวนชั่วโมงท่ีจัด
กิจกรรมในชุมชน  

จ านวนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

     
     
     
 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 
 
ค าอธิบาย 

รายวิชาเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง รายวิชาที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยต้องมีรายวิชาตาม
ตัวชี้วัด 7.1ก-7 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและมีการลงทะเบียนเรียนในปี
การศึกษานั้น ๆ นับรวมรายวิชาศึกษาทั่วไป ปัญหาพิเศษ โครงงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงาน 
และสหกิจศึกษา  

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่มีการจัดการเรียนการสอนครบทุกชั้นปี (4 
หรือ 5 ชั้นปี) โดยอนุโลมให้ใช้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรตามโครงสร้างหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ 

 
วิธีการค านวณ   

รอ้ยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน= 
หลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน

หลักสูตรทั้งหมด
 x 100 

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล 

หลักสูตร รายวิชาทีเ่รียนรู้ในชุมชน 

ชื่อหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร 
รหัสวิชาและชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1. ...................  1.  
2.  
3.  

รวม  รวมจ านวน ......... หนว่ยกิต คิดเป็น ร้อยละ .... 
2. ...................  1.  

2.  
3.  

รวม  รวมจ านวน ......... หนว่ยกิต คิดเป็น ร้อยละ .... 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 

  



51 
 

▪ ผลลัพธ์ด้านการวิจัย 
 
ตัวช้ีวัด 7.1ก-9  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ (TSU02) 
 
ค าอธิบาย 
 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือ
กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับ
เป้าหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน 

อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากร ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย ที่มีสัญญาจ้างกบัมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย 

ชื่ออาจารย์
และนักวิจัย 

ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 
ประเภท

ของผลงาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 
       
       
       
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ 
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ 
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ต าราหรือ
หนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือ
หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนงทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ  

0.20  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  

0.40  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

0.60  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

0.80  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

1.00  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี 
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาด้วย  
 
วิธีการค านวณ   

100X
 ้งหมดนักวิจัยทัย์ประจ าและจ านวนอาจาร

เผยแพร่ท่ีตีพิมพ์สร้างสรรค์จัยหรืองานจ านวนงานวิ
   ่ ิมพ์เผยแพรรรค์ท่ีตีพองานสร้างสานวิจัยหรืร้อยละของง =  
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 การค านวณข้อมูล จ าแนกเป็น 
 (1)  ระดับชาติ 

(2) ระดับนานาชาติ 
Diagnostic Questions 

- รายงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  โดยแบ่งเป็น
ระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-
2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-10 ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด (TSU02) 
 
ค าอธิบาย 

การอ้างอิงผลงานทางวิชาการมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่วยให้
ทราบถึงอิทธิพลของบทความวิจัยนั้น และช่วยค้นหานักวิจัยที่ส าคัญ ปัจจุบันฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นการ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งฐานข้อมูลที่ส าคัญได้แก่ Web of Science, Scopus, Google 
Scholar และ TCI เป็นต้น  

ผลงานทางวิชาการ หมายถึง บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Jour-
nal) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citation) หมายถึง การอ้างอิงบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ใน Refereed  Journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ทั้งนี้ ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้ง 
อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ

มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากร ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย

หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย ที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 
 การรายงานรวบรวมข้อมูล รายงานข้อมูลเป็นปีพุทธศักราช (พ.ศ.) 
 
วิธีการค านวณ  

ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง= 
จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง

อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 x 100 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ ประเภท 1 
ชื่อเจ้าของ
ผลงานและ

ผู้ร่วม  

ชื่อบทความที่
ได้รับการอ้างอิง 2  

ชื่อบทความที่
น าไปอ้างอิง 3  

วันเดือนปี 
ที่ได้รับการ

อ้างอิง 
(cited) 

แหล่งอ้างอิง (ระบุชื่อ) 

Refereed 
Journal  

ฐานข้อมูล
ระดับชาติ 

TCI 

ฐานข้อมูล
ระดับ

นานาชาติ  
                  
                  
                  
หมายเหตุ   1. ประเภท  บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ 

2.  ชื่อบทความที่ได้รับการอ้างอิง ระบุ ชื่อบทความ  ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์  ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปี
ของวารสาร และเลขหน้า   

3.  ชื่อบทความที่น าไปอ้างอิง ระบุ ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ชื่อบทความ  ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์  
ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีของวารสาร และเลขหน้า  
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Diagnostic Questions 
 รายงานจ านวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ในรอบปีการศึกษา 2561 
(ยังไม่มีรายงานย้อนหลัง) 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-11  ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่น าไปใช้

ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ (TSU03) 
 
ค าอธิบาย 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการ โครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถน าไป
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่างชัดเจน มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่มีการระบุรายละเอียดที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
หรือมีหนังสือตรวจรับงานว่าจ้างการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย โดยให้น าเสนอในรูป
ร้อยละ ทั้งนี้การเป็นอาจารย์ประจ าและ/ หรือนักวิจัยให้นับอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยซึ่งหมายรวมถึง 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิจัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ต่ ากว่า 9 เดือน) 
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยโดยไม่รวมผู้ลาศึกษา 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีดังนี้ 
1. การใช้ประโยชน์เชิงสังคม โดยมีหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่ามีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

แก่สาธารณชนและมีข้อมูลแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการกระบวนการวิจัย เช่น การพัฒนาโจทย์วิจัย การท าวิจัย การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชนในด้านต่างๆ ซึ่งจะต้องแสดงสถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการท าท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ ที่เคยน าไปใช้ประโยชน์แล้ว สามารถนับซ้ าได้ หากมีการน าไปใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน 

อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากร ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย ที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 
 
ตัวอย่างตารางขอ้มูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 
ช่ือผลงานวิจัย

หรืองาน
สร้างสรรค ์

ช่ือ
นักวิจัย 
เจ้าของ
ผลงาน 

อธิบายผล
ที่เกิดขึ้น
จากการ

ใช้
ประโยชน ์

ประเภทการใช้ประโยชน์ 
เชิงสังคม เชิงพาณิชย์ 

เชิง
สาธารณะ 

เชิง
นโยบาย 

เชงิวชิาการ 
ด้านการ
เรียนการ

สอน 

ประโยชน์
ทางอ้อม
ของงาน

สร้างสรรค ์

สิ่งประดิษ
ฐ์ 

ผลิตภณัฑ ์ ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

* 

          
          
          

หมายเหต ุ * ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบดว้ย สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายทางการคา้  ความลบัทางการค้า   
    สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
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วิธีการค านวณ  

100X
 ้งหมดนักวิจัยทัย์ประจ าและจ านวนอาจาร

ช้ประโยชน์ค์ท่ีน าไปใานสร้างสรรวิจัยหรืองจ านวนผลงาน
งสรรค์รืองานสร้าลงานวิจัยหร้อยละของผ =

 
 การค านวณข้อมูล จ าแนกเป็น 
 (1)  การใช้ประโยชน์เชิงสังคม 

(2)  การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 
Diagnostic Questions 

- ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ในรอบปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งเป็น 2 
ประเภท  คือ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/สังคมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

- รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 
- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-12  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ย่ืนจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและ

ลิขสิทธิ์ 
 
ค าอธิบาย 
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยคณะ
หรือสถาบันมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการคุ้มครองผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการรักษาสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายออกมาใน
รูปแบบของการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 

 
วิธีการค านวณ 
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
 
Diagnostic Questions 

- รายงาน จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
  

ชื่อ
ผลงานวิจั
ยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ชื่อผู้
ประดิษฐ์/ชื่อ
เจ้าของสิทธิ ์

แหล่ง
สนับสนนุ

ทุน 

ประเภทของ 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

วันที่
ยื่นค า
ขอ 

เลขค า
ขอ 

เลข
สิทธิบัตร/

อนุ
สิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ ์

วันที่ได้รบัเลข
สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ ์

สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ ์
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-13 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย   
 
ค าอธิบาย 
 ปัจจัยส าคัญที่ ส่ งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในสถาบัน คือ  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากจากแหล่งทุนภายนอกยัง
เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่แสดงศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยอีกด้วย 

แหล่งทุนภายนอก  หมายถึง แหล่งงบประมาณที่ส่วนงานใช้ในการด าเนินงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. 
กระทรวงวัฒนธรรม บริษัทต่างๆ เป็นต้น 
 ทั้งนี้  ไม่นับรวมเงินทุนวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน ทั้งใน
ระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัย  

อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากร ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
หรอืชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย ที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 
 

ตัวอย่างตารางข้อมูลจ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  
ชื่อ

โครงการวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย  สัดส่วน สังกัด สัดส่วน
งานวิจัย 

จ านวนเงิน 

ทุนวิจัย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งทุน
วิจัย 

        
        
        
        

หมายเหตุ 1.  ช่ือผู้วิจัย กรณีโครงการวิจัยที่ด าเนินการโดยนักวิจัยหลายคน  ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วยสัดส่วน
และจ านวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีการก าหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 

2. ให้นับจ านวนเงนิท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษานั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ

ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงิน ตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละส่วนงาน/สถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินทุนวิจัย ให้นับตามที่ระบุในสัญญาการวิจัย โดยให้รวมค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (over-
head) ที่หักให้กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้วย 

 

วิธีการค านวณ 

 100X
 ้งหมดจัยประจ าทัย์และนักวิจ านวนอาจาร

ทุนภายนอก ัยจากแหล่งเงินทุนวิจผลรวมจ านวน
    ทุนภายนอก ัยจากแหล่งเงินทุนวิจ =  

 

Diagnostic Questions 
- รายงานจ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูล

ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 
- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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▪ ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ก-14 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคมต่อจ านวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

 
ค าอธิบาย 

โครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคม หมายถึง โครงการบริการวิชาการที่มี
วัตถุประสงค์เป็นการมุ่งสนองตอบต่อความต้องการหรือโจทย์ของชุมชนสังคม ซึ่งอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคข้อบกพร่อง หรือพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วของชุมชนสังคม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านวิถีชีวิต 
การผลิต การบริการ การพัฒนาขีดความสามารถ หรืออ่ืน ๆ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ  โดยโครงการบริการวิชาการดังกล่าวต้องชี้หรือระบุสภาพปัญหาหรือ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงความถึง 
การสนองตอบหรือการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  
 
