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ค าน า 
 

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 จัดท ำขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 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 
          สิงหำคม 2562 
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บทท่ี 1 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก ำหนดให้มี

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกและให้ถือว่ำกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพ่ือ
น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก  
โดยมีส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำท ำหน้ำที่พัฒนำเกณฑ์ วิธีกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก และท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้มีกำรตรวจสอบคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยค ำนึงถึง
ควำมมุ่งหมำย หลักกำร และแนวกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละระดับ ประกอบกับกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออก
กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ในข้อ 3 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำโดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำของ
สถำนศึกษำให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แต่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี  

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย มำตรฐำน 5 ด้ำน ดังนี้ 

มำตรฐำนที ่1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ในปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยก ำหนดนโยบำยให้มีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่ เป็น เลิศ (Education Criteria for Performance  
Excellence :EdPEx) และเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอำเซียน (ASEAN University Network 
Quality Assurance : AUN-QA) โดยแบ่งกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ AUN QA 
2. ระดับส่วนงำนวิชำกำร ส่วนงำนอื่น และหน่วยงำนบริหำร ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ

เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ยกเว้นส ำนักหอสมุดใช้เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) 
3. ระดับสถำบัน ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ทั้งนี้ มหำวิทยำลัยทักษิณ มีข้อบังคับ ว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

พ.ศ. 2558 โดยก ำหนดให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือเกื้อหนุนให้มหำวิทยำลัยด ำเนินงำน
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และจุดเน้น ตำมสำระในมำตรำ 7 และมำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
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ทักษิณ พ.ศ. 2551 และให้มีสำระอ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม และกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัย จะต้องยึดหลักกำรดังต่อไปนี้ 

1. กำรมีส่วนร่วมของประชำคม ครอบคลุมบุคลำกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. เสรีภำพทำงวิชำกำร 
3. ควำมอิสระและควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน 
4. มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับมหำวิทยำลัย ส่วนงำน

วิชำกำร ส่วนงำนอื่น หน่วยงำนบริหำร และหลักสูตร 
 
กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ คือ กำรตรวจประเมินระดับหลักสูตร กำรตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และ
กำรตรวจประเมินระดับสถำบัน 

 
1. การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกหลักสูตรด ำเนินกำรประเมิน องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ทุกป ี
 ทุกหลักสูตรด ำเนินกำรตรวจประเมินเพ่ือกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร

ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด โดยทุกหลักสูตรจะต้องได้รับกำรประเมินอย่ำงน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมกำรประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนอย่ำงน้อย 2 คน 
 ประธำน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจำกภำยในสถำบันที่อยู่นอกสังกัดคณะที่เป็น

เจ้ำของหลักสูตรที่รับกำรประเมิน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็นผู้ประเมินจำกภำยในหรือภำยนอกคณะที่เป็น
เจ้ำของหลักสูตรที่รับกำรประเมิน แต่ต่ำงหลักสูตร 

 ผู้ประเมินทุกคนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 คณะกรรมกำรประเมิน แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย 
 คณะกรรมกำร 1 ชุด สำมำรถประเมินได้มำกกว่ำหนึ่งหลักสูตร 
 กำรตรวจสอบและก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบที่ 1 ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยวิชำกำร 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

 ทุกหลักสูตรรำยงำนองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำนของปีกำรศึกษำท่ีตรวจประเมิน
และจัดส่งให้กรรมกำรประเมินก่อนก ำหนดกำรประเมินอย่ำงน้อย 15 วัน 

 หลักสูตรที่รำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN-QA โดยใช้ข้อมูลอย่ำงน้อย 3 ปี
ย้อนหลัง หรือรำยงำนข้อมูลเท่ำที่ได้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์และสรุปเป็น Program Profile เพ่ือเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์สำระส ำคัญของหลักสูตรสู่สำธำรณะ 
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 ให้หลักสูตรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินฯ ปีที่
ผ่ำนมำ และปรับปรุงรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN-QA และปรับ Program Profile ให้ทันสมัย
เพ่ือเผยแพร่/ประชำสัมพันธ์สำระส ำคัญของหลักสูตรสู่สำธำรณะ 

 เอกสำรรำยงำนและหลักฐำนประกอบอำจอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 
กำรตรวจประเมินตำมองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตราาน ด ำเนินกำรตรวจสอบผลการก ากับมาตรฐานหลักสูตร โดยฝ่าย

วิชาการ 
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา ด ำเนินกำรประเมิน

โดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์ AUN QA  ก ำหนดกำรตรวจประเมิน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 กำรตรวจประเมินในพ้ืนที่ Site Visit ก ำหนดประเมิน 1 วัน โดยคณะกรรมกำรประเมินฯ ศึกษำ

รำยงำนเชิงวิเครำะห์เอกสำร (Desktop Assessment) และหลักฐำนอ้ำงอิงตำมระบบ (e-SAR TSU) ล่วงหน้ำ
ก่อนกำรลงพื้นที่ ในวันลงพ้ืนที่มีข้ันตอนดังนี้ 

 พิธีเปิด (Opening Meeting)  
 กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 
 กำรตรวจเอกสำร 
 กำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน

นิสิต/นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ และผู้ใช้บัณฑิต 
 กำรเยี่ยมชมสถำนที่ 
 กำรน ำเสนอสรุปผลกำรตรวจเบื้องต้นด้วยวำจำที่เน้นกำรเสนอจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรพัฒนำของหลักสูตร (Closing Meeting) 
 กำรตรวจประเมินเชิงวิเครำะห์เอกสำร (Desktop Assessment) คณะกรรมกำรประเมินฯ ศึกษำ

รำยงำนและหลักสูตรอ้ำงอิงผ่ำนระบบ e-SAR TSU และจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินที่เน้นกำรเสนอจุดแข็ง
และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำของหลักสูตร 

 
รายงานผลการตรวจประเมิน 
ให้หลักสูตรที่ “ผ่ำน” กำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน รำยงำนวันที่คณะกรรมกำร

ประเมินฯ แจ้งผลกำรประเมิน และรำยนำมคณะกรรมกำรประเมินฯ เผยแพร่สู่สำธำรณะ 
ส ำหรับหลักสูตรที่ได้รับกำรประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร ในรอบปีกำรศึกษำ ให้รำยงำน 

ผลกำรประเมินตำมรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภำคภำษำอังกฤษ) โดยมีกำรเสนอจุดแข็งและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำของหลักสูตร รวมทั้งคะแนนกำรประเมินทั้งในภำพรวมและเฉพำะแต่ละเกณฑ์ 
ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ทั้งนี้ควรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภำยใน 1 เดือน  
หลังสิ้นสุดกำรตรวจฯ 
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การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ทุกหลักสูตรรำยงำนผลตำมองค์ประกอบที่ 1 และส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ AUN-QA 

ระดับหลักสูตร พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐำน (CDS) ผ่ำนระบบ CHE-QA Online 
 
การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะ 
น ำเสนอโพรไฟล์ของหลักสูตร (Program Profile) ที่แสดงสำระส ำคัญ จำกรำยงำนกำรประเมิน

ตนเองตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของสำขำวิชำหรือ
คณะหรือระบบ e-SAR TSU โดยระบุวันที่ล่ำสุดที่หลักสูตร “ผ่ำน” กำรประเมินผลตำมองค์ประกอบที่ 1 กำร
ก ำกับมำตรฐำน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1-5 กำรเผยแพร่สำระส ำคัญสู่สำธำรณะโดยใช้ Program Profile จำกรำยงำนกำรประเมินตนเองตำม

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร version 2.0 
(หำกใช้ 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 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
ก ำหนดตรวจประเมิน 2 ส่วน ดังนี้ 
(1) กำรตรวจประเมินระดับคุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยในค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  

 คณะกรรมกำรประเมินประกอบด้วย  ผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 3 คน 
ประกอบด้วย ประธำน 1 คน กรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของส่วนงำน/หน่วยงำน  

 ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็น อธิกำรบดี หรือ รองอธิกำรบดี 
 คณะกรรมกำรประเมินแต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย 

           (2) กำรตรวจประเมินกำรพัฒนำองค์กรหรือกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง EdPEx เฉพำะส่วนงำน
วิชำกำร ด ำเนินกำรตรวจประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อย 1 คนต่อส่วนงำน ที่มี
ควำมรู้และประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง EdPEx/TQA และเป็น EdPEx Assessor หรือ TQA 
Assessor 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมแนวทำง ดังนี้ 

ส่วนงาน แนวทางการด าเนินงาน 
ส่วนงานวิชาการ (EdPEx ปีท่ี 2) 
1. คณะพยำบำลศำสตร์ 
2. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
3. คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ 
4. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
5. คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 
6. คณะอุตสำหกรรมเกษตรและชีวภำพ 
7. วิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
8. วิทยำลัยนำนำชำติ 
9. บัณฑิตวิทยำลัย 

1. ทบทวนโครงร่ำงองค์กร กำรประเมินตนเองหมวด 1-6  และ
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7  
2. ทบทวน/จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรตำมแนวทำง EdPEx และ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนพัฒนำ 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง /ผลกำรพัฒนำองค์กร (SAR) 
ตำมแนวทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
4. รำยงำนข้อมูล Common Data Set (CDS) ตำมท่ี สกอ. 
ก ำหนด 

ส่วนงานวิชาการ (EdPEx ปีท่ี 3) 
1. คณะนิติศำสตร์ 
2. คณะวิทยำศำสตร์ 
3. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
4. คณะศึกษำศำสตร์ 

1. ทบทวนโครงร่ำงองค์กร กำรประเมินตนเองหมวด 1-6  และ
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7 
2.  จัดท ำแผนและพัฒนำองค์กรตำมข้อเสนอแนะ (Feedback) 
ของคณะกรรมกำรประเมิน/ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
3.  พัฒนำและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนพัฒนำองค์กรตำม
แนวทำง EdPEx 
4.  จัดท ำ SAR (Application Report) ตำมเกณฑ์ EdPEx   
5.  รำยงำนข้อมูล Common Data Set (CDS) ตำมที่ สกอ. ก ำหนด 
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ส่วนงาน แนวทางการด าเนินงาน 
ส่วนงานวิชาการ (EdPEx ปีท่ี 3+) 
คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 

1. ทบทวนโครงร่ำงองค์กร กำรประเมินตนเองหมวด 1-6  และ
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7 
2. จัดท ำแผนและพัฒนำองค์กรตำมข้อเสนอแนะ (Feedback) ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
3. พัฒนำและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนพัฒนำองค์กรตำม
แนวทำง EdPEx 
4. จัดท ำ SAR (Application Report) ตำมเกณฑ์ EdPEx   
5. รำยงำนข้อมูล Common Data Set (CDS) ตำมท่ี สกอ. 
ก ำหนด 

ส่วนงำนอื่น 6 ส่วนงำน 1. ทบทวน/วิเครำะห์โครงร่ำงองค์กร (ตำมหัวข้อที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด) 
2. ประเมินตนเองหมวด 1-6 (เฉพำะกระบวนกำรสนับสนุน
กระบวนงำนหลัก/กระบวนงำนสนับสนุน/กระบวนงำน หมวด 1-6 
ของมหำวิทยำลัย และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรส่วนงำน/
หน่วยงำน  ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด)    
3. ตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7   

- ประสิทธิผลของกระบวนกำรสนับสนุนกระบวนงำนหลัก/
กระบวนงำนสนับสนุน/กระบวนงำน หมวด 1-6 ของมหำวิทยำลัย  

- ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรส่วนงำน/
หน่วยงำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

- ตัวชี้วัดเฉพำะตำมบริบทของส่วนงำน (ถ้ำมี) 
4. ทบทวน/จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรตำมแนวทำง EdPEx และ
รำยงำนและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผน 
5.  รำยงำนผลกำรพัฒนำส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำงที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด (SAR) 

หน่วยงำนบริหำร 13 หน่วยงำน 1. ทบทวนโครงร่ำงองค์กร  
2. ทบทวนกำรประเมินตนเอง เฉพำะกระบวนงำนตำมพันธกิจหลัก
ที่สนับสนุนมหำวิทยำลัย และกระบวนกำรน ำแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัติตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำน (หมวด 2 
กลยุทธ์ หัวข้อ 2.2 กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ) 
3. ทบทวนตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7   

- ประสิทธิผลของกระบวนงำนตำมพันธกิจหลักที่สนับสนุน
มหำวิทยำลัย 

- ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด  
4. ทบทวน/จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรตำมข้อเสนอแนะ (Feedback) 
ของคณะกรรมกำรประเมิน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผน 
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ส่วนงาน แนวทางการด าเนินงาน 
เฉพำะกระบวนกำรตำมข้อ 2 
5. รำยงำนผลกำรพัฒนำส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำงที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด (SAR) 

 
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 
กำรประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) กำรตรวจประเมินระดับคุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมค่ำเป้ำหมำยในค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน  
 ตรวจประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 

- คณะกรรมกำรประเมินฯ พิจำรณำผลกำรประเมินจำกรำยงำนประเมินตนเอง  
ผ่ำนระบบ e-SAR TSU  และตรวจประเมินตรวจประเมินเชิงวิเครำะห์เอกสำร (Desktop Assessment) 
ยกเว้นคณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชนและส ำนักหอสมุด อำจมีกำรตรวจประเมินในพ้ืนที่ (Site Visit) 
ร่วมด้วย 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนงำนผ่ำน ระบบ e-SAR TSU   
 
(2) กำรตรวจประเมินกำรพัฒนำองค์กร หรือกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง EdPEx เฉพำะส่วน

งำนวิชำกำร 
 ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
 ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกพิจำรณำและประเมิน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  
 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีกำรเสนอจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) หรือโอกำส

ในกำรปรับปรุง (Opportunity For Improvement) ตำมข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพ่ือผู้รับกำร
ประเมินสำมำรถพิจำรณำใช้อย่ำงเหมำะสมและน ำไปสู่กำรพัฒนำหน่วยงำนหรืออำจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีและ
คะแนนกำรประเมิน 

 
การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน EdPEx ผ่ำนระบบ CHE-QA Online ตำมแนวทำงและระยะเวลำที่ 

สกอ. ก ำหนด  
 
การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะ 
น ำเสนอรำยงำนกำรประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ ผ่ำนระบบ e-SAR TSU 
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4. การตรวจประเมินระดับสถาบัน 
 

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 
ทุกปี 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

 คณะกรรมกำรประเมินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธำน  
1 คน กรรมกำรอย่ำงน้อย 2 คน  

 ประธำนและกรรมกำรประเมินทุกคนเป็น EdPEx Assessor หรือ TQA Assessor 
 คณะกรรมกำรประเมินฯ แต่งตั้งโดยมหำวิทยำลัย 