วิธีการค านวณ   

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีมาจากความต้องการของสังคม 

  100X
มดชาการท้ังหารบริการวิจ านวนโครงก

คมงการของสังจากความต้อชาการท่ีมาารบริการวิจ านวนโครงก
  =  

Diagnostic Questions 
- รายงานจ านวนโครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคม ในรอบปีการศึกษา 2561 

และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี)  
- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
▪ ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการจัดการศึกษา 

 
ตัวช้ีวัด 7.1ข-1 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 

เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตที่
รายงานตัว 

ย้าย
เข้า 

ย้าย
ออก 

ส าเรจ็การศึกษา พ้นสภาพเนื่องจาก 

ตกค้าง 
 4 ปี 4 ป ี  4 ปี ลาออก 

คะแนนไม่
ถึงเกณฑ ์

ไม่ช าระ
ค่าเทอม 

เสียชีวิต 
เกิน

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

อื่น ๆ 
รวม 

2554               
2555               
2556               
2557               
2558               
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตที่
รายงานตัว 

ย้าย
เข้า 

ย้าย
ออก 

ส าเรจ็การศึกษา สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

ตกค้าง 
 5 ปี 5 ป ี  5 ปี ลาออก 

คะแนนไม่
ถึงเกณฑ ์

ไม่ช าระ
ค่าเทอม 

เสียชีวิต 
เกิน

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

อื่น ๆ 
รวม 

2553               
2554               
2555               
2556               
2557               
 
วิธีการค านวณ   

ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

100X
หมดรศึกษาทั้ง ี่ส าเร็จกาปริญญาตรีทจ านวนนิสิต

ก าหนดะยะเวลาที่รศึกษาตามร ี่ส าเร็จกาปริญญาตรีทจ านวนนิสิต
  =  
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Diagnostic Questions 

- รายงานผลนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ที่ส าเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-2 ระยะเวลาเฉลี่ยการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ค าอธิบาย 

เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษาเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้
ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 6 ปี  
 

วิธีค านวณ  
ระยะเวลาเฉลี่ยการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

= 
ผลรวมจ านวนระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
 

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีท่ี 

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
2557          
2558          
2559          
2560          
2561          

 
Diagnostic Questions 

- รายงานระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2561 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-3 อัตราการคงอยู่ของนิสิต ระดับปริญญาตรี (ไม่รวมนิสิตชั้นปีที่ 1) 
 
ค าอธิบาย 

การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบดูแลนิสิตระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตเพ่ือให้นิสิต
สามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ 
 ทั้งนี ้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามท่ีระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

การค านวณอัตราการคงอยู่ของนิสิต ระดับปริญญาตรี ไม่รวมนิสิตชั้นปีที่ 1 
 
วิธีการค านวณ   

อัตราการคงอยู่ของนิสิตระดับปริญญาตรี = 
จ านวนการคงอยู่ของนิสิตระดับปริญญาตรี

จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
 x 100 

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รหัสแรก
เข้า 

ปี 1 
(จ านวนนิสิต
รายงานตัว) 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ส าเร็จการศึกษา ตกค้าง พ้นสภาพ 

2554        
2555        
2556        
2557        
2558        

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ์ 

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลา

ที่ก าหนด 
อ่ืน ๆ 

2554        
2555        
2556        
2557        
2558        
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 
รหัสแรกเข้า ปี 1 

(จ านวนนิสิต
รายงานตัว) 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง พ้น
สภาพ 

2553         
2554         
2555         
2556         
2557         

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ์ 

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลา

ที่ก าหนด 
อ่ืน ๆ 

2553        
2554        
2555        
2556        
2557        

  
Diagnostic Questions 

- รายงานอัตราการคงอยู่ของนิสิต  โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี ในรอบปีการศึกษา 2561  
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-4 อัตราการคงอยู่ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ค าอธิบาย 

การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบดูแลนิสิตระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตเพ่ือให้นิสิต
สามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ 

ทั้งนี้ เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาตาม
แผนการศึกษาและระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ระยะเวลาตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 2 ปี และระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปี ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร 3 ปี และระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปี 
 
วิธีการค านวณ   

อัตราการคงอยู่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา = 
จ านวนการคงอยู่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

จ านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด
 x 100 

 การค านวณข้อมูล จ าแนกเป็น 
(1) ระดับปริญญาโท 
(2)   ระดับปริญญาเอก 

 
ระดับปริญญาโท 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการคงอยูข่องนิสิตในหลักสูตรระดับปรญิญาโท 
รหัสแรก

เข้า 
ปี 1 

(จ านวนนิสิต
รายงานตัว) 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ส าเรจ็
การศึกษา 

ตกค้าง พ้นสภาพ 

2557         
2558         
2559         
2560         
2561         

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสตูรระดับปริญญาโท 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ ์

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลาที่

ก าหนด 
อื่น ๆ 

2557        
2558        
2559        
2560        
2561        
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ระดับปริญญาเอก 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปรญิญาเอก 
รหัสแรก

เข้า 
ปี1 

(จ านวนนิสิต
รายงานตัว) 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ส าเรจ็
การศึกษา 

ตกค้าง พ้นสภาพ 

2557          
2558          
2559          
2560          
2561          

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสตูรระดับปริญญาเอก 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ ์

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลาที่

ก าหนด 
อื่น ๆ 

2557        
2558        
2559        
2560        
2561        

 
Diagnostic Questions 
 -  รายงานผลอัตราการคงอยู่ของนิสิต โดยแยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)  
ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตวัชี้วัด 7.1ข-5 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล  
 
ค าอธิบาย 

1. สมรรถนะทักษะด้านภาษา  หมายถึง ร้อยละของนิสิตที่ เข้าทดสอบและผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. สมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง สมรรถนะทักษะสากลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
วิธีการค านวณ  โดยแบ่งการค านวณออกเป็น 2 ทักษะ ดังนี้ 

1. สมรรถนะทักษะด้านภาษา  
ร้อยละนิสิตที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล 

100X
ท้ังหมดท่ีเข้าสอบจ านวนนิสิต     

ษะด้านภาษาสมรรถนะทักท่ีสอบผ่านจ านวนนิสิต
                    =  

 การค านวณข้อมูล จ าแนกเป็น 
  (1) ระดับปริญญาตรี 

  (2) ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

2. สมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ร้อยละนิสิตที่สอบผ่านสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

=
จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยรสารสนเทศ

จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
 x 100 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลบัณฑิตที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล ด้านภาษาอังกฤษ โดยแยกเป็นระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 
2558-2560 (ถ้ามี) 

- รายงานผลบัณฑิตที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาตรี 
ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
  
ค าอธิบาย 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ หมายถึง รายวิชาของหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศเทียบกับหลักสูตรทั้งหมด ทั้งนี้ไม่นับรวมหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข 
และหลักสูตรใหม่ที่มีนิสิตเพียง 2 ชั้นปี (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี) หรือมีนิสิตเพียง 1 ชั้นปี (กรณี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  หมายถึง หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ท่ีมี MOU หรือระบุใน มคอ.2) หรือ หลักสูตรที่มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 2 
ข้อ 

1. การแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษากับต่างประเทศ (Inbound Or Outbound) ได้แก่ การลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา การฝึกสหกิจศึกษา การฝึกงาน การท าวิทยานิพนธ์ หรือการท าโครงงานวิจัยของนิสิต/
นักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในต่างประเทศ 

2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ (Inbound Or Outbound) ได้แก่ ปฏิบัติงานสอน (ไม่
น้อยกว่า 1 หน่วยกิต หรือ 15 ชั่วโมง) เป็นวิทยากรบรรยาย (ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง) การท าวิจัย (ไม่น้อยกว่า 
1 เดือน) เข้าร่วมการฝึกอบรม (ไม่น้อยกว่า15 ชั่วโมง) ของบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย /
หน่วยงานในต่างประเทศ 

3. ความร่วมมือในการจัด International Conference, International Symposium, Jointed 
Seminar หรือ International Workshop (Host หรือ Co-Host) 

หมายเหตุ : หากมีความร่วมมือกันหลายหลักสูตร สามารถนับซ้ าได้ในแต่ละหลักสูตร 
 
วิธีการค านวณ   
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 

= 
จ านวนหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด
 x 100 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล 
ชื่อ

หลักสูตร 
ประเภทของความ

ร่วมมือทางวิชาการ 1 
(ระบุประเภท) 

ชื่ออาจารย์/นิสิต/
บุคลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

วัน เดือน ปี /
สถานที่ 

ประเทศ 

      
      
      
หมายเหตุ  1  ประเภทความร่วมมือ ประกอบด้วย 

1. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (มี MOU หรือระบุใน มคอ.2) 
2. การแลกเปลี่ยนนสิิต/นักศึกษากับต่างประเทศ (Inbound Or Outbound) 
3. การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ (Inbound Or Outbound) 
4. ความร่วมมือในการจัด International Conference , International Symposium ,  

Jointed Seminar หรือ International Workshop (Host หรือ Co-Host) 
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Diagnostic Questions 

- รายงานหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ในรอบปีการศึกษา 2561 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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▪ ประสิทธิผลของกระบวนการท างานด้านการวิจัย 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ข-7 จ านวนห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
ค าอธิบาย 

เพ่ือสร้างระบบกลไกการพัฒนาห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สามารถขับเคลื่อนและ
พัฒนายกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพอิงหลักสากล อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความ
เข้มแข็งด้านการวิจัย สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้งาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  การพัฒนาห้องปฏิบัติการความปลอดภัยระดับต้นแบบ (เฉพาะด้าน) ตาม
โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งด าเนินการผ่านระบบการส ารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
(ระบบ ESPReL Checklist) และมีเกณฑ์การประเมินในระบบ ดังนี้ 

1. ได้รับคะแนนเต็มในองค์ประกอบข้อที่ 1. การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (ต้อง
ผ่านทกุข้อ) 

2. ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานของทุกองค์ประกอบ (จากจ านวน 137 ข้อ) 
3. มีคะแนนแต่ละองค์ประกอบ ≥50% (จากจ านวน 162 ข้อ) 
4. มีคะแนนอย่างน้อย 1 องค์ประกอบ ≥80% (จากจ านวน 162 ข้อ) 

 
วิธีการค านวณ 

จ านวนห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  จ านวน   
1 ห้อง  ที่ผ่านเกณฑ์  โดยพิจารณาจากห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่ข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 
 
 
Diagnostic Questions 
 รายงานการประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ใน
รอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 
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▪ ประสิทธิผลของกระบวนการด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ข-8 จ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมูลค่า (TSU04) 

 
ค าอธิบาย 
 งานวิจัย หมายถึง ผลงานวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา 
 ผลงานบริการวิชาการ หมายถึง โครงการ กิจกรรม ผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา ที่มีการด าเนินงานในลักษณะการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น  

คุณค่า หมายถึง ผลงานได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุมระดับชาติ/นานาชาติ หรือ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่เป็น   ที่ยอมรับ หรือเกิดผลเชิงประจักษ์ในการสร้างคุณค่าต่อชุมชน ท้องถิ่น เช่น การได้รับ
การยกย่อง ได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากการที่ชุมชนได้รับความรู้จากการบริการวิชาการและน าไปใช้จน
ก่อให้เกิดผลเชิงประจักษ์ เป็นต้น 

มูลค่า หมายถึง การพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 
 
วิธีการค านวณ   
 นับจ านวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาที่มีคุณค่าหรือมูลคา่ 
 
ตารางเก็บข้อมูล 
ชื่อผลงาน ประเภท 

(งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ บริการ

วิชาการ ฯลฯ) 

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี
แหล่ง

เผยแพร่/ 
บริการ
วิชาการ 

ระดับ ค าอธิบาย 

คุณค่า มูลค่า ชาติ นานาชาติ 

         
         
         
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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▪ ประสิทธิผลของกระบวนการด้านบริการวิชาการ 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ข-9 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 
ค าอธิบาย 

โครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด หมายถึง โครงการที่ได้รับ
อนุมัติในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่ระบุในโครงการ หากมีการขยายเวลาการ
ด าเนินงานโครงการ ให้นับเวลาแล้วเสร็จตามเวลาที่ขอขยาย แต่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมาณเดียวกันกับ
ปีงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ กรณีมีการขยายโครงการต้องมีหลักฐานการขยายโครงการประกอบด้วย 
 การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัยรายงานข้อมูลตามปีงบประมาณ 
 
วิธีการค านวณ   

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการฯ 

 100X
มดชาการท้ังหารบริการวิจ านวนโครงก

ก าหนดะยะเวลาท่ีวเสร็จตามรเนินการแล้ชาการท่ีด าารบริการวิจ านวนโครงก
  =  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ในรอบงบประมาณ 
2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง ปีงบประมาณ 2558-2560 (ถ้ามี)  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ค-1 ร้อยละการส่งมอบงานรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 

การส่งมอบงานรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ข้อ ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับ ปี 2558-2561 ซึ่งการด าเนินการ ประกอบด้วย การคัดเลือก
บริษัทรักษาความปลอดภัย การวัดและประเมินผลการด าเนินงานบริษัทรักษาความปลอดภัย  การให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือช่วยให้บริษัทรักษาความปลอดภัยน าไปใช้ปรับปรุง และการจัดการกับบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยที่ผลการด าเนินงานไม่ดี การส่งมอบงานรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด พิจารณา
จากข้อมูล ผลการวัดและประเมินผลการด าเนินงานบริษัทรักษาความปลอดภัยและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือให้บริษัทรักษาความปลอดภัยน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
 
วิธีการค านวณ   

การส่งมอบงานงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยก าหนดให้บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องส่ง
มอบงานให้มหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดทั้งปีบริษัทท าความสะอาดจะต้องส่งมอบงานจ านวน 12 ครั้ง 
คิดเป็นจ านวน ร้อยละ 100  
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล 

รายการ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วันที่ส่งมอบงาน             
 
Diagnostic Questions 

- รายงานการส่งมอบงานรักษาความปลอดภัยตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด ในรอบปีงบประมาณ 
2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง ปีงบประมาณ 2558-2560 (ถ้ามี)  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ค-2 ร้อยละการส่งมอบงานท าความสะอาดตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 

การส่งมอบงานท าความสะอาดตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ข้อ ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับ ปี 2558-2561 ซึ่งการด าเนินการ ประกอบด้วย การคัดเลือกบริษัทท าความ
สะอาด การวัดและประเมินผลการด าเนินงานบริษัทท าความสะอาด การให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือช่วยให้บริษัท
ท าความสะอาดน าไปใช้ปรับปรุง และการจัดการกับบริษัทท าความสะอาดที่ผลการด าเนินงานไม่ดี การส่งมอบ
งานท าความสะอาดตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด พิจารณาจากข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน
บริษัทท าความสะอาดและการให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้บริษัทท าความสะอาดน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน
ต่อไป  
 
วิธีการค านวณ   

การส่งมอบงานท าความสะอาดมหาวิทยาลัยก าหนดให้บริษัทท าความสะอาดต้องส่งมอบงานให้
มหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดทั้งปีบริษัทท าความสะอาดจะต้องส่งมอบงานจ านวน 12 ครั้ง คิดเป็น
จ านวน ร้อยละ 100  
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล 

รายการ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วันที่ส่งมอบงาน             
 
Diagnostic Questions 

- รายงานการส่งมอบงานท าความสะอาดตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด ในรอบปีงบประมาณ 2561 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง ปีงบประมาณ 2558-2560 (ถ้ามี)  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ค-3 ร้อยละการส่งมอบงานเช่าเหมายานพาหนะตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 

การส่งมอบงานเช่าเหมายานพาหนะตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ข้อ ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับ ปี 2558-2561 ซึ่งการด าเนินการ ประกอบด้วย การคัดเลือก
บริษัทให้เช่าเหมายานพาหนะ การวัดและประเมินผลการด าเนินงานบริษัทให้เช่าเหมายานพาหนะ การให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือช่วยให้บริษัทให้เช่าเหมายานพาหนะน าไปใช้ปรับปรุง และการจัดการกับบริษัทให้เช่าเหมา
ยานพาหนะ ที่ผลการด าเนินงานไม่ดี การส่งมอบงานเช่าเหมายานพาหนะตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด 
พิจารณาจากข้อมูลผลการวัดและประเมินผลการด าเนินงานให้เช่าเหมายานพาหนะและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือให้บริษัทให้เช่าเหมายานพาหนะน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
 
วิธีการค านวณ   

การส่งมอบงานเช่าเหมายานพาหนะ มหาวิทยาลัยก าหนดให้บริษัทให้ เช่าเหมายานพาหนะต้องส่ง
มอบงานให้มหาวิทยาลัยเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดทั้งปีบริษัทให้เช่าเหมายานพาหนะจะต้องส่งมอบงานจ านวน 
12 ครั้ง คิดเป็นจ านวน ร้อยละ 100 

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล 

รายการ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วันที่ส่งมอบงาน             
 
Diagnostic Questions 

- รายงานการส่งมอบงานเช่าเหมายานพาหนะตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด ในรอบปีงบประมาณ 
2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง ปีงบประมาณ 2558-2560 (ถ้ามี)  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ค-4 ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีเสถียรภาพ 
 
ค าอธิบาย 
 

อัตรารอยละของเวลาท ี่ใหบร ิการระบบเครือขายคอมพ ิวเตอรมหาว ิทยาล ัยไดอยางมีเสถียรภาพ  ทัง้นี้
ไมน ับเหตุสุดว ิสัยท ี่เก ิดจากไฟฟาด ับ ระบบสื่อสารภายนอกข ัดของและการปร ับปรุงซอมแซมอ ุปกรณ 
 
วิธีการค านวณ   
 ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 100X
 ้งหมดสถียรภาพทัด้อย่างมีเเครือข่ายไบริการระบบเวลาท่ีให้

เสถียรภาพได้อย่างมีอมพิวเตอร์เครือข่ายคบริการระบบเวลาท่ีให้
  =  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลเวลาที่ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีเสถียรภาพ ในรอบปีการศึกษา 
2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ค-5 ร้อยละของโครงการวิจัยท่ีส่งมอบงานวิจัยตามเวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 

โครงการวิจัยที่ส่งมอบงานวิจัยตามเวลาที่ก าหนด หมายถึง โครงการวิจัยที่ส่งมอบรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์และ/หรือผลงานวิจัยต่อผู้ให้ทุนตามเวลาที่ระบุในสัญญาทุนวิจัย ทั้งนี้ ให้นับรวมระยะเวลาที่มีการ
อนุญาตให้ขยายเวลาการด าเนินการวิจัย โดยให้แสดงหลักฐานการอนุญาตขยายเวลาโครงการวิจัย
ประกอบด้วย 

การคิดค านวณจ านวนโครงการวิจัยทั้งหมด คิดเฉพาะโครงการวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณเงินแผ่นดิน และเงินรายได้  ที่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการการวิจัยตามสัญญารับทุนวิจัยและ/หรือ
สิ้นสุดการขยายเวลาด าเนินการวิจัย ในปีการศึกษา2561 
 
วิธีการค านวณ   

ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบตามเวลาที่ก าหนด 

 100X
งหมดารวิจัยท้ัจ านวนโครงก

นวิจัยะ/หรือผลงาบสมบูรณ์แลานวิจัยฉบัจัดส่งรายงารวิจัยท่ีจ านวนโครงก
  =  

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล 
ล าดับ ชื่อ

โครงการวิจัย 
ชื่อนักวิจัย สังกัด ปีที่อนุมัติ

ทุน 
ระยะเวลาสัญญา รวมเงิน การส่ง

มอบงาน เริ่มต้น สิ้นสุด 
         
         
         
         
 
Diagnostic Questions 

รายงานจ านวนโครงการวิจัยที่ส่งมอบงานวิจัยตามเวลาที่ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2561 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 
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ตัวช้ีวัด 7.1ค-6 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับต่างประเทศที่มีการด าเนินงาน 
 
ค าอธิบาย 

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) หมายถึง 
องค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณจัดท าเอกสารหรือหนังสือบันทึกข้อตกลงเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน 

การด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) หมายถึง การด าเนินงานกิจกรรมที่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารหรือหนังสือบันทึกข้อตกลง (MOU) 