 
รายงานการประเมินตนเอง 
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมแนวทำง ดังนี้ 
 

ส่วนงาน รายงานการประเมินตนเอง  
มหำวิทยำลัยทักษิณ 
(EdPEx ปีที่ 3) 

1. ทบทวนโครงร่ำงองค์กร กำรประเมินตนเองหมวด 1-6  และตัวชี้วัดที่ส ำคัญใน
หมวด 7 
2. จัดท ำแผนและพัฒนำองค์กรตำมข้อเสนอแนะ (Feedback) ของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก 
3. พัฒนำและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนพัฒนำองค์กรตำมแนวทำง EdPEx 
4. จัดท ำ SAR (Application Report) ตำมเกณฑ์ EdPEx   
5. รำยงำนข้อมูล Common Data Set (CDS) ตำมท่ี สกอ. ก ำหนด 

 
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 
กำรตรวจประเมินคุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง EdPEx เพ่ือรับ Feedback มีข้ันตอนดังนี้ 

 ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
 ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกพิจำรณำ 
 พิจำรณำผลกำรประเมินจำกรำยงำนประเมินตนเอง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  
 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีกำรเสนอจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สำมำรถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) หรือโอกำส

ในกำรปรับปรุง (Opportunity For Improvement) ตำมข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพ่ือผู้รับกำร
ประเมินสำมำรถพิจำรณำใช้อย่ำงเหมำะสมและน ำไปสู่กำรพัฒนำหน่วยงำนหรืออำจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
รวมทั้งคะแนนกำรประเมิน ทั้งนี้ควรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน หลังสิ้นสุด
กำรตรวจฯ 
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การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน EdPEx ผ่ำนระบบ CHE-QA Online ตำมแนวทำงและระยะเวลำที่ 

สกอ. ก ำหนด  
 
การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะ 
น ำเสนอรำยงำนกำรประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) เพ่ือกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ ผ่ำนระบบ e-SAR TSU 
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บทท่ี 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA 

 
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

กำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้ 
1. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตราาน ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร เป็นกำร

ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติที่สถำบันจะด ำเนินกำร
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้ด ำเนินกำรตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขั้นต่ ำ และ
จะน ำข้อมูลจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหลักสูตรนี้น ำเสนอในเว็บไซต์สถำบัน เป็นกำรเผยแพร่ต่อ
สำธำรณะ เพ่ือให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหลักสูตรของคณะ/
สถำบัน รวมทั้ง สมศ. และ สกอ. สำมำรถสอบทำนข้อมูลได้ตลอดเวลำ เมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำ โดยกำร
ประเมินกำรด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน จะด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกปีและน ำผลกำร
ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินระดับคณะ/สถำบัน  

2. องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะด ำเนินกำร
ด้วยกำรใช้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพหลักสูตรตำมแนวทำงของ AUN-QA ระดับหลักสูตร หรือเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพหลักสูตรขององค์กรระดับสำกลที่เป็นที่ยอมรับระดับชำติหรือนำนำชำติ เช่น เกณฑ์ของสภำ
วิชำชีพ, ABET, AACSB เป็นต้น โดยให้ด ำเนินกำรประเมินองค์ประกอบเพ่ือกำรพัฒนำตำมรอบของระบบ
สำกลที่ได้เลือกใช้ และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้น
หลักสูตรที่ ใช้เกณฑ์ AUN-QA จะถูกประเมินตำมรูปแบบ AUN-QA อย่ำงน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปีและ
ด ำเนินกำรตำมที่เกณฑ์ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ทั้งนี้กำรประเมิน AUN-QA อย่ำงน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้น
ไม่จ ำเป็นต้องสอดคลอ้งกับวงรอบของกำรปรับหลักสูตร 

กำรประกันคุณภำพหลักสูตรตำมแนวทำงของ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะด ำเนินกำรโดยขอควำม
ช่วยเหลือสนับสนุนคู่มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จำกส ำนักงำนเลขำนุกำรของ AUN กำรเลือกด ำเนินงำน
ตำมแนว AUN-QA ระดับหลักสูตรหรือเกณฑ์สำกลอ่ืน ๆ ในองค์ประกอบเพ่ือกำรพัฒนำนี้เป็นไปเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมของหลักสูตรให้สำมำรถได้รับกำรรับรองในระดับสำกลตำมมำตรฐำนของ AUN-QA หรือเกณฑ์
สำกลอ่ืน ๆ รองรับกำรเปิดเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนให้เกิด Mobility 
ในภำคกำรศึกษำ 

โดยกำรด ำเนินกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหลักสูตรตำมแนวทำงของ AUN-QA ระดับหลักสูตร
นี้สอดคล้องกับนโยบำยของประเทศ สมศ. และ สกอ. ที่ต้องกำรผลักดันให้หลักสูตรกำรศึกษำมีพัฒนำกำร
มำตรฐำนคุณภำพในระดับสำกล ซึ่งจะสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรศึกษำไทยในตลำดโลก 
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องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA 
องค์ประกอบ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 

1. กำรก ำกับมำตรฐำน 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่
ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

2. กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำม 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 ากับมาตราาน 

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีหน้ำที่หลักส ำคัญประกำรหนึ่ง  คือ กำรพิจำรณำเสนอนโยบำย
แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติโดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ โดย
ได้จัดท ำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและเกณฑ์มำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำได้
พัฒนำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพและยกระดับมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำให้มีควำมทัดเทียมกัน และได้ประกำศใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับต่ำง  ๆ มำอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับต่ำง ๆ พ.ศ. 2558 
เมื่อเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำมำตรฐำนวิชำกำรและวิชำชีพ  โดยเกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตรดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์กำรรับรองวิทยฐำนะและมำตรฐำนกำรศึกษำโดย
สถำบันอุดมศึกษำที่เปิดด ำเนินกำรหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร  
พ.ศ. 2558 เป็นหลักในกำรพัฒนำหลักสูตรและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรดังกล่ำว 

ในกำรควบคุมก ำกับมำตรฐำน จะพิจำรณำจำกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ได้ประกำศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรดังกล่ ำว ส ำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์
มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 จะพิจำรณำกำรก ำกับมำตรฐำนใน 12 ข้อ รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2.2 โดย
หลักสูตรจะเลือกใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรเพียงเกณฑ์เดียว ซึ่งพิจำรณำจำกหลักสูตรที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกสภำมหำวิทยำลัยฉบับล่ำสุด 
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ตารางท่ี 2.1 ตัวชี้วัด 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตราาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
1 . จ ำน วน อ ำจ ำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ น้ อยกว่ ำ  5 คน และ เป็ น อ ำจ ำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำ
ที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

ไม่ น้ อ ย ก ว่ ำ  3 ค น แ ล ะ เป็ น อ ำ จ ำ ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่
จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น  

ไม่น้อยกว่ำ 3 คนและเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ ำ
หลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสูตรนั้น  

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

มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ และ มีผลงำนทำงวิชำกำร 
1 รำยกำรใน 5 ปี ย้อนหลัง 

มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรอง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ป ริ ญ ญ ำ โท ห รื อ เที ย บ เท่ ำ ที่ มี ต ำ แ ห น่ ง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป และมีผลงำนทำงวิชำกำร
อย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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

มีคุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือ
ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ และ มีผลงำนทำงวิชำกำร 
1 รำยกำรใน 5 ปี ย้อนหลัง 

มีคุณวุฒิขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย 

มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่ มีต ำแหน่ งรอง
ศำสตรำจำรย์ และมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 
1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 

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

อำจำรย์ผู้สอนที่ เป็นอำจำรย์ประจ ำ มี
คุณวุฒิปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรง
ต ำแหน่ งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ ช่ วย
ศำสตรำจำรย์  ในสำขำวิช ำนั้ น ห รื อ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของ
รำยวิชำที่สอนรำยละเอียด 

อำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ในสำขำวิชำ
นั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำ
ของรำยวิชำที่สอน และต้องมีประสบกำรณ์
ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำง
น้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง รำยละเอียด 

อำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์ประจ ำ มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันหรือ
สำขำวิช ำของรำยวิช ำที่ สอน  และต้ องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง  

12 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
5 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง 
อำจำรย์ผู้สอน ที่ เป็น
อำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) 

อำจำรย์ผู้สอนที่เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) 
มีคุณวุฒิปริญญำโท หรือ คุณวุฒิปริญญำ
ตรีหรือเทียบเท่ ำและมีประสบกำรณ์
ท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำที่สอนไม่น้อย
กว่ำ 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 
50 ของรำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็น
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำนั้น 

อำจำรย์ผู้สอนที่ เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี )  
มีคุณวุฒิ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ ำ  
ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน
หรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน และต้องมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมีผลงำนทำง
วิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 
มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรำยวิชำ 
โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำ
นั้น 

อำจำรย์ผู้สอนที่ เป็นอำจำรย์พิเศษ (ถ้ำมี) มี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่ มีต ำแหน่ งรอง
ศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่
สัมพันธ์กันหรือสำขำวิชำของรำยวิชำที่สอน 
และต้องมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รำยวิชำ โดยมีอำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับผิดชอบ
รำยวิชำนั้น 

6 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ ำ จ ำ ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ ำ
วิทยำนิพนธ์หลักและ
อำจำรย์ที่ปรึกษำกำร
ค้นคว้ำอิสระ 

 1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญ ญ ำเอกหรือ เที ยบ เท่ ำ ห รือ  ขั้ น ต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำร
ใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำร
ต้องเป็นผลงำนวิจัย 

1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย 

7 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ ำ จ ำ ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ ำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) 

 กรณี  เป็นอาจารย์ประจ า  ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญ ญ ำเอกหรือ เที ยบ เท่ ำ ห รือ  ขั้ น ต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ

กรณี  เป็ นอาจารย์ประจ า  ต้องมี คุณ วุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำปริญญำ
โทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร
ไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่ สัม พันธ์กัน  และมีผลงำนทำง
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เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือ  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิ ช ำก ำรที่ ได้ รั บ ก ำรตี พิ ม พ์ เผ ยแพ ร่ ใน
ระดับชำติ  ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหั วข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบัน
และแจ้ง กกอ ทรำบ 

วิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็นผลงำนวิจัย 
หรือ  
กรณี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นำนำชำติ  ซึ่ งต รงห รือสั ม พั น ธ์กั บหั วข้ อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 
เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ สู งเป็นที่ ยอมรับซึ่ งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบัน
และแจ้ง กกอ ทรำบ 

8 . อ ำ จ ำ ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยำนิพนธ์ 

 ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
ประธำนผู้สอบวิทยำนิพนธ์ต้องไม่ เป็นที่
ป รึกษ ำวิทยำนิ พนธ์หลั กห รือที่ ป รึกษ ำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม 

ประกอบด้วย อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 5 คน 
ป ร ะ ธ ำ น ผู้ ส อ บ วิ ท ย ำ นิ พ น ธ์ ต้ อ ง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก 

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

 กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ ใน

กรณี  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต้องมี
คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือ ขั้นต่ ำ
ปริญญำโทหรือเทียบเท่ำและด ำรงต ำแหน่งทำง
วิ ช ำกำรไม่ ต่ ำก ว่ ำรองศ ำสตรำจำรย์  ใน
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เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ
มีผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้อง
เป็นผลงำนวิจัย หรือ  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิ ช ำก ำรที่ ได้ รั บ ก ำรตี พิ ม พ์ เผ ยแพ ร่ ใน
ระดับชำติ  ซึ่ งตรงหรือสัมพันธ์กับหั วข้อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 
10 เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์
ตำมที่ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
และประสบกำรณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบัน
และแจ้ง กกอ ทรำบ 

สำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ผลงำนทำงวิชำกำรอย่ำงน้อย 3 รำยกำรใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่ำงน้อย 1 รำยกำรต้องเป็น
ผลงำนวิจัย หรือ  
กรณี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำและมีผลงำนทำง
วิชำกำรที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นำนำชำติ  ซึ่ งต รงห รือสั ม พั น ธ์กั บหั วข้ อ
วิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำอิสระไม่น้อยกว่ำ 5 
เรื่อง หำกไม่มีคุณวุฒิหรือประสบกำรณ์ตำมที่
ก ำหนดจะต้องมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ สู งเป็นที่ ยอมรับซึ่ งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยำนิพนธ์หรือกำรค้นคว้ำ
อิสระ โดยผ่ำนกำรเห็นชอบของสภำสถำบัน
และแจ้ง กกอ ทรำบ 

10. กำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผล งำน ของผู้ ส ำ เร็ จ
กำรศึกษำ 

 กรณี แผน ก1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่ มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ.  
กรณี แผน ก2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่ มี
คุณภำพตำมประกำศของ กกอ. หรือ น ำเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอ
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร

กรณี แบบ 1 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ. อย่ำงน้อย 2 เรื่อง  
กรณี แบบ 2 ต้องได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพ
ตำมประกำศของ กกอ. 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
ประชุมทำงวิชำกำร (proceedings)  
กรณี แผน ข รำยงำนกำรค้นคว้ำหรือส่วน
หนึ่ งของกำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับกำร
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

11. ภำระงำนอำจำรย์
ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
และกำรค้นคว้ำอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษำ 

 วิทยานิพนธ์  
อำจำรย์ คุณ วุฒิ ป ริญ ญ ำเอก  1 คน  ต่ อ 
นักศึกษำ 5 คน  
การค้นคว้าอิสระ  
อำจำรย์ คุณ วุฒิ ป ริญ ญ ำเอก  1 คน  ต่ อ 
นักศึกษำ 15 คน  
หำกเป็นที่ปรึกษำทั้ ง 2 ประเภทให้ เทียบ
สัดส่วนนักศึกษำที่ท ำวิทยำนิพนธ์  1 คน
เทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน 
หำกอำจำรย์ คุณ วุฒิ ป ริญ ญ ำเอกและมี
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์
ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษำ 10 คน 

วิทยานิพนธ์  
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ  
5 คน  
การค้นคว้าอิสระ  
อำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอก 1 คน ต่อ นักศึกษำ  
15 คน  
หำกเป็ นที่ ปรึกษำทั้ ง 2 ประเภทให้ เที ยบ
สัดส่ วนนั กศึกษำที่ ท ำวิทยำนิ พนธ์  1 คน
เทียบเท่ำกับ นักศึกษำที่ค้นคว้ำอิสระ 3 คน 
หำกอำจำรย์คุณวุฒิปริญญำเอกและมีต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรหรือปริญญำโทและต ำแหน่งทำง
วิชำกำรระดับรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษำ 10 คน 