 

วิธีการค านวณ    
ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับต่างประเทศที่มีการด าเนินงาน 

 100X
 ้งหมดางประเทศทัชาการกับต่วมมือทางวิข่ายความร่จ านวนเครือ

รด าเนินงานเทศท่ีมีกากับต่างประ (MOU) ชาการวมมือทางวิข่ายความร่จ านวนเครือ
  =  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลเครือข่ายความร่วมมือทางวิชากร (MOU) กับต่างประเทศที่มีการด าเนินงาน ในรอบปี
การศึกษา 2561  กับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี การศึกษา 2558–2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

ตัวช้ีวัด 7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน/หน่วยงาน 
 
ค าอธิบาย 

การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นิสิตนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาตอ่ไปได ้
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ 
ดังนี้   

- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ
คณาจารย์ 

- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืน ๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

- ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนิสิตฯลฯ 

- การให้ค าปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดบัความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ  เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะฯ ในรอบปีการศึกษา 2561 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน/

หน่วยงาน 
 
ค าอธิบาย 

การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นิสิต/นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่ง
บอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลความไม่พึงพอใจจากผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และ
สามารถใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปได้ 

ความไม่พึงพอใจ หมายถึง ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เสนอความคิดเห็น ที่ไม่พึงพอใจต่อ
การให้บริการเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน ามาวิเคราะห์เป็น
สารสนเทศเพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 ความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ หมายถึง ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ
คณาจารย์ 

- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืน ๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

- ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนิสิต ฯลฯ 

- การให้ค าปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 

 
วิธีการค านวณ 
 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ  

= 
จ านวนการตอบแบบสอบถามท่ีไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

จ านวนการตอบแบบสอบถามทั้งหมด
 x 100 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน/หน่วยงาน ในรอบปี
การศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
ค าอธิบาย 

การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นิสิต/นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่ง
บอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาต่อไปได ้
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  หมายถึง 
ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจเป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น ต่อไปนี้ 

- ความเหมาะสมของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความต้องการของ 
หลักสูตร 

- ความสามารถของบัณฑิตที่สอดคล้องกบั ELO ของหลักสูตร 
- การสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับนิสิต 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เทียบกับระดับ
คะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.2ก-4  ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์  
 
ค าอธิบาย 
 การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นิสิต/นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่ง
บอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาต่อไปได ้
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์  หมายถึง อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการต่างๆ ต่อไปนี้ 

- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ
คณาจารย์ 

- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวก
อ่ืน ๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 

- ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนิสิตฯลฯ 

- การให้ค าปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
 
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์  เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5              
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ ในรอบปีการศึกษา 2561 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-5  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ  
 
ค าอธิบาย 
 การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม 
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง 
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน 
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือตอบ
ค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว 
สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนิสิตและเป็นการสร้าง
รายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่ 
ผู้ใช้บริการวิชาการ ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับ
คะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปได้  
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจของชุมชนเป้าหมายใน
การรับบริการวิชาการในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการปรับปรุง
หรือพัฒนาโครงการเพื่อท าให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงาน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-6 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก  
 
ค าอธิบาย 
 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก  เป็นส่วนส าคัญที่จะท า ให้เกิดการ
พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย  ผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก เช่น วช. สกว. สวก. สวทช. สสวท.  
ฯลฯ  ซึ่งข้อมูลป้อนกลับที่ดีจากหน่วยงานเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการวิจัยให้ดี
ยิ่งขึ้น  โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็น
ข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการวิจัยได้ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก  หมายถึง ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีประเด็นดังนี้ 

- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย 
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย์  
- ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5       
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2561 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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 (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

ตัวช้ีวัด  7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับปริญญาตรี 
 
ค าอธิบาย 

การด าเนินงานในการรับนิสิต การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับนิสิตและ
ระบบดูแลนิสิตระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความต้องการใน
การเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาได้ 

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 

ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลอตัราการลาออกของนิสิต (ใช้ได้กับหลกัสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิต
ทั้งหมด 
(ต้นปี

การศึกษา) 

จ านวน
นิสิต

ลาออก 

อัตราการ
ลาออก 

สาเหตุการลาออก 
ประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาต่อท่ี

สถาบันอื่น 

เจ็บป่วยที่ต้อง
เข้ารับการ

รักษาต่อเนื่อง 

ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ใน
การศึกษา 

ไม่มเีวลา
ส าหรับ

การศึกษา 

พ้นสภาพ
การเป็น

นิสิต 
อื่น ๆ 

2557          
2558          
2559          
2560          
2561          

* ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
 

วิธีการค านวณ   

100X
ท้ังหมดจ านวนนิสิต

อกาตรีท่ีลาอระดับปริญญจ านวนนิสิต
    ตออกของนิสิอัตราการลา =  

 

Diagnostic Questions 
- รายงานผลอัตราการลาออกของนิสิต ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 
- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-8 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ค าอธิบาย 

การด าเนินงานในการรับนิสิต การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับนิสิตและ
ระบบดูแลนิสิตระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความต้องการใน
การเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาได้ 

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา 
โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาส าเร็จ
การศึกษาไม่เกิน 6 ปี  

 
ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลอัตราการลาออกของนิสิต (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา 

จ านวนนิสิต
ทั้งหมด 
(ต้นปี

การศึกษา) 

จ านวน
นิสิต

ลาออก 

อัตราการ
ลาออก 

สาเหตุการลาออก 
ประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาต่อท่ี

สถาบันอื่น 

เจ็บป่วยทีต่้อง
เข้ารับการ

รักษาต่อเนื่อง 

ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ใน
การศึกษา 

ไม่มเีวลา
ส าหรับ

การศึกษา 

พ้นสภาพ
การเป็น

นิสิต 
อื่น ๆ 

2557          
2558          
2559          
2560          
2561          

* ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
 
วิธีการค านวณ   

100X
ท้ังหมดจ านวนนิสิต

าออกตศึกษาท่ีลระดับบัณฑิจ านวนนิสิต
    ตออกของนิสิอัตราการลา =  

 การค านวณข้อมูล จ าแนกเป็น 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 

(1) ระดับปริญญาโท 
(2) ระดับปริญญาเอก 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลอัตราการลาออกของนิสิต ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-9 จ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุน/ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย  
 
ค าอธิบาย 
 การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร การมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  การท าวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ นอกจากนี้อาจเป็น
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของศิษย์ปัจจุบัน 
- การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า/ประโยชน์จากการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
- การเพ่ิมพูนความรู้ให้บัณฑิตปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 
- ความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า 
-   การช่วยเหลือ สนับสนุนทางด้านทุนการศึกษาให้กับนิสิตปัจจุบัน 

 
ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการรับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า 

ที ่ ชื่อ-สกุล ศิษย์เก่า หลักสูตร/สาขาวิชา 
รูปแบบ/กิจกรรมที่ศิษย์เก่า

สนับสนุน/ร่วมพัฒนา 
วันเดือนปี ที่

เข้าร่วม 
     
     
     
     
 
วิธีการค านวณ 

จ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุน/ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุน/ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2561 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-10 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า  
 
ค าอธิบาย 
 จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับศิษย์เก่าซ่ึงเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพและประสบความส าเร็จ มีความม่ันคง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้
สถาบันจะช่วยสนับสนุนให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ 

เงินบริจาคจากศิษย์เก่า  หมายถึง  เงินที่บริจาคจากตัวศิษย์เก่า การจัดงานการกุศลเพื่อจัดหารายได้ 
หรือเงินจากการจัดเดิน-วิ่งการกุศล  

 
ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการรับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า 

ที ่ ชื่อ-สกุล ศิษย์เก่า หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวน 

เงินบริจาค 
วันเดือนปี  

ที่ได้รับเงินบริจาค 
     
     
     
     

รวม   
 
วิธีการค านวณ 
 จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-11 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ด าเนินการกลั่นกรอง/พิจารณาแก้ไขตามข้ันตอน ภายใน  

15 วัน   
 
ค าอธิบาย 

ข้อร้องเรียน  หมายถึง  เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะต้องเดือดร้อน
หรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตาม ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการของมหาวิทยาลัย ค าชมเชย การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียน
กล่าวโทษผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกรณีกระท าผิดวินัยอันเนื่องมาจากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ หรือ
ใช้อ านาจหน้าที่โดยทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบายของราชการหรือของมหาวิทยาลัย รวมถึงเรื่องที่ได้รับการร้องทุกข์จากศูนย์ด ารงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 

ผู้ร้องเรียน  หมายถึง ผู้ยื่นข้อร้องเรียน กล่าวโทษ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งส่งต่อข้อร้องเรียน กล่าวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ก าหนดประเภทข้อร้องเรียน ดังนี้ 
1. การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ 
2. การจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน 
3. การบริหารงานบุคคล อาทิ การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การมอบหมายงาน การแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น การลา การก าหนดค่าตอบแทน การเปลี่ยนต าแหน่งและโอนย้ายสังกัด 
4. จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานใมหาวิทยาลัย 
6. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมายถึง  ช่องทางที่สามารถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วย 
 1. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองท่ี  
 2. ส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียน  
 3. Website: www.tsu.ac.th (ระบบจัดการข้อร้องเรียน) 
 4. E-mail: tsu_direct@scholar.tsu.ac.th 
 5. Line@THAKSIN-UNIVERSITY 
 การบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงคด์ังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้ความคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานที่ดีข้ึน 

2. เพ่ือเพ่ิมความฉับไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็ว และเหมาะสม 
3. เพ่ือเป็นแนวทางขั้นต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง 
4. เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้สนใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่

เกิดข้ึนซ้ าๆ  
 
 

mailto:tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
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ระดับข้อร้องเรียน 

ระดับ รายการร้องเรียน 
เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลกระทบระดับ 4 
เร่งด่วนมาก 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน 
หรือเรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยหากแก้ไขปัญหาล่าช้าจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายโดยมิ
อาจหลีกเลี่ยงได้  

ภายใน 24 ชั่วโมง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ผลกระทบระดับ 3
เร่งด่วน 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน 
และสามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว 
อาทิ การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน หรือคุณภาพการ
ให้บริการของหน่วยงาน หรือเป็นกรณีการ
สอบถามหรือร้องขอเอกสารหรือข้อมูล
ทั่วไป 

ภายใน 7 วัน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบระดับ 2
เร่งด่วนปานกลาง 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน 
แต่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว 
หรือเป็นข้อร้องเรียนเชิงนโยบาย ต้องอาศัย
การพิจารณาของผู้บริหารระดับสูง หรือเป็น
กรณีร้องเรียนกล่าวโทษผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

ภายใน 30 วัน มหาวิทยาลัยและ 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบระดับ 1 
ไมเ่ร่งด่วน 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความ
เดือดร้อน แต่ส่งเรื่องมาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา หรือการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

ภายใน 90 วัน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบระดับ 0 
ไม่ส่งผลกระทบ 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความ
เดือดร้อน แต่ส่งเรื่องมาเพ่ือการชมเชย หรือ
เป็นข้อร้องเรียนที่นอกเหนืออ านาจหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย หรือเป็นกรณีท่ี ข้อ
ร้องเรียนเกิดจากความเข้าใจผิดของ            
ผู้ร้องเรียน  

ไม่ต้องด าเนินการ
ใดๆ แต่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียน

ทราบ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
วิธีการค านวณ 

100X
งหมดองเรียนท้ัจ านวนข้อร้

วัน 15 ายในด าเนินการภองเรียนท่ีจ านวนข้อร้
     ่ด าเนินการ ้องเรียนทีร้อยละข้อร =  
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Diagnostic Questions 

- รายงานผลข้อร้องเรียนที่ด าเนินการกลั่นกรอง/พิจารณาแก้ไขตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.2ก-12 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายเดิมท่ีมีข้อเสนอให้จัดโครงการบริการวิชาการ 
 
ค าอธิบาย 

ชุมชนเป้าหมายเดิม หมายถึง ชุมชนเป้าหมายของส่วนงานที่มีการด าเนินงานจัดโครงการบริการ
วิชาการ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นจะต้องด าเนินงานจัดโครงการบริการวิชาการติดต่อกันทุกปี 
 
วิธีการค านวณ   

100X
มดชาการท้ังหารบริการวิจ านวนโครงก

การวิชาการโครงการบริเสนอให้จัด ิมท่ีมีข้อเป้าหมายเดจ านวนชุมชน
    ายเดิม ุมชนเป้าหมร้อยละของช =  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  ในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง ปีงบประมาณ 2558-2560 (ถ้ามี)  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร 

(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ 
 

ตัวช้ีวัด 7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 
ค าอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น   
 
วิธีการค านวณ 

100X
งหมดย์ประจ าท้ัจ านวนอาจาร

ริญญาเอกมีคุณวุฒิปย์ประจ าท่ีจ านวนอาจาร
    อก ุฒิปริญญาเำท่ีมีคุณวาจารย์ประจร้อยละของอ =  

Diagnostic Questions 
- รายงานอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลข้อมูล

ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 
- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
ค าอธิบาย 
 สถาบันการศึกษามีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือ
แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของ
อาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 
วิธีการค านวณ 

100X
งหมดย์ประจ าท้ัจ านวนอาจาร

รงทางวิชากาด ารงต าแหน่ย์ประจ าท่ีจ านวนอาจาร
    ชาการแหน่งทางวิำท่ีด ารงต าาจารย์ประจร้อยละของอ =  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานอาจารย์ประจ าที่มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2561 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-3 ร้อยละบุคลากรใหม่ที่ผ่านการทดลองงาน 
 
ค าอธิบาย 

การทดลองงาน คือ ระยะเวลาการท างานที่มหาวิทยาลัยต้องการใช้เวลาในการพิสูจน์ถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ในต าแหน่งงานที่บุคลากรใหม่ได้รับมอบหมายว่ามีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้หรือไม่ก่อนบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยก าหนด 
 
วิธีการค านวณ   

ร้อยละของบุคลากรใหม่ท่ีผ่านการทดลองงาน 

 100X
านประจ า ุเป็นพนักงจะต้องบรรจบัติงานท่ีานทดลองปฏิจ านวนพนักง

ระจ า ็นพนักงานปและบรรจุเปารทดลองงานานท่ีผ่านกจ านวนพนักง
  =   

  
 การค านวณข้อมูล จ าแนกเป็น 

- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลร้อยละของบุคลากรใหม่ที่ผ่านการทดลอง ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-4  จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับรางวัล  
 
ค าอธิบาย 
 ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
วิจัย การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ จนสามารถได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ อาทิ 1) ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor รวมสูงสุด 2) ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication) 3) ผลงานวิจัยและสิทธิบัตร 4) ผลงานนวัตกรรมการวิจัย และ 5) 
รางวัลที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่จัด/

ผู้ให้รางวัล 
วัน/เดือน/ปี  
ที่ได้รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานาชาติ 

       
       
       
 
วิธีการค านวณ 
 นับจ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561 จ าแนกเป็น 

- ระดับชาติ  
- ระดับนานาชาติ 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี
การศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-5 ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน 

ภายนอก  
 
ค าอธิบาย 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบัน การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้การได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนซึ่งหากการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกจึงเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยของสถาบันนั้นได้อย่างดียิ่ง 

แหล่งทุนภายนอก  หมายถึง แหล่งงบประมาณที่ส่วนงานใช้ในการด าเนินงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. 
กระทรวงวัฒนธรรม บริษัทต่างๆ เป็นต้น 
 ทั้งนี้  ไม่นับรวมเงินทุนวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดินและเงนิรายได้ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน ทั้งใน
ระดับส่วนงานและมหาวิทยาลัย  

อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากร ที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย
หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย ที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก  
ใช้ตารางเดียวกับ ตัวชี้วัด 7.1ก-13 

ชื่อ
โครงการวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย  สัดส่วน สังกัด สัดส่วน
งานวิจัย 

จ านวนเงิน 

ทุนวิจัย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งทุน
วิจัย 

        
        
        
        

หมายเหตุ 1.  ช่ือผู้วิจัย กรณีโครงการวิจัยที่ด าเนินการโดยนักวิจัยหลายคน  ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วยสัดส่วน
และจ านวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีการก าหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 

2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษานั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการ

ตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงิน ตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่ง
เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละส่วนงาน/สถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินทุนวิจัย ให้นับตามที่ระบุในสัญญาการวิจัย โดยให้รวมค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (over-
head) ที่หักให้กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้วย 

 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 

100x
จัยท้ังหมดจ าและนักวิอาจารย์ประ

หล่งภายนอกรับทุนจากแ ิจัยท่ีได้ย์หรือนักวจ านวนอาจาร
=  
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Diagnostic Questions 

- รายงานผลอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก  
ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน 
 

ตัวช้ีวัด  7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน  
 
ค าอธิบาย 

บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมการท างาน ทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยและ
องค์ประกอบที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม
การท างานที่ดี จะช่วยให้บุคลากรสามารถท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน ด าเนินการประเมินด้วย
เครื่องวัดความสุข Happynometer Online ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ค าถามในส่วน Happy Work Life 
(Happy Plus) / การงานดี ข้อ 38-54) และก าหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ทั้งหมดในส่วนงาน 
 
วิธีการค านวณ 
 คะแนนผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน ในทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  จ าแนกตามกลุ่มบุคลากร  ดังนี้   

- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน ในรอบปีการศึกษา 
2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน 
 

ตัวช้ีวัด 7.3ก-7 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร 
 
ค าอธิบาย 

การคงอยู่ของบุคลากร หมายถึง การที่บุคคลเข้าสู่การปฏิบัติงานแล้ว มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร มีความรักความผูกพันและพร้อมที่จะทุ่มเทการปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และปรารถนา
ที่จะอยู่กับมหาวิทยาลัยให้นานที่สุด 
 
วิธีการค านวณ   

)100X
กรทั้งหมดจ านวนบุคลา

กรที่ลาออกจ านวนบุคลา
(- 100    ลากรอยู่ของบุคอัตราการคง =  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลอัตราการคงอยู่ของบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.3ก-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร  

 
ค าอธิบาย 
 ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปัญญา 
เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน องค์การที่บุคลากรมีความผูกพันสูง มักจะมี
บรรยากาศการท างานที่ส่งให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และความ ส าเร็จของสถาบัน โดยทั่วไปบุคลากรจะรู้สึกผูกพันกับสถาบัน 
เมื่อมีแรงจูงใจและได้ท างานที่มีความหมาย และเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ร่วมงานและในที่ท างาน 
บุคลากรที่มีความผูกพันต่อ สถาบัน จะได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มี
สภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยและมีความร่วมมือร่วมใจกัน มีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่ดี 
อ านาจในการตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบต่อผลการท างานของตน ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส่งผลให้เกิด
ความผูกพันครอบคลุมถึง การฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการท างาน  ระบบการยกย่องชมเชย
และการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เท่าเทียมกันและการได้รับการ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการมี
ไมตรีจิตต่อครอบครัวของบุคลากร 

การประเมินระดับความผูกพันของบุคลากร ด าเนินการประเมินด้วยเครื่องวัดความสุข Happynome-
ter Online ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ค าถามในส่วนความผูกพัน ข้อ 55-67) และก าหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบ
ประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมดในส่วนงาน 
 
วิธีการค านวณ 
 คะแนนผลการประเมินระดับความผูกพันของบุคลากร ในทุกระดับของมหาวิทยาลัย เทียบกับระดับ
คะแนนเต็ม 5  จ าแนกตามกลุ่มบุคลากร  ดังนี้   

- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความผูกพันของบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 
3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
  



103 
 
ตวัชี้วัด  7.3ก-9 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

 
ค าอธิบาย 

การสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชีวิตให้คนใน
องค์กรมีความสุข มีชีวิตที่สมดุล (Quality Work Life) ท างานได้ ใช้ชีวิตได้ และอยู่ในที่ท างานได้ โดยมีแนวคิด
การจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ด้วย ความสุขแปดประการ (Happy 8) คือ สุขภาพดี (Happy Body) น้ าใจงาม 
(Happy Heart) ผ่อนคลาย (Happy Relax) ใฝ่รู้ (Happy Brain) ทางสงบ/มีคุณธรรม (Happy Soul) ปลอด
หนี้/ใช้เงินเป็น (Happy Money) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) สอดคล้องกับมิติ
การเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร ของ สสส.  

การประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร ด าเนินการประเมินด้วยเครื่องวัดความสุข Happynometer 
Online ของมหาวิทยาลัยมหิดล และก าหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมดใน
ส่วนงาน 
 
วิธีการค านวณ 
 ผลการประเมินค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร ในทุกระดับของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามกลุ่ม
บุคลากร  ดังนี้   

- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
 

ตัวช้ีวัด  7.3ก-10  ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา  

 
ค าอธิบาย 

การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดนโยบาย
หรือแนวทางการพัฒนาองค์กร และร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น และมี
ความส าคัญ ผู้บริหารมีส่วนส าคัญในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับกับบริบท
อุดมศึกษา 

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของผู้บริหาร 

ล าดับ ช่ือผู้บริหาร รายละเอียดการพัฒนา หน่วยงานท่ีจัด 
วันเดือนปี/

สถานท่ี 
     
     
     
 
วิธีการค านวณ 

100X
ด ิหารท้ังหมจ านวนผู้บร

ารับการพัฒน ิหารท่ีได้จ านวนผู้บร
    พัฒนา ่ได้รับการ ู้บริหารทีร้อยละของผ =  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา ในรอบปีการศึกษา 
2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  7.3ก-11 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจ าเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่าง 

น้อยปีละ 1 ครั้ง  
 
ค าอธิบาย 
 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ 
ช่ือบุคลากร 
สายวิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงานท่ีจัด 
วันเดือนปี/

สถานท่ี 
การใช้ประโยชน ์

      
      
      
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับ 
ช่ือบุคลากร 

สายสนบัสนุน 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 
หน่วยงานท่ีจัด 

วันเดือนปี/
สถานท่ี 

การใช้ประโยชน ์

      
      
      
 
วิธีการค านวณ 

 100X
กรท้ังหมดจ านวนบุคลา

บการพัฒนากรท่ีได้รัจ านวนบุคลา
    ฒนาด้รับการพั ุคลากรท่ีไร้อยละของบ =  

 จ าแนกกลุ่มบุคลากร 2 กลุ่ม ดังนี้   
- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานข้อมูลผลการพัฒนาตนเองของบุลากร ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากบัดูแล 
ก. ผลลัพธ์ด้านการการน าองค์การ การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร  ผู้เรียน  และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 
ตัวช้ีวัด 7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร  

 
ค าอธิบาย 
 การที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืน วิธีการที่ผู้น าระดับสูง
สร้างบรรยากาศเพ่ือท าให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน มีความผูกพันกับสถาบัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมและท าให้มีผล
การด าเนินการที่เป็นเลิศ 

การน าองค์กร ประกอบด้วย 
1. บทบาทผู้บริหารขององค์กรในการก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว  ค่านิยม  

การสื่อสาร การสร้างคุณค่าและการท าให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม รวมทั้ง
การท าให้เกิดการมุ่งเน้นขององค์กรในการปฏิบัติการต่าง ๆ ในการสร้างและรักษาให้ องค์กรมีผลการ
ด าเนินการที่ดีอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยการมุ่งเน้นอนาคตและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร  ทั้งในเรื่องการ
ปรับปรุงและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการกระจายอ านาจในการ ตัดสินใจ ความ
คล่องตัว และการเรียนรู้ของบุคลากร  

2. การก ากับดูแลตนเองที่ดี เป็นเรื่องของการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุม และการตรวจสอบ  
การด าเนินการขององค์กร รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร  ซึ่งการ
ด าเนินการให้มั่นใจว่าการก ากับดูแลตนเองที่ดีมีประสิทธิผลจะมีความส าคัญต่อความเชื่อถือ ของ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานองค์กร  

3. การทบทวนผลการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุมการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ของ องค์กร ซึ่งไม่
เพียงแต่ทบทวนว่าองค์กรท าได้ดีเพียงใดในปัจจุบัน แต่ยังพิจารณาว่าองค์กรจะด าเนินการ ได้ดีอย่างไรใน
อนาคตด้วยผลการทบทวนผลการด าเนินการขององค์กรจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ  การสร้าง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักขององค์กร ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และตัวชี้วัด  ดังนั้น สิ่งส าคัญใน
การทบทวนโดยผู้บริหารขององค์กร คือ การแปลงผลของการทบทวนไปสู่เรื่องที่ต้อง ด าเนินการและสามารถ
น าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับผลการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-2 ผลการประเมินผู้น าระดับสูง 

 
ค าอธิบาย 

การประเมินผู้น าระดับสูง ด าเนินการประเมินด้วยเครื่องวัดความสุข Happynometer Online  
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็นแบบสอบถาม 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผู้น าระดับสูงสามารถสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน 
2. ผู้น าระดับสูงสามารถบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดี 
3. ผู้น าระดับสูงสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ในเชิงรุก 
4. ผู้น าระดับสูงเปิดโอกาสให้บุคลากรติดต่อสื่อสารในการให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่าง

สะดวก 
5. ผู้น าระดับสูงค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร 
6. ผู้น าระดับสูงเป็นต้นแบบของบุคลากร 
ก าหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากรทั้งหมดในส่วนงาน 

 
วิธีการค านวณ 
 คะแนนผลการประเมินผู้น าระดับสูง เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5   
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินผู้น าระดับสูง ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแล 
 

ตัวช้ีวัด  7.4ก-3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
โดย ปปช.  

 
ค าอธิบาย 
 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่าง
มีจริยธรรม รวมทั้งปลุกและปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต  เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ให้ค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
วิธีการค านวณ 
 คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช. 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ในรอบปี
การศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-4 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  

 
ค าอธิบาย 
 ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ /ส่วนงาน โดยตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับสถาบัน ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น 
 

 
ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน-สภามหาวิทยาลัย) 

 สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติโดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่ก าหนดนโยบายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยวางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจ
อ่ืน ๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้รวมทั้งการก ากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นการประเมิน 
ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ค าอธิบาย (ระดับส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน – คณะกรรมการประจ าส่วนงาน) 
 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีองค์ประกอบและ
หน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/ระเบี ยบ/ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา โดย
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญในการบริหารจัดการของส่วนงานเพ่ือให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการประจ าส่วนงานที่ครอบคลุม 5 ประเดน็ ดังต่อไปนี้ 
1. กรรมการประจ าส่วนงานท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจ าส่วนงานก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารส่วนงาน 
3. กรรมการประจ าส่วนงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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4. กรรมการประจ าส่วนงานติดตามผลการด าเนินงานของส่วนงานให้บรรลุเป้าหมาย 
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมการประจ าส่วนงานด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอ่ืน ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าส่วนงาน 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ใน

รอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  
- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.4ก-5 ร้อยละผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 

 
ค าอธิบาย 

การปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ด าเนินการภายใต้
ค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ ารอบปีการศึกษา โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นค ารับรองการ
ปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารสูงสุด (อธิการบดี) และคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ซึ่งค ารับรอง
การปฏิบัติงานมิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ มุ่งม่ันปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยทักษิณและสังคมตามที่ให้
ค ารับรองไว้ 
 การติดตามผลการด าเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมรับฟังปัญหาและแนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา  มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน จ านวน 2 
ครั้ง ดังนี้ 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และได้รายงานผลการติดตามต่อที่ประชุม คณบดี 
ผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดับสูง และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา เพ่ือพิจารณา 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน สรุปผลการด าเนินงานและนัดประชุมเพ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงานร่วมกัน และได้รายงานผลการติดตามต่อที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา 
เพ่ือพิจารณา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

100X
ทั้งหมด ฯามค ารับรอง ิหารที่ลงนจ านวนผู้บร

งฯตามค ารับรอลุเป้าหมาย ิหารที่บรรจ านวนผู้บร
    บรองฯ ่บรรลุค ารั ู้บริหารทีร้อยละของผ =  

 
Diagnostic Questions  

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน ในรอบปีการศึกษา 2561 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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 (3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน 
 

ตัวช้ีวัด 7.4ก-6 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ค าอธิบาย 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เป็นการ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่สถาบันจะด าเนินการ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ด าเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นต่ า และ
จะน าข้อมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรนี้น าเสนอในเว็บของตนเอง เป็นการเผยแพร่สาธารณะ 
เพ่ือให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมทั้ง 
สมศ. และ สกอ. สามารถสอบทานข้อมูลได้ตลอดเวลา เมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยการประเมินการ
ด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จะด าเนินการเป็นประจ าทุกปีและน าผลการประเมินไป
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับคณะ/สถาบัน  

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะด าเนินการด้วย
การใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร [11] หรือเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรขององค์กรระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพ, ABET, AACSB เป็นต้น โดยให้ด าเนินการประเมินองค์ประกอบเพ่ือการพัฒนาตามรอบของระบบ
สากลที่ได้เลือกใช้ และด าเนินการตามเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้น
หลักสูตรที่ ใช้เกณฑ์ AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปีและ
ด าเนินการตามที่เกณฑก์ าหนดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งนี้การประเมิน AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้น
ไม่จ าเป็นต้องสอดคลอ้งกับวงรอบของการปรับหลักสูตร 
 
วิธีการค านวณ   
 ระดับปริญญาตรี 
 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ 7 ระดับ จากหน้า 64 ของคู่มือ AUN QA Verion 3.0 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ 7 ระดับ จากหน้า 64 ของคู่มือ AUN QA Verion 3.0 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA ของทุกหน่วยงาน ในรอบปีการศึกษา 2561 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.4ก-7  ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน 

 
ค าอธิบาย 

หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล หมายถึง หลักสูตรที่มีการด าเนินการเปิดการ
เรียนการสอนที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ ในระดับสากล เช่น 
AUN QA, AACSB,  ABET 

หลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่มีการด าเนินการเปิดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ ไม่นับรวมหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข  

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 ประเมินเฉพาะประเด็น หลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน สกอ. 
 