1 2 . ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ต ำ ม ร อ บ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่
ก ำหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบโดย
สภ ำม ห ำวิ ท ย ำลั ย /ส ถ ำบั น  เพ่ื อ ให้
หลักสูตรใช้งำนในปีที่ 6) ประกำศใช้ในปีที่ 
8) 

ปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบโดยสภำ
มหำวิทยำลัย/สถำบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำน
ในปีที่ 6)  

ปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ/ให้ควำมเห็นชอบโดยสภำ
มหำวิทยำลัย/สถำบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งำนใน
ปีที่ 6) 
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หมายเหตุ : 1. หลักสูตรพหุวิทยำกำรต้องก ำหนดไว้ใน มคอ.2 ที่แจ้ง สกอ. รับทรำบ 
 2. กรณีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเฉพำะทำง สำมำรถเป็นอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยำกำรได้อีก 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ต้องเป็นหลั กสูตรในระดับ

กำรศึกษำเดียวกัน (ระดับปริญญำตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษำ) 
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
ระบ บ ป ระกั น คุ ณ ภ ำพ ก ำรศึ ก ษ ำ ใน ระดั บ ห ลั ก สู ต รจ ะ ใช้ เก ณ ฑ์ จ ำก  Guide to AUN  

Quality Assessment at Programme Level Version 3.0 เป็นเกณฑ์ในองค์ประกอบที่  2 กำรพัฒนำ
คุณภำพหลักสูตร 

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลกำรเรียนรู้ (Outcome-based) เกณฑ์นี้เป็นที่
ได้รับกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปลำยปี ค.ศ. 2015 ทำง AUN ได้ออกเกณฑ์ชุดใหม่ Version 3.0 ดังนี้ 

 
เกณฑ์ 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 เน้นผลกำรเรียนรู้คำดหวัง (Expected Learning  

Outcome หรือ  ELO) ที่ พัฒนำขึ้นจำกควำมจ ำเป็น  (Needs) ต่ ำง ๆ  ของกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย 
(Stakeholders) ในหลักสูตรและข้อก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพต่ำง ๆ ทั้งในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ เช่น 
ข้อก ำหนดมำตรฐำนหลักสูตร/มำตรฐำนคุณวุฒิอุดมศึกษำ หรือ ข้อก ำหนดจำกสภำวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ 

1. ผู้เรียน นิสิต นักศึกษำ 
2. คณำจำรย์ นักวิจัย 
3. บุคลำกรสำยสนับสนุน 
4. ผู้บริหำร 
5. บัณฑิต ศิษย์เก่ำ 
6. ผู้ประกอบกำร ผู้ว่ำจ้ำงบัณฑิต 
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ในกำรประกันคุณภำพหลักสูตรตำมแนวทำง AUN-QA ด ำเนินกำรโดยน ำ ELO ที่พัฒนำขึ้นมำเป็น
เป้ำหมำยหลักของกำรด ำเนินกำรในหลักสูตร โดยถ่ำยทอด ELO ลงในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้บัณฑิตที่
จบจำกหลักสูตรมี ELO หรือผลกำรเรียนรู้คำดหวังที่ได้ก ำหนดไว้ เกณฑ์จะก ำหนดให้ถ่ำยทอด ELO ลงใน
ข้อก ำหนดหลักสูตร (Program Specification) และโครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร (Programme  
Structure and Content) รวมถึงใช้ ELO ในกำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Teaching 
and Learning Approach) และวิธีกำรวัดผล (Student Assessment) ที่สำมำรถวัดว่ำผู้ เรียนได้มี ELO  
ที่ก ำหนดหรือไม่ โดยรวมคือเพ่ือให้บัณฑิตที่จบกำรศึกษำจำกหลักสูตรมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ (Graduate  
Attributes) ตำมผลกำรเรียนรู้คำดหวังรวมของหลักสูตร (Programme Outcomes) หรือคุณสมบัติของ 
บัณฑิตที่จบกำรศึกษำจำกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-1 โมเดลเกณฑ์กำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร AUN-QA Version 3.0 
 
กำรบริหำรจัดกำรคณำจำรย์ (Academic Staff) และบุคลำกรสำยสนับสนุน (Support Staff) นิสิต

นักศึกษำและส่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ของหลักสูตร (Student Quality & Supports and Facilities & 
Infrastructure) ล้วนแล้วแต่เป็นกำรด ำเนินกำรส ำคัญที่ส่งผลถึงกำรประกันคุณภำพหลักสูตร และกำรพัฒนำ
ให้คุณภำพของกำรด ำเนินกำรในหลักสูตรดียิ่งขึ้น (Quality Enhancement) และตรวจสอบผลลัพธ์ (Output) 
ของหลักสูตร เป็นกระบวนกำรที่จ ำเป็นและส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร 

ระดับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 
เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภำพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสำมำรถปรับปรุงพัฒนำกำร

ด ำเนินกำรในหลักสูตรได้อย่ำงต่อเนื่อง กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ จำก
หน้ำ 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 
“ควำมหมำย” ของระดับคะแนน 1-4 ข้ำงต้น เป็นกำรแสดงถึงระดับคุณภำพของการด าเนินการ 

(QA Practice) ตำมเกณฑ์ หรือสถำนะกำรด ำเนินกำรในหลักสูตร ว่ำได้ด ำเนินกำรถึงในระดับใด ตั้งแต่ ระดับ
ไม่เพียงพออย่างยิ่ง (ระดับ 1) หรือ ยังไม่ได้ด ำเนินกำรตำมที่เกณฑ์ก ำหนด ไม่มีแผนงำนไม่มีหลักฐำนว่ำได้
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ จนถึง เพียงพอตามความคาดหมาย (ระดับ 4) หรือมีหลักฐำนว่ำได้ด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์อย่ำงเป็นระบบ และมีแนวโน้มผลกำรด ำเนินกำรที่สม่ ำเสมอตำมคำดหวัง 

ทั้งนี้ในกำรประเมินจะเป็นกำรตรวจหำหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรด ำเนินกำรต่ำง  ๆ โดยจะ
ไม่ใช่กำรตรวจเอกสำรทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นกำรสุ่มตรวจเอกสำรส ำคัญและสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ 

ส่วนระดับ 5-7 เป็นกำรบ่งชี้ถึงกำรด ำเนินกำรที่เหนือกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยมีหลักฐำนแสดงให้เห็น
ว่ำได้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผลลัพธ์กำรด ำเนินกำรที่ดีและมีแนวโน้มผลกำรด ำเนินกำรใน
เชิงบวก (ระดับ 5) จนได้รับกำรยอมรับจำกผู้อ่ืนว่ำเป็นตัวอย่ำงของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ระดับ 6) หรือเป็น
แนวปฏิบัติชั้นน ำหรือดีเยี่ยม มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์อย่ำงมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก 
(ระดับ 7) ทั้งนี้สำมำรถใช้ระดับคะแนน ในกำรประเมินกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้ด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุงคุณภำพ
ของหลักสูตร หรือ ในกำรประเมินสิ่งที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพ (Quality and Improve-
ment Activities) 
 

ตัวอย่างการประเมินระดับคะแนนการด าเนินการ 
เกณฑ์สมมติ: ให้ใช้ผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกนิสิตนักศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตร ระบบ

ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง: ระบบส ำรวจควำมคิดเห็นนักศึกษำ ระบบกำรปรับปรุงหลักสูตร 
ระดับ

คะแนน 
ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักาาน 

1 ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเพ่ือน ำมำใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตร ยังไม่เคยมีแบบ
ส ำรวจหรือรูปแบบกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเพ่ือกำรดังกล่ำวเมื่อสอบถำมนักศึกษำ พบว่ำ 
นักศึกษำไม่เคยรับทรำบหรือเคยถูกสอบถำมควำมคิดเห็นในเรื่องดังกล่ำว 

2 พบว่ำได้มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรส ำรวจ มีก ำหนดกำร มีแบบสอบถำม/สัมภำษณ์ส ำหรับใช้
สอบถำมควำมคิดเห็นนักศึกษำ มีหลักฐำนกำรด ำเนินกำรส ำรวจไปแล้วบำงส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน
หรือก ำลังจะด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 

3 มีผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นนักศึกษำแล้ว แต่ยังไม่ได้น ำข้อมูลไปใช้ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
หลักสูตร ไม่พบหลักฐำนเอกสำรหรือจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ว่ำมีกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกกำร
ส ำรวจไปใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตร 

4 จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและกำรดูข้อมูลบทวิเครำะห์และสรุปกำรส ำรวจควำมคิดเห็น
นักศึกษำพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นจำกนักศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และมีกำรน ำ
ควำมคิดเห็นจำกนักศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน และผลกำรเรียนรู้ของ
วิชำปฏิบัติในหลักสูตร มีกำรปรับปรุงพ้ืนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ตำมข้อเสนอแนะของนักศึกษำ มี
กำรจัดตำรำงเรียนและคำบเรียนให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ของวิชำและ
หลักสูตร โดยพบว่ำกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หรือเกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียว แต่เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
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ระดับ
คะแนน 

ตัวอย่างการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักาาน 

5 พบว่ำระบบกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำ และระบบกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำรใน
หลักสูตรมีประสิทธิภำพดี ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงหลักสูตร แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภำพของหลักสูตร ท ำให้ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำมีทิศทำงที่ดีขึ้น กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนได้ผลดีขึ้น จำกหลักฐำนพบว่ำจ ำนวนนักศึกษำที่ Dropout หรือเรียนไม่ผ่ำนอัน
เนื่องมำจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ไม่เหมำะสมมีจ ำนวนน้อยลง 

6 พบว่ำระบบกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำ มีบูรณำกำรกับระบบกำรปรับปรุ งกำร
ด ำเนินกำรในหลักสูตรเป็นอย่ำงดี กำรด ำเนินกำรของทั้ง 2 ระบบสอดคล้องกันและผลส ำรวจถูก
ส่งต่อเข้ำระบบปรับปรุงกำรด ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว ผลกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรถูก
สะท้อนมำให้เห็นในควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ผลสถิติกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องและผลกำรส ำรวจ
ทัง้หมดเป็นเชิงบวกต่อทั้งผู้บริหำรกำรศึกษำและต่อนักศึกษำ เห็นได้ชัดว่ำนักศึกษำมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำหลักสูตร โดยระบบที่ใช้เป็นระบบที่ไม่ต้องลงทุนทรัพยำกรเพ่ิมเติมมำก เป็นระบบและ
กำรด ำเนินกำรตัวอย่ำงที่ดี (Best Practice) ในเรื่องนี้ 

7 พบว่ำมีกำรนวัตกรรมในระบบกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักศึกษำ ที่บูรณำกำรกับกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินกำรในหลักสูตร มีผลกำรด ำเนินกำรของทั้งสองระบบ เป็นเชิงบวกต่อนักศึกษำและ
สถำบันกำรศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่ำแนวทำงกำรด ำเนินกำรน ำควำมคิดเห็นของ
นักศึกษำมำใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนนี้เป็นนวัตกรรม โดยระบบนี้ด ำเนินกำรมำ
ระยะเวลำหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence) และยังมีสถิติแสดงกำรยกระดับ
คุณภำพของหลักสูตรอย่ำงชัดเจน (Outstanding Improvement) ถือได้ว่ำมีผลกำรด ำเนินกำร
เป็นเลิศในระดับสำกล 

 
ทั้งนี้ผู้ประเมินใช้กำรสัมภำษณ์นักศึกษำ และผู้บริหำรหลักสูตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือยืนยันกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ ดังนั้นระดับคะแนนที่ได้ จึงเป็นกำรบ่งชี้สถำนะกำรด ำเนินกำรกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของหลักสูตร ว่ำได้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำถึงระดับใด และมีโอกำสในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงในเรื่องใดบ้ำง โดยมิได้เป็นระดับคะแนนของคุณภำพของบัณฑิตหรือเนื้อหำหลักสูตรแต่อย่ำงใด 

กำรประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ AUN แต่ละเกณฑ์ ซึ่งแต่ละเกณฑ์มีเกณฑ์ข้อย่อยหรือ Check 
List หลำยข้อ จะไม่สรุปคะแนนของแต่ละเกณฑ์โดยกำรเฉลี่ยระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อยของแต่ละเกณฑ์ 
เช่น คะแนนของ AUN.1 Expected Learning Outcomes ที่มีเกณฑ์ข้อย่อยจ ำนวน 3 ข้อย่อย จะไม่มีกำรน ำ
คะแนนของ Check List แต่ละข้อมำเฉลี่ยเพ่ือใช้เป็นคะแนนของ AUN.1 แต่จะเป็นกำรประเมินระดับคะแนน
ภำพรวมของเกณฑ์ AUN ในแต่ละเกณฑ์ (AUN Criteria)  โดยใช้เกณฑ์ย่อยเป็นเครื่องมือเพ่ือควำมสะดวกใน
กำรประเมินและใช้กำรประเมินภำพรวมของแต่ละเกณฑ์เท่ำนั้น 
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บทท่ี 3 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 
กำรจัดท ำโครงร่ำงองค์กร มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้คณะและสถำบันกำรศึกษำ ได้ศึกษำและท ำควำม

เข้ำใจถึงบริบทและเป้ำหมำยในระยะสั้นและระยะยำวของสถำบัน รวมถึงสถำนกำรณ์ปัจจุบันทั้งภำยนอกและ
ภำยในสถำบันที่ส่งผลถึงกำรด ำเนินกำรและผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรของสถำบัน ทั้งนี้ กำรเขียนโครงร่ำง
องค์กร ควรระบุหรืออ้ำงถึงเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรของตัวบ่งชี้หลักและเลือกรวมถึงคู่เทียบ (หำกมี) ตำม
บริบทของสถำบัน ทั้งนี้กำรเขียนโครงร่ำงองค์กรใช้แนวทำงของกำรเขียนโครงร่ำงองค์กรของ EdPEx มำใช้เป็น
แนวทำงในเบื้องต้นดังแสดงในรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 
โครงร่างองค์กร1 คือ ภำพรวมของคณะ/สถำบันเป็นสิ่งส ำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีกำรด ำเนินงำนและเป็น

ควำมท้ำทำยส ำคัญท่ีคณะ/สถำบันเผชิญอยู่ 
 

P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะท่ีส าคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 
ให้อธิบำยลักษณะสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำนของคณะ/สถำบันและควำมสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน

ลูกค้ำกลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ควำมร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หลักสูตรและบริการ 
คณะ/สถำบันมีหลักสูตรและบริกำรที่ส ำคัญอะไรบ้ำง ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร

และบริกำรต่อควำมส ำเร็จของคณะ/สถำบันคืออะไร คณะ/สถำบันใช้วิธีกำรอย่ำงไรในกำรจัดหลักสูตรและ
บริกำร 

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม 
วิสัยทัศน์ค่ำนิยมและพันธกิจของคณะ/สถำบันที่ได้ประกำศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/

สถำบันคืออะไร และมีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงไรกับพันธกิจของคณะ/สถำบัน 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรเป็นอย่ำงไร มีกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของ

บุคลำกรหรือควำมต้องกำรบุคลำกรหรือไม่ 
 คณะ/สถำบันแบ่งบุคลำกรหรือคณำจำรย์/พนักงำนเป็นกลุ่ม และประเภทอะไรบ้ำง 
 ข้อก ำหนดด้ำนคุณวุฒิทำงกำรศึกษำของคณำจำรย์/พนักงำนในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท มี

อะไรบ้ำง 

                                                           
1 เนื้อหำของหัวข้อ "โครงร่ำงองค์กร" น ำและปรับปรุงมำจำก "เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศฉบับปี 
2558-2561 แนวทำงที่เป็นระบบสู่กำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กร The 2013- 2014 และ 2015-2016 Educa-
tion Criteria for Performance Excellence" ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ [6] 
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 มีองค์ประกอบส ำคัญอะไรที่ท ำให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วมอย่ำงจริงจังเพ่ือให้คณะ/สถำบัน
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลำกรและภำระงำนในคณะ/สถำบันมีควำมหลำกหลำยอย่ำงไร กลุ่มที่จัดตั้งให้
ท ำหน้ำที่ต่อรองกับคณะ/สถำบันคืออะไร ข้อก ำหนดพิเศษด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยที่ส ำคัญของคณะ/
สถำบันคืออะไร 

(4) สินทรัพย ์
คณะ/สถำบันมีอำคำรสถำนที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ส ำคัญอะไรบ้ำง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีกำรด ำเนินงำน 

เพ่ือบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถำบัน 
ส ำหรับหน่วยงำนบริหำร ปรับเป็น (4) ระบบสารสนเทศที่ให้บริการหรือสนับสนุนการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย 
 
(5) กฏระเบียบข้อบังคับ 
คณะ/สถำบันด ำเนินกำรภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบ ข้อบังคับ อะไรบ้ำง รวมถึงกฎระเบียบ

ข้อบังคับด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำน/วิทยฐำนะ กำรรับรอง
คุณสมบัติหรือกำรขึ้นทะเบียนมำตรฐำนกำรศึกษำ และกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรเงิน ด้ำน
หลักสูตรและบริกำร มีอะไรบ้ำง 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้ำงและกำรก ำกับดูแลของคณะ/สถำบันมีลักษณะอย่ำงไร และควำมสัมพันธ์เชิงกำรรำยงำน

ระหว่ำงสภำมหำวิทยำลัย สภำสถำบัน คณะกรรมกำรก ำกับดูแลองค์กร ผู้น ำระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะ
เช่นใด 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2 
ส่วนตลำด กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญของคณะ/สถำบัน  

มีอะไรบ้ำง กลุ่มดังกล่ำวมีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญอะไรบ้ำง ต่อหลักสูตรและบริกำร กำร
บริกำรสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และกำรปฏิบัติกำร ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของส่วน
ตลำดกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ คู่ควำมร่วมมือ ที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรที่ส ำคัญมีประเภทอะไรบ้ำง กลุ่มต่ำง ๆ 

เหล่ำนี้มีบทบำทอย่ำงไรต่อ 
 ระบบงำนโดยเฉพำะกำรสร้ำงหลักสูตรและกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรและบริกำรและกำรบริกำร

สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
 กำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสถำบัน 
คณะ/สถำบันมีกลไกที่ส ำคัญอะไรในกำรสื่อสำรกับผู้ส่งมอบ คู่ควำมร่วมมือที่เป็นทำงกำรและไม่เป็น

ทำงกำร กลุ่มต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีส่วนช่วยและร่วมท ำให้เกิดนวัตกรรมของคณะ/สถำบันอย่ำงไร สถำบันมี
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญส ำหรับห่วงโซ่อุปทำนอะไรบ้ำง 
                                                           
2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับคณะ/สถำบันตำมเกณฑ์ EdPEx [6] อำจแตกต่ำงจำก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมเกณฑ์ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร [12] 
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หมายเหตุ 
P กำรตอบค ำถำมในโครงร่ำงองค์กรมีควำมส ำคัญมำกข้อมูลเหล่ำนี้ก ำหนดบริบทที่ช่วยให้เข้ำใจ

สถำบันและกำรปฏิบัติกำรของสถำบันในกำรตอบทุกค ำถำมของสถำบันตำมเกณฑ์ควรให้สัมพันธ์กับบริบทของ
สถำบันตำมที่ได้อธิบำยไว้ในโครงร่ำงองค์กรซึ่งจะท ำให้สถำบันตอบสนองต่อค ำถำมอ่ืน ๆ ทั้งหมดตำมลักษณะ
ที่โดดเด่นเฉพำะของสถำบัน 

P.1ก(1) “หลักสูตรและบริกำร” หมำยถึง กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ สถำบันน ำเข้ำสู่ตลำดเพ่ือดึงให้ผู้เรียน
เข้ำมำเรียนรู้หรือมีส่วนในกำรศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำศำสตร์หรือองค์ควำมรู้กระบวนกำรจัดหลักสูตรและ
บริกำรต่อผู้เรียนของสถำบันอำจเป็นกำรจัดให้โดยตรงหรือโดยผ่ำนคู่ควำมร่วมมือทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็น
ทำงกำร 

P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมำยถึง เรื่องที่สถำบันมีควำมช ำนำญที่สุดสมรรถนะหลักเป็นขีด
ควำมสำมำรถเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญซึ่งเป็นแกนหลักในกำรท ำให้บรรลุพันธกิจและสร้ำงควำมได้เปรียบในตลำด
หรือสภำพแวดล้อมด้ำนกำรบริกำรสมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือจะ
ลอกเลียนแบบได้ยำกและในหลำย ๆ กรณีท ำให้สถำบันคงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 

P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลำกรหรือคณำจำรย์/พนักงำน (รวมถึงหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ต่อรอง)
อำจจัดแบ่งตำมประเภทของกำรจ้ำงหรือสำยกำรบังคับบัญชำตำมที่ปรำกฏในสัญญำว่ำจ้ำงสถำนที่ปฏิบัติงำน
รวมถึงกำรท ำงำนจำกระยะไกลกำรออกภำคสนำมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนกำรน ำมำใช้ซึ่งนโยบำย
บำงอย่ำงเพ่ือส่งเสริมควำมเป็นครอบครัวหรือปัจจัยอ่ืน ๆ 

P.1ก(3) สถำบันที่อำศัยอำสำสมัครในกำรท ำให้งำนของสถำบันบรรลุผลควรรวมอำสำสมัครเหล่ำนี้
เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของบุคลำกรของสถำบันด้วย 

P.1ก(5) มำตรฐำนด้ำนวงกำรศึกษำอำจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบำยที่ใช้กับภำคธุรกิจทั้งนี้
ขึ้นกับพ้ืนที่ที่สถำบันปฏิบัติงำนสภำพแวดล้อมด้ำนกฏระเบียบข้อบังคับซึ่งอำจครอบคลุมถึงกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกกำรควบคุมและกำรแลกเปลี่ยนคำร์บอนเครดิต รวมถึงกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

P.1ข(2) ลูกค้ำรวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมำใช้หลักสูตรและบริกำรซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียน
และอำจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ที่น ำหลักสูตรและบริกำรไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยให้ 

P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนอำจจัดแบ่งตำมปัจจัยร่วมของควำมคำดหวัง  พฤติกรรม
ควำมชอบหรือลักษณะของกลุ่มภำยในแต่ละกลุ่มอำจมีกำรจ ำแนกเป็นลูกค้ำกลุ่มย่อยลงไปอีกตำมควำม
แตกต่ำงและควำมเหมือนภำยในกลุ่มเดียวกัน กำรก ำหนดส่วนตลำดของสถำบันอำจแบ่งย่อยตำมหลักสูตร
บริกำรหรือคุณลักษณะช่องทำงกำรเผยแพร่เขตพ้ืนที่หรือปัจจัยอื่น ๆ 

P.1ข(2) ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และส่วนตลำดของสถำบัน อำจรวมถึงเรื่องที่
พัก/กำรอ ำนวยควำมสะดวกที่จัดให้เฉพำะกลุ่มหลักสูตรที่ออกแบบเฉพำะให้เหมำะกับควำมต้องกำรควำม
ปลอดภัยระบบรักษำควำมปลอดภัยขนำดชั้นเรียนที่เล็กลง กำรบริกำรด้วยภำษำที่หลำกหลำย ข้อก ำหนด
ส ำหรับปริญญำที่เหมำะสมกับผู้รับบริกำร กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษส ำหรับ
ผู้เรียนที่กลับมำเรียนภำยหลังกำรลำออกกลำงคัน กำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรสื่อสำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์และกำรศึกษำทำงไกล ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอำจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรให้บริกำรชุมชน 

P.1ข(2) และ P.1ข(3) ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกระบวนกำรปฏิบัติงำนจะช่วยผลักดันสถำบันให้มีควำมไวต่อกำรรับรู้ประเด็นควำมเสี่ยงที่จะเกิดภำวะ
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ชะงักงันของหลักสูตรและบริกำร กระบวนกำรสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทำนจำกสำเหตุต่ำง ๆ ที่รวมถึงภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติและภำวะฉุกเฉินอ่ืน ๆ 

P.1b(3) ผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมืออย่ำงเป็นทำงกำรรวมถึงโรงเรียนหลักที่เตรียมควำมพร้อมของ
นักเรียนที่จะเข้ำมำเรียนต่อในสถำบัน กลไกกำรสื่อสำรควรเป็นกำรสื่อสำรสองทำงในภำษำที่เข้ำใจได้และอำจ
กระท ำในลักษณะกำรติดต่อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ World Wide Web หรือโดยทำงโทรศัพท์
ในหลำยสถำบันกลไกเหล่ำนี้อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรของตลำดผู้เรียน  ลูกค้ำ
กลุ่มอ่ืน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำบัน 

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร 

ให้อธิบำยสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญและ
ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของคณะ/สถำบัน 

โดยตอบค ำถำมต่อไปนี้: 
 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ล าดับในการแข่งขัน 
คณะ/สถำบันอยู่ที่ล ำดับใดในกำรแข่งขัน ให้อธิบำยขนำดและกำรเติบโตของคณะ/สถำบัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับคณะ/สถำบันในภำคกำรศึกษำ หรือตลำดกำรศึกษำ คณะ/สถำบันมีจ ำนวนและประเภทของ
คู่แข่งเป็นอย่ำงไร 

ส ำหรับหน่วยงำนบริหำร ปรับเป็น (1) การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถำนกำรณ์แข่งขันของคณะ/สถำบัน รวมถึงกำร

เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส ส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรม และควำมร่วมมือคืออะไร 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส ำคัญที่จะสำมำรถหำได้จำกภำยในชุมชนวิชำกำรมี

อะไรบ้ำง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส ำคัญที่มีอยู่จำกภำยนอกชุมชนวิชำกำรมีอะไรบ้ำง มีข้อจ ำกัด
อะไรบ้ำงในกำรรวบรวมและใช้ข้อมูลต่ำง ๆ เหล่ำนี้ (ถ้ำมี) 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญด้ำนหลักสูตรและบริกำร กำรปฏิบัติก ำร ควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและบุคลำกรมีอะไรบ้ำง 

ส าหรับ 
ส ำหรับหน่วยงำนบริหำร ปรับเป็น 
ก. กำรยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ส่วนประกอบที่ส ำคัญของระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของสถำบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนกำร

ประเมินและกำรปรับปรุงโครงกำรและกระบวนกำรที่ส ำคัญระดับสถำบัน 
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หมายเหตุ 
P.2(ก) คณะ/สถำบันกำรศึกษำมักจะอยู่ในสภำพแวดล้อมที่มีกำรแข่งขันที่สูงนอกเหนือจำกกำร

แข่งขันโดยตรงเพ่ือให้ได้ผู้เรียน สถำบันเหล่ำนี้มักจะต้องแข่งขันเพื่อให้เกิดควำมม่ันคงด้ำนกำรเงิน กำรได้มำซึ่ง
อำสำสมัครและบุคลำกร กำรแข่งขันนี้อำจเป็นภำยในกลุ่มสถำบันกำรศึกษำด้วยกัน เช่น เพ่ือให้ได้รับเงิน
งบประมำณ สนับสนุนหรือโอกำสที่จะให้กำรบริกำรเสริมด้ำนอ่ืน ๆ ในกรณีสถำบันกำรศึกษำภำครัฐ อำจเป็น
กำรแข่งขันกับองค์กรภำครัฐ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ เช่น กำรแข่งขันภำยใต้งบประมำณท่ีจ ำกัด 

P.2(ข) ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อำจสัมพันธ์กับเทคโนโลยีหลักสูตรและบริกำร
กำรเงิน กำรปฏิบัติงำนของคณะ/สถำบัน โครงสร้ำงและวัฒนธรรมของคณะ/สถำบัน ขีดควำมสำมำรถของ
องค์กรแม่ ผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และตลำดของสถำบัน ภำคส่วนต่ำง ๆ ในแวดวงกำรศึกษำ ภำพลักษณ์หรือ
กำรรับรู้ของสังคมต่อคณะ/สถำบัน ชื่อเสียงโลกำภิวัตน์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ห่วงโซ่คุณค่ำ (Value 
Chain) ของคณะ/สถำบัน และควำมได้เปรียบเชิงกำรแข่งขันอำจรวมถึงกำรสร้ำงควำมแตกต่ำง เช่นค่ำเล่ำ
เรียนและค่ำบริกำรกำรออกแบบ กำรเรียนกำรสอน และกำรให้บริกำร ชื่อเสียง อัตรำกำรสร้ำงนวัตกรรม ท ำ
เลที่ตั้งและกำรเข้ำถึงได้โดยสะดวก 