วิธีการค านวณ 

100X
 ูตรทั้งหมดจ านวนหลักส

ตรฐานการก ากับมา ูตรที่ผ่านจ านวนหลักส
    าตรฐานนการก ากับมสูตรที่ผ่าร้อยละหลัก =  

 
ตารางเก็บข้อมูลผลการก ากับมาตรฐาน 

หลักสตูร 
ระดับ 

(ตรี โท เอก) 
มาตรฐานหลักสูตร ปี วันท่ีอนุมัติ/รับทราบ การก ากับมาตรฐานหลักสตูร 

2548 2558 
สภา

มหาวิทยาลยั 
สกอ. 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

        

        

        
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ในรอบปี
การศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.4ก-8 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการรับรองสภาวิชาชีพ 

 
ค าอธิบาย 

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองสภาวิชาชีพ หมายถึง หลักสูตรที่มีการด าเนินการเปิดการเรียนการสอนที่
มีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ  
 
วิธีการค านวณ   

100X
 ูตรทั้งหมดจ านวนหลักส

ภาวิชาชีพการรับรองส ูตรที่ผ่านจ านวนหลักส
    สภาวิชาชีพนการรับรองสูตรที่ผ่าร้อยละหลัก =  

 
ตารางเก็บข้อมูลผลการรับรองสภาวิชาชีพ 

หลักสตูร 
ระดับ 

(ตรี โท เอก) 
มาตรฐานหลักสูตร ปี วันท่ีอนุมัติ/รับทราบ/รับรอง การก ากับมาตรฐานหลักสตูร 

2548 2558 
สภา

มหาวิทยาลยั 
สกอ. 

สภา
วิชาชีพ 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์

         

         

         
 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนหลักสูตรที่ผ่านการรับรองสภาวิชาชีพในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด  7.4ก-9 จ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  

 
ค าอธิบาย 

ข้อร้องเรียน  หมายถึง  ค าร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นบุคลากรภายนอกหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และ
แจ้งขอให้ตรวจสอบ  แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมายถึง  ช่องทางที่สามารถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วยตู้
รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิการบดี ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ (สาย
ตรงอธิการบดี) ร้องเรียนด้วยตนเอง และช่องทางอ่ืนๆ 
 
วิธีการค านวณ 
 นับจ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงาน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-10 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณต่อคณาจารย์และบุคลากร  

 
ค าอธิบาย 
 ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา  จึงมีการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ  
และปรับปรุงกระบวนการด าเนินการทางจรรยาบรรณให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  

ข้อร้องเรียน  หมายถึง  ค าร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นบุคลากรภายนอกหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และ
แจ้งขอให้ตรวจสอบ  แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมายถึง  ช่องทางที่สามารถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วย  
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิการบดี ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
(สายตรงอธิการบดี) ร้องเรียนด้วยตนเอง และช่องทางอ่ืนๆ 
 
วิธีการค านวณ 

นับจ านวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 
2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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(5) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน 
 

ตัวช้ีวัด  7.4ก-11 อัตราการใช้พลังงานจ าเพาะท่ีลดลง (เมกะจูล/ตารางเมตร) (Specific Energy Con-
sumption : SEC) 

 
ค าอธิบาย 
 พลังงาน หมายถึง  ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งของที่อาจให้งานได้แก่พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานสิ้นเปลืองความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะท างานได้งานเป็นผลของการกระท าของ
แรงเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่เช่นเปลวไฟที่เผากาน้ าจะเปลี่ยนน้ าให้เป็นไอน้ าและแรงดันไอน้ าจะดันฝากาน้ า
ขึ้นได้ งานเช่นนี้เรียกว่า พลังงานและพลังงานยังรวมถึงการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด เพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงาน 
 คาดัชนีการใชพลังงานจ าเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) เปนคาที่แสดงการใชพลัง
งานตอหนวยผลผลิต ดังนั้นคา SEC จึงสะทอนถึงประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
 ค่า SEC จะขึ้นกับปัจจัย 3 ตัวด้วยกัน คือ ชนิดของผลผลิต ชนิดของกระบวนการผลิต ซึ่งมักจะ
เกี่ยวข้องกับชนิดของวัตถุดิบที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตและชนิดของผลผลิต และประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต อาจจะเป็นไปได้ที่จะแยก SEC ตามกระบวนการผลิตที่ใช้และประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมนั้นๆ จึงควรเปรียบเทียบกับค่า SEC ปัจจุบันของกระบวนการผลิตหรือเปรียบเทียบกับ
ค่าท่ีดีที่สุด 
 
วิธีการค านวณ    

ค่าเกณฑ์การใช้พลังงานไฟฟ้า (SECE) วัดการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบกับพ้ืนที่ใช้สอย (ตารางเมตร)  
 

)ตารางเมตร( ุกอาคารสอยรวมของทพ้ืนที่ใช้

)เมกะจูล(งปีนั้นๆงานไฟฟ้าขอการใช้พลัง
)SEC(นไฟฟ้ารใช้พลังงาค่าเกณฑ์กา E =  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานอัตราการใช้พลังงานจ าเพาะที่ลดลง ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 
3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.4ก-12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าตามหลักเกณฑ์ UI Green Matric World  

University Ranking 
 
ค าอธิบาย 
 เพ่ือแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน ในทิศทางที่มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University) 
เป็นแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษา บุคลากร  
มีจิตส านึกในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
วิธีการค านวณ 
 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าตามหลักเกณฑ์ UI Green Matric World University 
Ranking ในรอบปีการศึกษาท่ีประเมิน 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าตามหลักเกณฑ์ของ UI Green ในรอบปีการศึกษา 
2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
(4) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

 
ตัวชี้วัด  7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 
ค าอธิบาย 

การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญใน
การน าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ เพ่ือใช้ผลใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความส าคัญและด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
และการทบทวนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ PACD 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้เตรียมรับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนได้อย่างมีพลวัต มหาวิทยาลัย จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 โดยก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
3. ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
4. การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
5. ความมั่งคงทางการเงิน 
การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีงบประมาณ 
 

วิธีการค านวณ 
 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

100X
 ้งหมดการพัฒนาทัยุทธศาสตร์ ้วัดตามแผนจ านวนตัวชี

การพัฒนาศาสตร์ตามแผนยุทธลุเป้าหมาย ้วัดที่บรรจ านวนตัวชี
=  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2561 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ข-2 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ปีงบประมาณ) 

 
ค าอธิบาย 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 
โดยก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
3. ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
4. การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
5. ความมั่งคงทางการเงิน 
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) มหาวิทยาลัย ได้มีการแปลง

แผนไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร 
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกัน และมีการประเมินศักยภาพของส่วนงาน โดยการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ประเมินแผน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีงบประมาณ 
 
วิธีการค านวณ 
 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 100X
งหมดประจ าปีท้ัปฏิบัติการ ้วัดตามแผนจ านวนตัวชี

ำปี ัติการประจตามแผนปฏิบลุเป้าหมาย ้วัดท่ีบรรจ านวนตัวชี
  =  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงาน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

(1) ผลลัพธ์ของการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
 

ตัวช้ีวัด 7.5-1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (TSU06)  

 
ค าอธิบาย 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ ROA หมายความว่า เป็นอัตราส่วนทางการเงินระหว่างก าไร
สุทธิกับสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถของกิจการที่จะน าสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ใน
ด าเนินการของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

ก าไรสุทธิ หมายถึง ก าไรที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกแล้ว รวมถึงดอกเบี้ยและภาษีเงินได้แล้ว 
สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์

ในอดีตกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จากทรัพยากรนั้นในอนาคต สินทรัพย์ประกอบด้วย 
สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีงบประมาณ 
 

วิธีการค านวณ   

100X
วมสินทรัพย์ร

ก าไรสุทธิ
   รัพย์รวมแทนจากสินทอัตราผลตอบ =  

 
การวิเคราะห์ค่าที่ได้จากการค านวณ 

- หาก ROA ที่ค านวณได้มีค่ามาก แสดงว่ากิจการได้น าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ท าให้ได้ผลตอบแทนรับผลตอบแทนสูง 

- หาก ROA ทีค่ านวณได้มีค่าน้อย แสดงว่ากิจการได้น าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการด าเนินงานได้
อย่างไร้ประสิทธิภาพ ท าให้ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ไม่ดีเท่าที่ควร 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานวิเคราะห์งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561  และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง
ปีงบประมาณ 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
  

http://doithai.com/article/42/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
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ตัวช้ีวัด 7.5-2 อัตราการท าเงินเหลือจ่าย (อัตราก าไรสุทธิ) (TSU06) 

 
ค าอธิบาย 

อัตราก าไรสุทธิ หมายถึง การวัดอัตราส่วนทางการเงินระหว่างผลก าไรสุทธิกับยอดขาย ซึ่งเป็น
อัตราส่วนที่บอกถึงความสามารถการท าก าไรสุทธิของกิจการ ประสิทธิภาพการด าเนินงานของกิจการและ
ความสามารถของผู้บริหาร 

ก าไรสุทธิ หมายถึง ก าไรที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกแล้ว รวมถึงดอกเบี้ยและภาษีเงินได้แล้ว 
รายได้จากการขาย หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า หรือบริการอันเป็นรายได้จากการ

ด าเนินงาน เช่น รายได้จากการขายสินค้า และรายได้ที่ได้จากการให้บริการ  
การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีงบประมาณ 

 

วิธีการค านวณ 

อัตราการท าเงินเหลือจ่าย (อัตราก าไรสุทธิ)  =  
ก าไรสุทธิ

ขายสุทธิ
  x  100 

 
การวิเคราะห์ค่าท่ีได้จากการค านวณ ผลลัพธ์บอกให้ทราบว่า  กิจการมีก าไรสุทธิเป็นร้อยละเท่าไรของ

ยอดขาย อัตราส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดีแสดงความสามารถในการท าก าไรสุทธิ 
 
Diagnostic Questions  

- รายงานวิเคราะห์งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561  และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง
ปีงบประมาณ 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
  

http://doithai.com/article/42/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
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ตัวช้ีวัด 7.5-3 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  (TSU06) 

 
ค าอธิบาย 

อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Liquidity Ratio หมายถึง อัตราส่วนทางการเงินที่นิยมใช้วัดสภาพ
คล่องของกิจการ หรือ ความสามารถในการช าระหนี้หมุนเวียน (หนี้ระยะสั้น) ของกิจการ โดยอัตราส่วนสภาพ
คล่องทางการเงิน หรือ Liquidity Ratio จะวัด สภาพคล่องทางการเงิน ของกิจการ ด้วยการน าสินทรัพย์
หมุนเวียนมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน 