P.2(ค) ในระบบกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ของ EdPEx (หน้ำ 51) ได้ใช้กำรเรียนรู้และกำรบูรณำกำรซึ่ง
เป็นมิติหนึ่งในกำรประเมิน ระดับพัฒนำกำรของแนวทำง และกำรถ่ำยทอด เพ่ือน ำไปปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์
ถึงกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของคณะ/สถำบัน เจตจ ำนงของค ำถำมนี้เพ่ือก ำหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทำงที่คณะ/สถำบันใช้เพ่ือกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร แนวทำงดังกล่ำวควรเกี่ยวเนื่องกับควำมต้องกำร
ของคณะ/สถำบัน แนวทำงต่ำง ๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภำยใต้เกณฑ์ EdPEx นี้อำจรวมถึงกำรใช้วงจร
กำรปรับปรุงตำมวิธีของ P (วำงแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษำตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนำ) ศึกษำเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพด้วยตนเอง Completing Accreditation Self-studies กำรน ำระบบกำรตรวจสอบที่มี
มำตรฐำนระดับชำติหรือนำนำชำติมำใช้เ พ่ือปรับปรุงกำรสอน กำรประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในระดับ
หลักสูตร ภำควิชำหรือสถำบัน วิธีกำรต่ำง ๆ อำจรวมถึงกำรใช้ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma, 
มำตรฐำนสำกลอื่น ๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 กำรใช้ศำสตร์กำรตัดสินใจ หรือเครื่องมือกำรปรับปรุงอื่น ๆ 
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บทท่ี 4 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 
เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เป็นแนวทำงส ำหรับกำรใช้

พัฒนำมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง และใช้ในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็น
เลิศ แปลงมำจำกเกณฑ์ Baldrige Criteria for Performance Excellence 2013-2014 และ Baldrige  
Excellence Framework 2015-2016 ของสหรัฐอเมริกำ เพ่ือให้เหมำะสมกับบริบทของกำรศึกษำไทย  
และสถำบันกำรศึกษำสำมำรถใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำ เพ่ือก้ำวสู่ควำมเป็นสถำบันชั้นเลิศในระดับนำนำชำติ 

เกณฑ์ EdPEx สำมำรถสร้ำงพลังให้สถำบันหรือองค์กรไม่ว่ำจะมีขนำดใดหรือมีหลักสูตรและบริกำร 
ประเภทใดให้บรรลุเป้ำหมำยท ำให้กำรเรียนรู้ของนักศึกษำดีขึ้นปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรทุกด้ำน และเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยท ำให้แผน กระบวนกำรกำรตัดสินใจ บุคลำกร ระบบ ปฏิบัติกำร และผลลัพธ์
มีควำมสอดคล้องกัน กำรน ำเกณฑ์นี้ไปใช้ช่วยให้สำมำรถประเมินได้อย่ำงรอบด้ำนว่ำขณะนี้สถำบันหรือองค์กร
อยู่ในต ำแหน่งใด และต้องกำรมุ่งไปที่ใด เกณฑ์ช่วยให้สถำบันหรือองค์กรมีเครื่องมือในกำรตรวจสอบระบบ
บริหำรงำนทุกภำคส่วน พัฒนำปรับปรุงกระบวนกำร และผลลัพธ์ โดยค ำนึงถึงภำพโดยรวมของสถำบัน เกณฑ์ 
EdPEx เป็นชุดของค ำถำมเกี่ยวกับเรื่องส ำคัญ 7 ด้ำน ในกำรบริหำรและด ำเนินงำนของสถำบัน ได้แก่ 

1. กำรน ำองค์กำร 
2. กลยุทธ์ 
3. ลูกค้ำ 
4. กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ 
5. บุคลำกร 
6. ระบบปฏิบัติกำร 
7. ผลลัพธ์ 
ค ำถำมเหล่ำนี้ผูกโยงกันเป็นกรอบกำรบริหำรผลกำรด ำเนินกำรที่บูรณำกำรกันเป็นหนึ่งเดียว กำรตอบ

ค ำถำมเหล่ำนี้ช่วยให้สถำบันจัดกำรเรื่องทรัพยำกรให้สอดคล้องกัน ค้นหำจุดแข็ง และโอกำสพัฒนำ ปรับปรุง
กำรสื่อสำร กำรเพ่ิมผลผลิต และควำมมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้ำประสงค์เชิ งกลยุทธ์ ท้ำยที่สุดแล้ว 
สถำบันหรือองค์กรจะรุดหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศโดย 

- ส่งมอบคุณค่ำที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งส่งผลให้
เกิดคุณภำพกำรศึกษำและควำมยั่งยืนขององค์กร 

- ปรับปรุงประสิทธิผลกำรด ำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถของสถำบัน 
- มีกำรปรับปรุงและเกิดกำรเรียนรู้ของสถำบัน 
- สมำชิกทุกคนในสถำบันมีกำรเรียนรู้และพัฒนำ 
 

เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองเชิงระบบ 
ระบบที่มุ่งเน้นผลการด าเนินการ ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวด ที่ส่วนกลำงของภำพ ซึ่งอธิบำย

กระบวนกำรและผลลัพธ์ที่สถำบันท ำได้ 
กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศต้องกำรการน าองค์การที่เข้มแข็ง และแสดงออกด้วยผลลัพธ์ที่โดดเด่น 

หมวดต่ำงๆ ในเกณฑ์จะถูกแสดงไว้ในภำพ 
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โครงร่ำงองค์กรบ่งบอกถึงบริบทและอธิบำยวิธีกำรปฏิบัติกำร

ขององค์กำร สภำพแวดล้อม กำรด ำเนินกำร เป็นบริบทพื้นฐำน

ของกำรด ำเนินงำนทุกอย่ำงของสแำบัน 

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

ชุดฃองค่านิยมหลักและแนวคิด ซึ่งฝังลึกใน

องค์การที่มีผลการ ด าเนินงานที่โดดเด่น  

กลุ่ มกำรน ำองค์กำร (กำรน ำองค์กำร  

กลยุทธ์ และลูกค้ำ) 

เน้นให้เห็นควำมส ำคัญว่ำกำรน ำองค์ภำร

ต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และลูกค้า 

พึน้ฐำนของระบบ (กำรวัดกำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้) 

มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรท ำให้องค์กำรมีกำรจัดกำรที่มี

ประสิท ธิผลและมีกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรและ

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยระบบที่ใช้ข้อมูลจริง มีควำม

คล่องตัวและใช้ควำมรู้เป็นแรงผลักตัน 

กลุ่ม ผลลัพธ์ ( บุ ค ล า ก ร ระบบปฏิบัตกิำร

และผลลพัธ์) ประกอบด้วยกระบวนภำรที่มุ่งเน้น 

บุคลำกร กระบวนกำรปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ และ

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 

กำรปฏิบัติกำรทุกอย่ำงมุ่งลู่ผลลัพธ์ซึ่ง ประกอบด้วย

ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนกำร 

กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ กำรมุ่งเน้นบุคลำกร กำรน ำองค์กำร

และ ธรรมำภิบำล รวมถึงผลลัพ ธ์ด้ำนกำรเงิน 

งบประมำณและตลำด 

ค ำว่ำ “บูรณาการ” ตรงกลำงภำพ แสดงให้เห็นว่ำทุกส่วนประกอบของระบบมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน 

หัวลูกศรแนวนอนตรงกลางภาพ  แสดงควำมเชื่อมโยงที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งระหว่ำง “กลุ่มกำรน ำ
องค์กำร” (หมวด 1 2 และ 3) และ “กลุ่มผลลัพธ์” (หมวด 5 6 และ 7) และควำมสัมพันธ์โดยตรงระหว่ำง
หมวดกำรน ำองค์กำรและผลลัพธ์ 
 ส่วนหัวลูกศรแนวตั้ง ซึ่งชี้ไป-กลับระหว่างระบบพื้นาานซึ่งให้สารสนเทศและข้อมูลป้อนกลับ 
สู่กระบวนกำรหลักและสภำพแวดล้อมของสถำบัน 
 

องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา  
องค์ประกอบของเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรับส่วนงำนที่ใช้ EdPEx แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 กำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้งองค์กร (EdPEx)  
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)  

 

แนวทางการประเมินตามระบบ EdPEx 
 ด ำเนินกำรประเมินตำมตัวชี้วัดกำรน ำระบบคุณภำพสำกลมำใช้บริหำรจัดกำรทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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1. แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของ สกอ. 
 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1. กำรวิเครำะห์โครงร่ำงองค์กร (OP)  
2 . รำยงำนวิ ธีก ำรน ำ  EdPEx ไป ใช้
หน่วยงำน 
3. กำรประเมินตนเองหมวด 1-6 และ
กำรก ำหนดตัววัดที่ส ำคัญในหมวด 7 
4. จั ดท ำแผน พั ฒ น ำคุณ ภ ำพตำม 
EdPEx  
5. จัดส่ ง Common Data Set (CDS) 
ตำมท่ี สกอ. ก ำหนด 

1. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำม
แ ผ น พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ ต ำ ม
แนวทำง EdPEx 
2. จัดส่ง Common Data Set  
(CDS) ตำมท่ี สกอ. ก ำหนด 

1. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำม
แผนพัฒนำคุณภำพตำมแนวทำง 
EdPEx 
2. จัดท ำ SAR ตำมเกณฑ์ EdPEx 
3 . จั ดส่ ง  Common Data Set  
(CDS) ตำมท่ี สกอ. ก ำหนด 

 

2. แนวทางการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามกลุ่ม ดังนี้ 
ส่วนงาน แนวทางการด าเนินงาน 

มหำวิทยำลัยทักษิณ (EdPEx ปีที่ 3) 1. ทบทวนโครงร่ำงองค์กร กำรประเมินตนเองหมวด 1-6  และ
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7 
2. จัดท ำแผนและพัฒนำองค์กรตำมข้อเสนอแนะ (Feedback) ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
3. พัฒนำและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนพัฒนำองค์กรตำม
แนวทำง EdPEx 
4. จัดท ำ SAR (Application Report) ตำมเกณฑ์ EdPEx   
รำยงำนข้อมูล Common Data Set (CDS) ตำมท่ี สกอ. ก ำหนด 

ส่วนงานวิชาการ (EdPEx ปีท่ี 2) 
1. คณะพยำบำลศำสตร์ 
2. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
3. คณะวิทยำกำรสุขภำพและกำรกีฬำ 
4. คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
5. คณะเศรษฐศำสตร์และบริหำรธุรกิจ 
6. คณะอุตสำหกรรมเกษตรและชีวภำพ 
7. วิทยำลัยกำรจัดกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
8. วิทยำลัยนำนำชำติ 
9. บัณฑิตวิทยำลัย 

1. ทบทวนโครงร่ำงองค์กร กำรประเมินตนเองหมวด 1-6  และ
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7  
2. ทบทวน/จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรตำมแนวทำง EdPEx และ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนพัฒนำ 
3. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง /ผลกำรพัฒนำองค์กร (SAR) 
ตำมแนวทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  
4. รำยงำนข้อมูล Common Data Set (CDS) ตำมท่ี สกอ. 
ก ำหนด 

ส่วนงานวิชาการ (EdPEx ปีท่ี 3) 
1. คณะนิติศำสตร์ 
2. คณะวิทยำศำสตร์ 
3. คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
4. คณะศึกษำศำสตร์ 

1. ทบทวนโครงร่ำงองค์กร กำรประเมินตนเองหมวด 1-6  และ
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7 
2.  จัดท ำแผนและพัฒนำองค์กรตำมข้อเสนอแนะ (Feedback) 
ของคณะกรรมกำรประเมิน/ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
3.  พัฒนำและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนพัฒนำองค์กรตำม
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ส่วนงาน แนวทางการด าเนินงาน 
แนวทำง EdPEx 
4.  จัดท ำ SAR (Application Report) ตำมเกณฑ์ EdPEx   
5.  รำยงำนข้อมูล Common Data Set (CDS) ตำมที่ สกอ. 
ก ำหนด 

ส่วนงานวิชาการ (EdPEx ปีท่ี 3+) 
คณะเทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน 
 

1. ทบทวนโครงร่ำงองค์กร กำรประเมินตนเองหมวด 1-6  และ
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7 

2. จัดท ำแผนและพัฒนำองค์กรตำมข้อเสนอแนะ (Feedback) ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

3. พัฒนำและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนพัฒนำองค์กรตำม
แนวทำง EdPEx 

4. จัดท ำ SAR (Application Report) ตำมเกณฑ์ EdPEx   
5. รำยงำนข้อมูล Common Data Set (CDS) ตำมท่ี สกอ. ก ำหนด 

ส่วนงำนอื่น 6 ส่วนงำน 1. ทบทวน/วิเครำะห์โครงร่ำงองค์กร (ตำมหัวข้อที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด) 

2. ประเมินตนเองหมวด 1-6 (เฉพำะกระบวนกำรสนับสนุน
กระบวนงำนหลัก/กระบวนงำนสนับสนุน/กระบวนงำน หมวด 1-6 
ของมหำวิทยำลัย และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรส่วนงำน/
หน่วยงำน  ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด)    
3. ตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7   

- ประสิทธิผลของกระบวนกำรสนับสนุนกระบวนงำนหลัก/
กระบวนงำนสนับสนุน/กระบวนงำน หมวด 1-6 ของมหำวิทยำลัย  

- ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรส่วนงำน/
หน่วยงำน ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

- ตัวชี้วัดเฉพำะตำมบริบทของส่วนงำน (ถ้ำมี) 
4. ทบทวน/จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรตำมแนวทำง EdPEx และ
รำยงำนและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผน 
5.  รำยงำนผลกำรพัฒนำส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำงที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด (SAR) 

หน่วยงำนบริหำร 13 หน่วยงำน 1. ทบทวนโครงร่ำงองค์กร  
2. ทบทวนกำรประเมินตนเอง เฉพำะกระบวนงำนตำมพันธกิจหลัก
ที่สนับสนุนมหำวิทยำลัย และกระบวนกำรน ำแผนกลยุทธ์ของ
มหำวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัติตำมพันธกิจหลักของหน่วยงำน (หมวด 2 
กลยุทธ์ หัวข้อ 2.2 กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ) 
3. ทบทวนตัวชี้วัดที่ส ำคัญในหมวด 7   

- ประสิทธิผลของกระบวนงำนตำมพันธกิจหลักที่สนับสนุน
มหำวิทยำลัย 

- ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนตำมที่
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ส่วนงาน แนวทางการด าเนินงาน 
มหำวิทยำลัยก ำหนด  
4. ทบทวน/จัดท ำแผนพัฒนำองค์กรตำมข้อเสนอแนะ (Feedback) 
ของคณะกรรมกำรประเมิน และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผน 
เฉพำะกระบวนกำรตำมข้อ 2 
5. รำยงำนผลกำรพัฒนำส่วนงำน/หน่วยงำนตำมแนวทำงที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด (SAR) 

 

 3.  แนวทางการประเมิน 
3.1 การประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติงาน 

ส าหรับกลุ่มต่อไป 
- ส่วนงำนวิชำกำรที่ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx ปีที่ 2  
- ส่วนงำนอื่น 
- หน่วยงำนบริหำร 

 

 ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน  

ระดับ 

ส่วนที ่1 การน าระบบคุณภาพ
สากลมาใช้บริหารจดัการทั่วทัง้

องค์กร (EdPEx) 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 

น้ าหนัก เป้าหมาย น้ าหนัก เป้าหมาย 
1. ส่วนงำนวิชำกำรที่ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
EdPEx ปีที่ 2 

40 ระดับ 3 60 ระดับ 3 

2. ส่วนงำนอื่น 40 ระดับ 3 60 ระดับ 3 
3. หน่วยงำนบริหำร 40 ระดับ 3 60 ระดับ 3 

 

เกณฑ์การประเมิน : ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 
(EdPEx) เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3  

ระดับ 1 ไม่มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
ระดับ 2 มีกำรด ำเนินงำนเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สำมำรถ/ไม่มี

กำรวิเครำะห์) 
ระดับ 3 มีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถ/มีผลกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนเทียบกับ

เป้ำหมำย 
ระดับ 4 3+ มีแนวโน้มผลกำรด ำเนินงำนของระบบที่ดีขึ้น ท ำให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทำงตำม

เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ระดับ 5 4+ มีกำรด ำเนินงำนเหนือกว่ำที่เกณฑ์ก ำหนดและส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำระบบ 
 

เกณฑ์การประเมิน : ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3  
ระดับ 1 ไม่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ระดับ 2 มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
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- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพียงบำงเรื่อง และเริ่มมีระดับผลกำรด ำเนินกำรที่ดีใน
บำงเรื่อง และ  

- รำยงำนแนวโน้มของข้อมูลบำงเรื่อง 
ระดับ 3 มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

- รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่อง และข้อมูลที่รำยงำนบรรลุเป้ำหมำย
ร้อยละ 70 และ 

- รำยงำนแนวโน้มของข้อมูลบำงเรื่อง และข้อมูลที่รำยงำนมีแนวโน้มที่ดี ร้อยละ 30   
ระดับ 4 มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  - เริ่มมีสำรสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
  - รำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนครบทุกเรื่อง และมีข้อมูลที่รำยงำนบรรลุเป้ำหมำย  

  ร้อยละ 80 และ 
  - รำยงำนแนวโน้มของข้อมูลบำงเรื่อง และข้อมูลที่รำยงำนมีแนวโน้มที่ดี ร้อยละ 40 
ระดับ 5 4+ มีกำรเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับคู่เทียบ 

 

3.2  การตรวจประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx โดยประเมินตำม
คู่มือเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561  ส ำหรับกลุ่มต่อไป 

- มหำวิทยำลัย  
- ส่วนงำนวิชำกำรที่ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx ปีที่ 3+  
- ส่วนงำนวิชำกำรที่ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx ปีที่ 3  
 

ค่าเป้าหมายการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับ ดังนี้ 

ระดับ 

ส่วนที ่1 การน าระบบคุณภาพ
สากลมาใช้บริหารจดัการทั่วทัง้

องค์กร (EdPEx) 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 

น้ าหนัก เป้าหมาย น้ าหนัก เป้าหมาย 
1. มหำวิทยำลัย  40 ระดับ 3 60 ระดับ 3 
2. ส่วนงำนวิชำกำรที่ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
EdPEx ปีที่ 3+  

40 ระดับ 3 60 ระดับ 3 

3. ส่วนงำนวิชำกำรที่ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
EdPEx ปีที่ 3 

40 ระดับ 3 60 ระดับ 3 

 

เกณฑ์การประเมิน พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx  ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ 
มหาวิทยาลัย EdPEx ปีที่ 3+ 

EdPEx ปีที่ 3 กระบวนการ 
(หมวด 1-6) 

ผลลัพธ์ 
(หมวด 7) 

กระบวนการ 
(หมวด 1-6) 

ผลลัพธ์ 
(หมวด 7) 

ระดับ 1 ≤ 120 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 40 ≤ 80 
ระดับ 2 121 - 135 81 - 85 81 - 100 41 - 50 81 - 100 
ระดับ 3 136 - 150 86 - 90 101 - 120 51 - 60 101 - 120 
ระดับ 4 151 - 165 91 - 95 121 - 140 61 - 70 121 - 140 
ระดับ 5 ≥ 166 ≥ 96 ≥ 141 ≥ 71 ≥ 141 
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ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 
 

ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) มีจ ำนวน 1 ตัวชี้วัด 
รำยละเอียดดังนี้ 
 
การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 
 
ค าอธิบาย 

ตอบค ำถำมหมวด 1 - 6 ให้ส่วนงำน/สถำบัน พิจำรณำตอบค ำถำมของข้อก ำหนดโดยรวม โดยใช้
วิธีกำรพรรณำควำม ใช้แผนภำพประกอบ หรือใช้ตำรำงตำมควำมเหมำะสมในแต่ละค ำถำม โดยใช้หัวข้อ ดังนี้ 
 
หมวด 1 การน าองค์การ 

หมวดกำรน ำองค์กำรนี้ ถำมถึงกำรปฏิบัติของผู้น ำระดับสูงด้วยตนเอง ในกำรชี้น ำ และท ำให้สถำบันมี
ควำมยั่งยืน กำรก ำกับดูแลของสถำบัน และวิธีกำรที่สถำบันใช้เพ่ือบรรลุผล ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
กฎหมำย และจริยธรรม รวมทั้งวิธีกำรสนับสนุนชุมชนที่ส ำคัญ 
 1.1 กำรน ำองค์กรโดยผู้น ำระดับสูง : ผู้น ำระดับสูงน ำสถำบันอย่ำงไร 

ให้อธิบำยถึงวิธีกำรที่ผู้น ำระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในกำรชี้น ำและท ำให้สถำบันมีควำมยั่งยืน วิธีกำรที่
ผู้ น ำ ระดั บ สู งส ร้ ำงบ รรยำกำศ เพ่ื อท ำ ให้ ผู้ เรี ยนและลู กค้ ำกลุ่ ม อ่ื น  มี ค วำมผู ก พั น กั บ สถำบั น  
เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมและท ำให้มีผลกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบำยวิธีกำรที่ผู้น ำระดับสูงสื่อสำรกับ 
บุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำที่ส ำคัญกลุ่มอื่น  

1.2  กำรก ำกับดูแลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม : สถำบันด ำเนินกำรอย่ำงไรในเรื่องกำร ก ำกับดูแล 
และท ำให้บรรลุผลด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

ให้อธิบำยถึงแนวทำงที่สถำบันให้เพ่ือให้เกิดกำรก ำกับดูแลและแนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรน ำ
องค์กำร อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันสร้ำงควำมมั่นใจว่ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎ หมำยและมี 
จริยธรรมสนองต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่สถำบันพึงมีและกำรสนับสนุนชุมชนที่ส ำคัญ 
 
หมวด 2 กลยุทธ์ 

ในหมวดกลยุทธ์ถำมว่ำสถำบันจัดท ำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ กำรน ำแผนไปปฏิบัติ 
ปรับเปลี่ยนหำกสถำนกำรณ์บังคับ และจัดผลควำมก้ำวหน้ำของกำรบรรลุแผนอย่ำงไร 

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ : สถำบันจัดท ำกลยุทธ์อย่ำงไร  
ให้อธิบำยกำรสร้ำงกลยุทธ์ของสถำบัน ที่ให้ควำมส ำคัญต่อควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และเสริมสร้ำง

ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกำสเชิงกลยุทธ์รวมทั้งอธิบำยวิธีกำรที่สถำบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงำนที่
ส ำคัญให้สรุประบบงำนที่ส ำคัญ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ และเป้ำประสงค์ที่เก่ียวข้อง 

2.2  กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ : สถำบันน ำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงไร ให้อธิบำยวิธีกำรแปลง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติกำร สรุปแผน ปฏิบัติกำร วิธีกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ และตัววัดหรือ
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ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของควำมก้ำวหน้ำ คำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรในอนำคตตำมตัววัดหรือตัวชี้วัดส ำคัญเหล่ำนี้
เปรียบเทียบ กับของคู่เทียบที่ส ำคัญ 

 
หมวด 3 ลูกค้า 

ในหมวดลูกค้ำนี้ถำมถึงวิธีกำรที่สถำบันสร้ำงควำมผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน เพื่อควำมส ำเร็จ
ด้ำนตลำดในระยะยำว รวมทั้งวิธีกำรที่สถำบันรับฟังเสียงของลูกค้ำ สร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เ รียนและลูกค้ำ
กลุ่มอ่ืน และใช้สำรสนเทศดังกล่ำวเพ่ือปรับปรุงและค้นหำโอกำส ในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

3.1  เสียงของลูกค้ำ : สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรรวบรวมสำรสนเทศจำกผู้เรียนและลูกค้ำ กลุ่มอ่ืน  
ให้อธิบำยถึงวิธีกำรที่สถำบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และกำรได้มำซึ่งสำรสนเทศเกี่ยวกับควำม

พึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพันของกลุ่มเหล่ำนั้น 
3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ: สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรสร้ำงควำมผูกพันกับผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่ม

อ่ืน โดยตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเหล่ำนั้น และสร้ำงสัมพันธ์  
ให้อธิบำยวิธีกำรก ำหนดหลักสูตรและบริกำร และช่องทำงกำรสื่อสำร เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ำ

กลุ่มอ่ืน รวมทั้งวิธีกำรกำรจ ำแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ำ อธิบำย วิธีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ำ
กลุ่มอ่ืน 
 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

หมวดกำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้นี้ ถำมว่ำสถำบันเลือก รวบรวม วิเครำะห์ จัดกำร 
และปรับปรุงข้อมูล สำรสนเทศ และสินทรัพย์ทำงควำมรู้อย่ำงไร มีกำรเรียนรู้ และบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงไร หมวดนี้ยังถำมว่ำสถำบันได้น ำผลกำรทบทวน ดังกล่ำวมำใช้ปรับปรุงผลกำรด ำเนิ นกำร
อย่ำงไร 

4.1  กำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร : องค์กำรมีวิธีกำร อย่ำงไรในกำร
วัด วิเครำะห์ และเพ่ือน ำมำปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร  

ให้อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันใช้วัด วิเครำะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรโดยกำรใช้
ข้อมูลและสำรสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงำนของสถำบันรวมทั้ง ใช้ประโยชน์อย่ำงไร จำกข้อมูลเทียบเคียง
และข้อมูลลูกค้ำเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจ 

4.2  กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ: สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไร ในกำรจัดกำร
สินทรัพย์ทำงควำมรู้ของสถำบัน รวมทั้งสำรสนเทศ และโครงสร้ำงของเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

อธิบำยวิธีกำรจัดกำรและเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทำงควำมรู้และวิรีกำรเรียนรู้ของ สถำบัน รวมทั้งวิธีกำรที่
ท ำให้มั่นใจว่ำคุณภำพและควำมพร้อมของข้อมูลสำรสนเทศ ซอฟท์แวร์และฮำร์ดแวร์และโครงสร้ำงของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรใช้งำนของบุคลำกร ผู้ส่งมอบ คู่ควำมร่วมมืออย่ำงเป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น 
หมวด 5 บุคลากร 
 หมวดบุคลำกร ถำมว่ำสถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรประเมินควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถ  
และอัตรำก ำลัง และในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนเพ่ือน ำไปสู่ผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่น หมวดนี้ยัง
ถำมถึงวิธีกำรที่สถำบันสร้ำงควำมผูกพัน จัดกำร และพัฒนำ บุคลำกรเพ่ือน ำศักยภำพของพวกเขำมำใช้อย่ำง
เต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกันกับ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรโดยรวมของสถำบัน 
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5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร (Workforce Environment) : สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไร ในกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกรที่เก้ือหนุนและมีประสิทธิผล  

อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันใช้ในกำรบริหำรขีดควำมสำมำรถ และอัตรำก ำลังเพ่ือให้ งำนของสถำบัน
บรรลุผลส ำเร็จ อธิบำยว่ำสถำบันด ำเนินกำรอย่ำงไร เพ่ือรักษำบรรยำกำศในกำรท ำงำนให้เกื้อหนุน และมี
ควำมมั่นคงต่อกำรท ำงำน 

5.2  ควำมผูกพันของบุคลำกร (Workforce Engagement) : สถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไร ในกำรสร้ำง
ควำมผูกพันกับบุคลำกร เพ่ือให้เกิดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ก่อให้เกิดผลงำนที่โดดเด่น  

อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร ผู้บริหำร และผู้น ำเพ่ือให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่โดด
เด่น รวมถึงวิธีกำรที่สถำบันท ำให้บุคลำกรมีส่วนร่วมอย่ำงทุ่มเทในกำร ปรับปรุงและสร้ำงนวัตกรรม  
 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
 ในหมวดระบบปฏิบัติกำรนี้ ถำมว่ำสถำบันมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรออกแบบ จัดกำร ปรับปรุง และสร้ำง
นวัตกรรมในหลักสูตรและบริกำร และกระบวนกำรต่ำงๆ และถำมว่ำมีวิธีกำร อย่ำงไรในกำรปรับปรุง
ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำรเพ่ือส่งมอบคุณค่ำแก่ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืนและท ำให้สถำบันประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงต่อเนื่อง 

6.1  กระบวนกำรท ำงำน : สถำบันมีวิธีกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุง หลักสูตรและ บริกำรและ
กระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญอย่ำงไร  

อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันให้ในกำรออกแบบ จัดกำร และปรับปรุงกระบวนกำร ท ำงำนส ำคัญเพ่ือส่ง
มอบหลักสูตรและบริกำรที่มีคุณค่ำส ำหรับผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และท ำให้สถำบันประสบควำมส ำเร็จอย่ำง
ต่อเนื่อง สถำบันมีกำรจัดกำรนวัตกรรมอย่ำงไร สรุปกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญของสถำบัน ให้สถำบันตอบ
ค ำถำมดังต่อไปนี้ ก. กำรออกแบบหลักสูตร กำรบริกำร และกระบวนกำร 

6.2  ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร : สถำบันท ำให้มั่นใจได้อย่ำงไรว่ำกำรปฏิบัติกำรต่ำงๆ มีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิผล  

อธิบำยวิธีกำรที่สถำบันใช้ในกำรควบคุมต้นทุน บริหำรห่วงโซ่อปทำน ท ำให้สถำนที่ ท ำงำนมีควำม
ปลอดภัยมีกำรเตรียมพร้อมรับภำวะฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้นทั้งนี้เพ่ือท ำให้มั่นใจว่ำ ระบบปฏิบัติกำรมีประสิทธิผล 
และส่งมอบคุณค่ำแก่ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน  
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ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 

ค าอธิบาย 
ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบด้วย  
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 

 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ผลลัพธ์ด้ำนกำรวิจัย 
ผลลัพธ์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ 