สินทรัพย์หมุนเวียน หรือ Current Assets หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี ยกตัวอย่าง สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด หลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาด สินค้าคงเหลือ ลูกหนีการค้า และสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นต้น โดยการจัดล าดับของสินทรัพย์หมุนเวียนจะเรียงล าดับตามสภาพคล่องของสินทรัพย์ จากมาก
ที่สุดไปถึงน้อยที่สุด 

หนี้สินหมุนเวียน หรือ Current Liabilities หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาครบก าหนดช าระคืน
ภายใน 1 ปี กิจการควรมีสภาพคล่องมากพอเพ่ือน าไปช าระหนี้สินให้ตรงตามก าหนดเวลา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
ความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้น หรือ หนี้สินหมุนเวียน จะแปรผันอยู่กับสินทรัพย์หมุนเวียนของ
กิจการ 

การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีการศึกษา 
 

วิธีการค านวณ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  =  
สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน
  x  100 

 
 ก าหนดเป้าหมายอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไม่ต่ ากว่า 
2.00 เท่า และไม่เกิน 3.00 เท่า 

การวิเคราะห์สภาพคล่องมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการจัดหาเงินสดจากการออม
และสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน และส ารองใช้ในยามฉุกเฉิน ทั้งนี้ จะพิจารณาสภาพ
คล่องของสินทรัพย์จากความสามารถในการแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวไปเป็นเงินสด โดยที่มูลค่า
เปลี่ยนแปลงไปไม่มากนัก การที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องมากและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว จะยิ่งท าให้มี
สภาพคล่องมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่มีสินทรัพย์สภาพคล่องสูงเกินไปก็อาจไม่เหมาะสม เพราะสินทรัพย์
สภาพคล่องมักจะให้อัตราผลตอบแทนที่ต่ า เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ า ตัวอย่างของสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น 
เงินสด เงินฝากธนาคารแบบออมทรัพย์และแบบประจ า เป็นต้น อัตราส่วนเพ่ือวิเคราะห์สภาพคล่อง ได้แก่
อัตราส่วนนี้ใช้วัดความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นว่า จะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น เงินสด หรือเงินฝาก
ธนาคาร เพียงพอต่อการช าระหนี้ระยะสั้นที่ครบก าหนดใน 1 ปีหรือไม่ ยิ่งอัตราส่วนนี้มีค่าสูงและเกินกว่า 1 
เท่าใด แสดงว่าเรามีความสามารถช าระหนี้ระยะสั้นได้ดี เรียกว่ามีสภาพคล่องสูง ถ้าเรามีอัตราส่วนนี้ต่ ากว่า 1 
จะเป็นเครื่องชี้ว่า เราอาจประสบปัญหาการช าระหนี้ระยะสั้นได้ในอนาคต ซึ่งควรหาทางแก้ไข เช่น เพ่ิม
ปริมาณสินทรัพย์ สภาพคล่อง หรือเร่งการช าระหนี้ระยะสั้น หรือแปลงหนี้ระยะสั้นให้เป็นระยะยาว เป็นต้น 
 
 



124 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานวิเคราะห์งบการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561  และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง
ปีงบประมาณ 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.5-4 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้  (TSU06)  

 
ค าอธิบาย 

รายได้  หมายถึง รายได้ที่มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อ่ืนของมหาวิทยาลัย 
รายได้ค่าธรรมการศึกษา หมายถึง รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายจากการจัดการศึกษา 
รายได้อื่น  หมายถึง  รายได้ท่ีนอกเหนือจากรายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่ 

1. รายได้จากโครงการบริการวิชาการ (นับวงเงินที่จัดเก็บได้ ไม่หักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ) 
2. ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก (นับวงเงินที่ได้รับทั้งโครงการ) 
3. เงินบริจาค 
4. รายได้จากการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาส่วนงาน 
5. รายได้จากโครงการเงินทุนหมุนเวียน 
6. รายได้จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ 
7. รายได้จากค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่อเนื่อง 
8. เงินรับฝากลักษณะที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากแหล่งภายนอก 
9. รายได้จากการบริหารเงินคงคลัง เช่น รายได้ดอกเบี้ย 
10. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าบ ารุงหอพัก ค่าเช่าร้าน เป็นต้น 
11. รายได้อ่ืน ๆ  

การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีการศึกษา 
 
วิธีการค านวณ 
 
 2560 รศึกษารายได้ปีกา - 2561 รศึกษารายได้ปีกา  พ่ิมข้ึนรายได้ท่ีเ 1. =  

 

 100X
2560 รศึกษารายได้ปีกา

พ่ิมข้ึนรายได้ท่ีเ
    ิ่มข้ึนายได้ท่ีเพร้อยละของร 2. =  

 
Diagnostic Questions  

- รายงานการเพิ่มข้ึนของรายได้ ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี
การศึกษา 2558-2560  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.5-5 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก 

 
ค าอธิบาย 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบัน 
หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบัน โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง จ านวนรายรับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่สามารถน าผลลัพธ์กลับสู่องค์กรในนามมหาวิทยาลัย หรือ คณะ สถาบัน ส านัก 
หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยแต่ละปีงบประมาณ โดยมีแหล่งที่มีของรายได้ ได้แก่ ค่าบริการวิเคราะห์ 
ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม ค่าบริการเครื่องมือ หรืออุปกรณตาง ๆ ค่าบริการการส ารวจการวางแผน 
การจัดการ หรือการวิจัยในลักษณะการว่าจ้าง ค่าบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  การศึกษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ค่าบริการการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ์หรือผลิต รายได้จากการจัด
ฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ  รายได้จากการให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการว่าจ้าง  โดยรายได้จากการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
รายได้จากการบริการวิชาการ 
  
วิธีการค านวณ 
 นับจ านวนเงินจากการบริการวิชาการท่ีได้รับจากแหล่งภายนอก 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2561  และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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(2) ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาด 
ตัวช้ีวัด 7.5-6 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต  

 
ค าอธิบาย 

คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จแต่ละ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนิสิต 
นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความ
โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสวมบัติของนิสิตนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือในการ
คัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนิสิตนักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะ
เรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

 ข้อมูลนิสิตใหม่ หมายถึง ข้อมูลการรับนิสิตใหม่ เพ่ือเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 
 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 
ปีการศึกษา จ านวนแผนรับ 

ตาม มคอ.2 
จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
(No. Admitted) 

จ านวนผู้รายงานตัว 
(No. Enrolled) 

ร้อยละการรับนสิิต
ใหม่ตามแผนรับนสิิต 

2557      
2558      
2559      
2560      
2561      

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา  
 
วิธีการค านวณ   

 100X
2.มคอนตามแผนรับใจ านวนนิสิต

งานตัวใหม่ที่รายจ านวนนิสิต
  นิสิต ่ตามแผนรับ ับนิสิตใหมร้อยละการร =  

การค านวณข้อมูล จ าแนกเป็น 
 (1)  ระดับปริญญาตรี 

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - ระดับปริญญาโท 
 - ระดับปริญญาเอก 

 

Diagnostic Questions 
- รายงานผลการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

(ปริญญาโท และปริญญาเอก) ในปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 
2558-2560 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.5-7 จ านวนแหล่งทุนวิจัยใหม่ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย 

 
ค าอธิบาย 

แหล่งทุนวิจัยใหม่ มี 2 ลักษณะ คือ  
1. แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนทุนวิจัยให้กับอาจารย์หรือนักวิจัยเป็นปีแรก 

หรือ 
2. แหล่งทุนวิจัยเดิมที่เว้นวรรคการสนับสนุนทุนวิจัยติดต่อกันเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป และกลับมาให้ทุน

วิจัยอีกครั้งในปีการศึกษา 2561 
 
วิธีการค านวณ   

นับจ านวนแหล่งทุนวิจัยใหม่ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในปีการศึกษาที่รายงาน 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล 

ที ่ ชื่อแหล่งทุน ชื่อโครงการวิจัย ชื่อนักวิจัย สังกัด 
จ านวน 

งบประมาณ 
ระยะเวลาการ

สนับสนุน 
       
       
       
       
       
 
Diagnostic Questions 

- รายงานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยใหม่ ในรอบปีการศึกษา 2561 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง
ปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี) 

- รายงานข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอกย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 เพื่อใช้เป็นฐาน
ในการพิจารณาแหล่งทุนวิจัยใหม่ 

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.5-8 จ านวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการวิชาการ  

 
ค าอธิบาย 

สังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการวิชาการ มี 2 ลักษณะ คือ  
1. ชุนชนเป้าหมายใหม่ที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจัดกิจกรรมบริการวิชาการเป็นปีแรก หรือ 
2. ชุนชนเป้าหมายเดิมที่เว้นวรรคการได้รับการบริการวิชาการติดต่อกันเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป 

 
วิธีการค านวณ   
 นับจ านวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการวิชาการในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล 

ที ่
ชื่อสังคมและ
ชุมชนใหม่ 

ชื่อโครงการ
บริการวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ สังกัด งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ 

        
        
        
        
        
 
Diagnostic Questions 

- รายงานข้อมูลสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2561 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2560 (ถ้ามี)  

- รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของขอ้มูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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รายการอักษรย่อ 
 
อักษรย่อ    ชื่อเต็ม 
สกอ.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สมศ.  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา(องค์การมหาชน) 
AACSB Association to Advance Collegiate Schools of Business 
ABET Association Board for Engineering and Technology  
AUN  ASEAN University Network 
AUN-QA  ASEAN University Network Quality Assurance ประกอบด้วยคู่มือ 3 เล่ม  

-  Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level 
-  Manual for the Implementation of the Guidelines 
-  Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors & Framework of 

AUN QA Strategic Action Plan 2012-2015 
CDS  Common Data Set 
EdPEx Education Criteria for Performance Excellence (เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการที่เป็นเลิศ) 
ELO  Expected Learning Outcome  
EQA  External Quality Assurance 
IQA Internal Quality Assurance  
TQA  Thailand Quality Award 
TQF Thai Qualifications Framework for Higher Education,TQF : HEd (กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
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