 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรวิจัย 
ประสิทธิผลของกระบวนกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
ประสิทธิผลของกระบวนกำรสนับสนุนอื่น ๆ 

 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(1) ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
(2) ควำมผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   

(1) ผลลัพธ์ด้ำนอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถ 
(2) ผลลัพธ์ด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน 
(3) ผลลัพธ์ด้ำนควำมผูกพัน 
(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรสื่อสำรและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร ผู้เรียน และลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
(2) ผลลัพธ์ด้ำนภำระรับผิดชอบของกำรก ำกับดูแล 
(3) ผลลัพธ์ด้ำนกฎหมำย ข้อบังคับและกำรรับรองมำตรฐำน 
(4) ผลลัพธ์ด้ำนกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม 
(5) ผลลัพธ์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรสนับสนุนชุมชน 

 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
(1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

(1) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนงบประมำณและกำรเงิน 
(2) ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนตลำด 

โดยมีรำยละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 
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7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรยีนรู้ของผู้เรียน และดา้นกระบวนการ 
ก. ผลลัพธด์้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 

 ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา 
 

 
ค าอธิบาย  

บัณฑิตที่ส ำเร็จศึกษำในสำขำนั้น ๆ ที่ได้งำนท ำหรือมีกิจกำรของตนเอง หรือมีกำรใช้ประโยชน์จำก
กำรศึกษำในกำรประกอบวิชำชีพ ทั้งที่มีรำยได้ประจ ำและไม่มีรำยได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมเป้ำหมำย
ของผู้จัดกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  
 
วิธีการค านวณ  

100X
ทั้งหมดบแบบสอบถำมจ ำนวนผู้ตอ

งำนท ำจ ำนวนผู้มี
     ีงำนท ำร้อยละกำรม   

 
Diagnostic Questions 

- ผลกำรได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี ของบัณฑิตระดับปริญญำตรี ในรอบปี
กำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
 
 
 
  

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

 
ค าอธิบาย 
 คุณภำพบัณฑิตเป็นไปตำมคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถำบัน ที่สำมำรถให้สะท้อนอยู่ในผลของกำรจัดกำรศึกษำของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลกำรเรียนรู้คำดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชำต่ำง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่สุด โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน 
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถำบัน และ ELOs เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน
คุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึ กษ ำแห่ งช ำติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)  
ที่สะท้อนควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะ/สถำบันควรมีระบบกำรพัฒนำหลักสูตรและระบบกำรจัดกำรศึกษำท่ีสะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บัณฑิตที่ เป็นที่ต้องกำรตำมควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในกำรประเมินผล
คุณลักษณะของบัณฑิตตำม ELOs ที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภำพบัณฑิตในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
กำรศึกษำที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงแท้จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถำบัน
สำมำรถใช้วิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลคุณภำพบัณฑิต โดยสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10 
Quality Enhancement เกณฑ์ย่อย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีกำร
ก ำหนดคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่ำงองค์กรของคณะ/สถำบัน 
  
วิธีการค านวณ 
 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- ผลจำกกำรวัดระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวชี้วัด 7.1ก-3  ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ นานาชาติ  

 

ค าอธิบาย 
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือหำค ำตอบหรือควำมรู้ใหม่ที่มี

ควำมน่ำเชื่อถือหรือเป็นประโยชน์กำรประมวลควำมรู้เพ่ือจัดท ำผลงำน เป็นกำรแสดงถึงกำรเรียนรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลงานของผู้เรียนระดับปริญญาตรี หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ผลงำนที่
ตอบโจทย์อุตสำหกรรม ที่สอดคล้องกับสำขำนั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตำมบริบทของหลักสูตรในทุก
ระดับกำรศึกษำ 
 งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่ำงๆ ที่มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมี
กำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะซึ่งมีแนวทำงกำรทดลองหรือกำร
พัฒนำจำกแนวคิดสร้ำงสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกศำสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่ำ
ทำงสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ ตำมกำรจัดกลุ่มศิลปะของอำเซียน งำนสร้ำงสรรค์
ทำงศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ 
ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ สื่อประสม สถำปัตยกรรมและงำนออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะกำรแสดง (Perform-
ing Arts) ประกอบด้วย ดุริยำงคศิลป์ นำฏยศิลป์ รวมถึงกำรแสดงรูปแบบต่ำงๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Litera-
ture) ประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำงๆ 

 

ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลผลงำน 
ชื่อนิสิต ระดับ 

(ป.ตรี) 
หลักสูตร อำจำรย์/ผู้ท ำ

ผลงำนร่วม 
ชื่อผลงำน แหล่งเผยแพร่/ 

วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่ 
ระดับ 

ชำติ นำนำชำติ 
        
        
 

วิธีการค านวณ   
จ ำนวนผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของนิสิตระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรเผยแพร่  โดยแบ่ง

ออกเป็น ระดับชำติและนำนำชำติ 
 
วิธีการค านวณ  

ร้อยละผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ 

100X
ดำตรีท้ังหมระดับปริญญจ ำนวนนิสิต

ำรเผยแพร่ท่ีได้รับกตปริญญำตรีรค์ของนิสิงำนสร้ำงสรวิชำกำรและจ ำนวนผลงำน
    

Diagnostic Questions 
- รำยงำนจ ำนวนผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของนิสิตระดับปริญญำตรีที่ได้รับกำรเผยแพร่ 

โดยแบง่เป็นระดับชำติและนำนำชำติ ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-4  ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
 

ค าอธิบาย 
กำรศึกษำในระดับปริญญำโทจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหำค ำตอบที่มีควำม

น่ำเชื่อถือ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องประมวลควำมรู้เพ่ือจัดท ำผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้
อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพของ
ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโท 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์
สิ่ งประดิษฐ์ผลงำนที่ตอบโจทย์อุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับสำขำนั้น ๆ หรือ Program Outcomes  
ตำมบริบทของหลักสูตรในทุกระดับกำรศึกษำ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา หมำยถึง ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562  
ตำรำงต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล

ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รวมถึงผลงำนที่ท ำร่วมกับอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 

ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
หลักสูตร อาจารย์/ผู้ท า

ผลงานร่วม 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ 

วัน/เดือน/ปีท่ีเผยแพร่ 
ระดับ 

ชาติ นานาชาต ิ
       
       
       
 
วิธีการค านวณ 

 

100X
ษำท้ังหมดเร็จกำรศึกจ ำนวนผู้ส ำ

 ่หรือเผยแพรท่ีตีพิมพ์ ็จกำรศึกษำของผู้ส ำเรจ ำนวนผลงำน
    ยแพร่ ิมพ์หรือเผลงำนท่ีตีพร้อยละของผ 

 
 กำรค ำนวณข้อมูล จ ำแนกเป็น 

- ระดับชำติ 
- ระดับนำนำชำติ 

 
Diagnostic Questions 

- ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยไม่จ ำเป็นต้อง
เผยแพร่ในช่วงปีกำรศึกษำที่รำยงำน แยกออกเป็นระดับชำติและนำนำชำติ และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-5  ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่ ระดับนานาชาติ 

 

ค าอธิบาย 
กำรศึกษำในระดับปริญญำเอกเป็นกำรศึกษำในระดับสูงจะต้องมีกำรค้นคว้ำ คิดอย่ำงเป็นระบบ วิจัย

เพ่ือหำประเด็นควำมรู้ใหม่ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เป็นประโยชน์ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องประมวลควำมรู้เพ่ือจัดท ำ
ผลงำนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรใช้ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบและสำมำรถน ำเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณะ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นกำรประเมินคุณภำพของผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอก 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์
สิ่ งประดิษฐ์ผลงำนที่ตอบโจทย์อุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับสำขำนั้น ๆ หรื อ Program Outcomes  
ตำมบริบทของหลักสูตรในทุกระดับกำรศึกษำ 

ผู้ส าเร็จการศึกษา หมำยถึง ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562  
ตำรำงต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล

ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รวมถึงผลงำนที่ท ำร่วมกับอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

 

ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตร อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ 
วัน/เดือน/ปีท่ีเผยแพร่ 

     
     
     
 
วิธีการค านวณ 

100X
ษำทัง้หมดเร็จกำรศึกจ ำนวนผู้ส ำ

ำติระดับนำนำช

ทีเ่ผยแพร่ ็จกำรศึกษำของผู้ส ำเรจ ำนวนผลงำน

    ำนำชำติแพร่ระดับนลงำนทีเ่ผยร้อยละของผ   

Diagnostic Questions 
- ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ในระดับนำนำชำติ 

โดยไม่จ ำเป็นต้องเผยแพร่ในช่วงปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-6  ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล  
 
ค าอธิบาย 
 ผลงำนของนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ ด้ำนวิชำกำร ผลงำน
สร้ำงสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงำนที่ตอบโจทย์อุตสำหกรรม ที่สอดคล้องกับสำขำนั้น ๆ หรือ Program Out-
comes ตำมบริบทของหลักสูตรในทุกระดับกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 
ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลผลงำนของนิสิตที่ได้รับรำงวัล 
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 ำนวนผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 

ร้อยละผลงำน = 
จ ำนวนผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรำงวัล

จ ำนวนผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของนิสิตทั้งหมด 
 X 100 

 
 กำรค ำนวณข้อมูล จ ำแนกเป็น 
 (1)  ระดับปริญญำตรี 

(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ 
  - ระดับชำติ 
  - ระดับนำนำชำติ 

 

 

Diagnostic Questions 
- รำยงำนจ ำนวนผลงำนวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรำงวัล โดยแบ่งตำมระดับ

กำรศึกษำ และระดับชำติ/นำนำชำติ ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-7 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน 
 
ค าอธิบาย 

การเรียนรู้ของนิสิตในชุมชน หมายถึง นิสิตที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพิจำรณำจำก 
มคอ.3 ที่มีกำรจัดกิจกรรมที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยใช้เวลำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของรำยวิชำ 
หรือไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมง นับรวมรำยวิชำศึกษำทั่วไป ปัญหำพิเศษ โครงงำน กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
กำรฝึกงำน และสหกิจศึกษำ 

นิสิต หมำยถึง นิสิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด โดยสำมำรถนับจ ำนวนนิสิตซ้ ำได้ในกรณีท่ีนิสิตเรียนต่ำง
รำยวิชำ 
 
วิธีการค านวณ   

100X
 ั้งหมดปริญญำตรีทจ ำนวนนิสิต

เรียนรู้ นเป็นแหล่งท่ีใช้ชุมชจ ำนวนนิสิต
    ชนยนรู้ในชุม ิสิตท่ีเรีร้อยละของน   

 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูล 

ชื่อหลักสูตร รหัสวิชำและชื่อ
รำยวิชำ 

จ ำนวนชั่วโมงกำรเรียน
กำรสอนรวม 

จ ำนวนชั่วโมงท่ีจัด
กิจกรรมในชุมชน  

จ ำนวนนิสิตที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

     
     
     
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนจ ำนวนนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำนและรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-8 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 
 
ค าอธิบาย 

รายวิชาเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง รำยวิชำที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยต้องมีรำยวิชำตำม
ตัวชี้วัด 7.1ก-7 ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20 ของจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและมีกำรลงทะเบียนเรียนในปี
กำรศึกษำนั้น ๆ นับรวมรำยวิชำศึกษำทั่วไป ปัญหำพิเศษ โครงงำน กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรฝึกงำน 
และสหกิจศึกษำ  

หลักสูตร หมำยถึง หลักสูตรระดับปริญญำตรีทั้งหมดที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครบทุกชั้นปี (4 
หรือ 5 ชั้นปี) โดยอนุโลมให้ใช้จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรตำมโครงสร้ำงหลักสูตรที่มีกำรปรับปรุงใหม่ 

 
วิธีการค านวณ   

รอ้ยละของหลักสูตรที่มีรำยวิชำเรียนรู้ในชุมชน= 
หลักสูตรที่มีรำยวิชำเรียนรู้ในชุมชน

หลักสูตรทั้งหมด
 x 100 

 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูล 

หลักสูตร รำยวิชำทีเ่รียนรู้ในชุมชน 

ชื่อหลักสูตร 
จ ำนวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร 
รหัสวิชำและชื่อรำยวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 

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

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

2.  
3.  

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

- รำยงำนข้อมูลหลักสูตรและรำยวิชำเรียนรู้ในชุมชน ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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 ผลลัพธ์ด้านการวิจัย 
 
ตัวช้ีวัด 7.1ก-9  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับชาติ นานาชาติ (TSU02) 
 
ค าอธิบาย 
 
 ผลงำนวิชำกำรเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยได้สร้ำงสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ 
สมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ ผลงำนวิชำกำรอำจอยู่ ในรูปของบทควำมวิจัยหรือ
บทควำมวิชำกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือผลงำนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรใน
ภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งในระดับสถำบัน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค หรือระดับนำนำชำติ โดยมีแนวคิดว่ำผลงำนหรือ
กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์
ของคณะ/สถำบัน ด ำเนินกำรโดยบุคลำกรสำยวิชำกำร นักวิจัยและนิสิตนักศึกษำ และผลงำนนั้นสอดรับกับ
เป้ำหมำยและพันธกิจของคณะและสถำบัน 

อาจารย์ประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
มหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

นักวิจัย หมำยถึง ข้ำรำชกำร หรือพนักงำน หรือบุคลำกร ที่มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย
หรือชื่อเรียกอย่ำงอ่ืนที่ปฏิบัติงำนด้ำนวิจัย ที่มีสัญญำจ้ำงกับมหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ 
 
ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลผลงำนของอำจำรย์และนักวิจัย 

ชื่ออำจำรย์
และนักวิจัย 

ชื่อผลงำน 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 
ประเภท

ของผลงำน 
ค่ำ

น้ ำหนัก 
ระดับ 

ชำติ นำนำชำติ 
       
       
       
 
ก ำหนดระดับคุณภำพงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ  

0.40 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ
และจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกำศผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.60 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ปรำกฏใน 

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
0.80 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ 

ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ 
กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

1.00 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ 
ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร 
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง 
วิชำกำร พ.ศ. 2556 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมิน
ผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้
ด ำเนินกำร ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน ต ำรำหรือ
หนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว ต ำรำหรือ
หนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหนงทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้
น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

กำรส่งบทควำมเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกให้น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) 
และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบ
เอกสำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
 
ก ำหนดระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ ดังนี้  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ  

0.20  งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  

0.40  งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน   

0.60  งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   

0.80  งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ   

1.00  งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ   

ผลงำนสร้ำงสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยมี 
บุคคลภำยนอกสถำบันรวมพิจำรณำด้วย  
 
วิธีการค านวณ   

100X
 ้งหมดนักวิจัยทัย์ประจ ำและจ ำนวนอำจำร

เผยแพร่ท่ีตีพิมพ์สร้ำงสรรค์จัยหรืองำนจ ำนวนงำนวิ
   ่ ิมพ์เผยแพรรรค์ท่ีตีพองำนสร้ำงสำนวิจัยหรืร้อยละของง   
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 กำรค ำนวณข้อมูล จ ำแนกเป็น 
 (1)  ระดับชำติ 

(2) ระดับนำนำชำติ 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่   โดยแบ่งเป็น
ระดับชำติและนำนำชำติ ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-10 ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด (TSU02) 
 
ค าอธิบาย 

กำรอ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำรมีควำมส ำคัญและมีประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่วยให้
ทรำบถึงอิทธิพลของบทควำมวิจัยนั้น และช่วยค้นหำนักวิจัยที่ส ำคัญ ปัจจุบันฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้นกำร
อ้ำงอิงผลงำนทำงวิชำกำรมีเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งฐำนข้อมูลที่ส ำคัญได้แก่ Web of Science, Scopus, Google 
Scholar และ TCI เป็นต้น  

ผลงานทางวิชาการ หมำยถึง บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Jour-
nal) ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ  

การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citation) หมำยถึง กำรอ้ำงอิงบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ทั้งระดับชำติและนำนำชำติ ใน Refereed  Journal หรือในฐำนข้อมูล
ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ  

ทั้งนี้ ไม่นับซ้ ำ แม้ว่ำบทควำมวิจัยนั้นจะได้รับกำรอ้ำงอิงหลำยครั้ง 
อำจำรย์ประจ ำ หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ

มหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 
นักวิจัย หมำยถึง ข้ำรำชกำร หรือพนักงำน หรือบุคลำกร ที่มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย

หรือชื่อเรียกอย่ำงอ่ืนที่ปฏิบัติงำนด้ำนวิจัย ที่มีสัญญำจ้ำงกับมหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ 
 การรายงานรวบรวมข้อมูล รายงานข้อมูลเป็นปีพุทธศักราช (พ.ศ.) 
 
วิธีการค านวณ  

ร้อยละของผลงำนตีพิมพ์ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง= 
จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง

อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 
 x 100 

 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ ประเภท 1 
ชื่อเจ้ำของ
ผลงำนและ

ผู้ร่วม  

ชื่อบทควำมที่
ได้รับกำรอ้ำงอิง 2  

ชื่อบทควำมที่
น ำไปอ้ำงอิง 3  

วันเดือนปี 
ที่ได้รับกำร

อ้ำงอิง 
(cited) 

แหล่งอ้ำงอิง (ระบุชื่อ) 

Refereed 
Journal  

ฐำนข้อมูล
ระดับชำติ 

TCI 

ฐำนข้อมูล
ระดับ

นำนำชำติ  
                  
                  
                  
หมายเหตุ   1. ประเภท  บทควำมวิจัย หรือ บทควำมวิชำกำร 

2.  ชื่อบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ระบุ ชื่อบทควำม  ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์  ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปี
ของวำรสำร และเลขหน้ำ   

3.  ชื่อบทควำมที่น ำไปอ้ำงอิง ระบุ ชื่อเจ้ำของผลงำนและผู้ร่วม ชื่อบทควำม  ชื่อวำรสำรที่ตีพิมพ์  
ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีของวำรสำร และเลขหน้ำ  
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Diagnostic Questions 
 รำยงำนจ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่ออำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-11  ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ (TSU03) 

 
ค าอธิบาย 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  หมำยถึง งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้
น ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงกำร โครงกำรวิจัยหรือรำยงำนกำรวิจัย สำมำรถน ำไป
แก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐำนปรำกฏอย่ำงชัดเจน ถึงกำรน ำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่ำงชัดเจน มีหนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์ที่มีกำรระบุรำยละเอียดที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงำน 
หรือมีหนังสือตรวจรับงำนว่ำจ้ำงกำรท ำวิจัยจำกหน่วยงำนภำยนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย โดยให้น ำเสนอในรูป
ร้อยละ ทั้งนี้กำรเป็นอำจำรย์ประจ ำและ/ หรือนักวิจัยให้นับอำจำรย์ประจ ำและ/หรือนักวิจัยซึ่งหมำยรวมถึง 
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนวิจัยที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีสัญญำกำรจ้ำงทั้งปีกำรศึกษำ (จ้ำงไม่ต่ ำกว่ำ 9 เดือน) 
เฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริง ในปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 โดยโดยไม่รวมผู้ลำศึกษำ 

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีดังนี้ 
1. การใช้ประโยชน์เชิงสังคม โดยมีหลักฐำนที่สำมำรถแสดงได้ว่ำมีกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์

แก่สำธำรณชนและมีข้อมูลแสดงให้เห็นถึงคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ดีขึ้น หรือแสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกำรกระบวนกำรวิจัย เช่น กำรพัฒนำโจทย์วิจัย กำรท ำวิจัย กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
ชุมชน ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงชุมชนในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจะต้องแสดงสถำนกำรณ์ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
กระบวนกำรท ำท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปสู่กำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ ที่เคยน าไปใช้ประโยชน์แล้ว สามารถนับซ้ าได้ หากมีการน าไปใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน 

อาจารย์ประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
มหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

นักวิจัย หมำยถึง ข้ำรำชกำร หรือพนักงำน หรือบุคลำกร ที่มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย
หรือชื่อเรียกอย่ำงอ่ืนที่ปฏิบัติงำนด้ำนวิจัย ที่มีสัญญำจ้ำงกับมหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ 
 
ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพำณิชย์ 
ช่ือผลงำนวิจัย

หรืองำน
สร้ำงสรรค ์

ช่ือ
นักวิจัย 
เจ้ำของ
ผลงำน 

อธิบำยผล
ที่เกิดขึ้น
จำกกำร

ใช้
ประโยชน ์

ประเภทกำรใช้ประโยชน์ 
เชิงสังคม เชิงพำณิชย ์

เชิง
สำธำรณะ 

เชิง
นโยบำย 

เชิงวิชำกำร 
ด้ำนกำร
เรียนกำร

สอน 

ประโยชน์
ทำงอ้อม
ของงำน

สร้ำงสรรค ์

สิ่งประดิษฐ ์ ผลิตภณัฑ ์ ทรัพย์สิน 
ทำง

ปัญญำ * 

          
          
          

หมำยเหต ุ * ทรัพย์สินทำงปัญญำ ประกอบดว้ย สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมำยทำงกำรคำ้  ควำมลบัทำงกำรค้ำ   
    สิ่งบ่งช้ีทำงภูมิศำสตร ์
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วิธีการค านวณ  

100X
 ้งหมดนักวิจัยทัย์ประจ ำและจ ำนวนอำจำร

ช้ประโยชน์ค์ท่ีน ำไปใำนสร้ำงสรรวิจัยหรืองจ ำนวนผลงำน
งสรรค์รืองำนสร้ำลงำนวิจัยหร้อยละของผ 

 
 กำรค ำนวณข้อมูล จ ำแนกเป็น 
 (1)  กำรใช้ประโยชน์เชิงสังคม 

(2)  กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
 
Diagnostic Questions 

- ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน โดยแบ่งเป็น 2 
ประเภท  คือ กำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ/สังคมและกำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

- รำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-12  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ย่ืนรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 
ค าอธิบาย 
 ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยได้
สร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ สมควรส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ ผลงำนวิชำกำรอำจอยู่ในรูปของ
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือผลงำนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำรในภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งในระดับสถำบัน ระดับชำติ ระดับภูมิภำค หรือระดับนำนำชำติ  โดยคณะ
หรือสถำบันมีกำรวำงแนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ในกำรสนับสนุนด้ำนระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ในกำรคุ้มครองผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรรักษำสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำยออกมำใน
รูปแบบของกำรยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
 
ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ยื่นรับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 

 
วิธีการค านวณ 
 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำน จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
 
  

ชื่อ
ผลงำนวิจั
ยหรืองำน
สร้ำงสรรค ์

ชื่อผู้
ประดิษฐ์/ชื่อ
เจ้ำของสิทธิ ์

แหล่ง
สนับสนนุ

ทุน 

ประเภทของ 
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

วันที่
ยื่นค ำ
ขอ 

เลขค ำ
ขอ 

เลข
สิทธิบัตร/

อนุ
สิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ ์

วันที่ได้รบัเลข
สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ ์

สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ ์

          
          
          
          



54 

ตัวช้ีวัด 7.1ก-13 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อคณาจารย์และนักวิจัย   
 
ค าอธิบาย 
 ปัจจัยส ำคัญที่ ส่ งเสริมสนับสนุนให้ เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ในสถำบัน คือ  
เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งกำรได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนวิจัยจำกจำกแหล่งทุนภำยนอกยัง
เป็นตัวชี้วัดที่ส ำคัญที่แสดงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของคณำจำรย์และนักวิจัยอีกด้วย 

แหล่งทุนภายนอก  หมำยถึง แหล่งงบประมำณที่ส่วนงำนใช้ในกำรด ำเนินงำนงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน  เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. 
กระทรวงวัฒนธรรม บริษัทต่ำงๆ เป็นต้น 
 ทั้งนี้  ไม่นับรวมเงินทุนวิจัยจำกงบประมำณเงินแผ่นดินและเงินรำยได้ที่มหำวิทยำลัยสนับสนุน ทั้งใน
ระดับส่วนงำนและมหำวิทยำลัย  

อาจารย์ประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
มหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

นักวิจัย หมำยถึง ข้ำรำชกำร หรือพนักงำน หรือบุคลำกร ที่มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย
หรือชื่อเรียกอย่ำงอ่ืนที่ปฏิบัติงำนด้ำนวิจัย ที่มีสัญญำจ้ำงกับมหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ 
 

ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลจ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก  
ชื่อ

โครงกำรวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย  สัดส่วน สังกัด สัดส่วน
งำนวิจัย 

จ ำนวนเงิน 

ทุนวิจัย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

แหล่งทุน
วิจัย 

        
        
        
        

หมำยเหตุ 1.  ช่ือผู้วิจัย กรณีโครงกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรโดยนักวิจัยหลำยคน  ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วยสัดส่วน
และจ ำนวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีกำรก ำหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน 

2. ให้นับจ ำนวนเงินท่ีมีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำนั้นๆ ไม่ใช่จ ำนวนเงินท่ีเบิกจ่ำยจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัยซึ่งอำจเป็นหลักฐำนจำกแหล่งทุนหรือหลักฐำนจำกกำร

ตกลงร่วมกันของสถำบันที่ร่วมโครงกำรให้แบ่งสัดส่วนเงิน ตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐำนให้แบ่ง
เงินตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละส่วนงำน/สถำบัน 

4. กำรนับจ ำนวนเงินทุนวิจัย ให้นับตำมที่ระบุในสัญญำกำรวิจัย โดยให้รวมค่ำธรรมเนียมอุดหนุนสถำบัน (over-
head) ที่หักให้กับมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนด้วย 

 

วิธีการค านวณ 

 100X
 ้งหมดจัยประจ ำทัย์และนักวิจ ำนวนอำจำร

ทุนภำยนอก ัยจำกแหล่งเงินทุนวิจผลรวมจ ำนวน
    ทุนภำยนอก ัยจำกแหล่งเงินทุนวิจ   

 

Diagnostic Questions 
- รำยงำนจ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำน

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ก-14 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคมต่อจ านวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด 

 
ค าอธิบาย 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มำจำกควำมต้องกำรของสังคม หมำยถึง โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มี
วัตถุประสงค์เป็นกำรมุ่งสนองตอบต่อควำมต้องกำรหรือโจทย์ของชุมชนสังคม ซึ่งอำจจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำ
อุปสรรคข้อบกพร่อง หรือพัฒนำต่อยอดสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วของชุมชนสังคม ไม่ว่ำจะเป็นประเด็นด้ำนวิถีชีวิต 
กำรผลิต กำรบริกำร กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ หรืออ่ืน ๆ  ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยอำจเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน 
ภำคประชำชน ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ  โดยโครงกำรบริกำรวิชำกำรดังกล่ำวต้องชี้หรือระบุสภำพปัญหำหรือ
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้รับบริกำรอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีเอกสำรหลักฐำนที่แสดงควำมถึง 
กำรสนองตอบหรือกำรบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงชัดเจน  
 
วิธีการค านวณ   

ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีมำจำกควำมต้องกำรของสังคม 

  100X
มดชำกำรท้ังหำรบริกำรวิจ ำนวนโครงก

คมงกำรของสังจำกควำมต้อชำกำรท่ีมำำรบริกำรวิจ ำนวนโครงก
    

Diagnostic Questions 
- รำยงำนจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มำจำกควำมต้องกำรของสังคม ในรอบปีกำรศึกษำที่

รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
 ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการจัดการศึกษา 

 
ตัวช้ีวัด 7.1ข-1 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำนั้นเป็นไปตำมที่ระบุในโครงร่ำงองค์กร โดยระยะเวลำกำรศึกษำที่
ก ำหนดของระดับปริญญำตรีเท่ำกับรอบระยะเวลำของหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี  

ทั้งนี้  นับจ ำนวนนิสิตตำมรุ่นที่เข้ำศึกษำ เช่น  
กำรประเมินปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรระดับปริญญำตรี 4 ปี รุ่นที่เข้ำศึกษำ คือ นิสิตรหัส 2559 
กำรประเมินปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรระดับปริญญำตรี 5 ปี รุ่นที่เข้ำศึกษำ คือ นิสิตรหัส 2558 
 

ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญำตรี 4 ปี 
ปีกำรศึกษำที่เข้ำ

ศึกษำ 
จ ำนวนนิสิตที่
รำยงำนตัว 

ย้ำยเข้ำ ย้ำยออก 
ส ำเร็จกำรศึกษำ นิสิตพ้นสภำพ 

 4 ปี 4 ปี  4 ปี 
        
        
        

 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญำตรี 5 ปี 
ปีกำรศึกษำที่เข้ำ

ศึกษำ 
จ ำนวนนิสิตที่
รำยงำนตัว 

ย้ำยเข้ำ ย้ำยออก 
ส ำเร็จกำรศึกษำ นิสิตพ้นสภำพ 

 5 ปี 5 ปี  5 ปี 
        
        
        

 
วิธีการค านวณ   

ร้อยละของนิสิตระดับปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

100X
วเข้ำศึกษำ ี่รำยงำนตัปริญญำตรีทจ ำนวนนิสิต

รำยงำนำรศึกษำท่ีก ำหนดในปีกะยะเวลำท่ีรศึกษำตำมร ี่ส ำเร็จกำปริญญำตรีทจ ำนวนนิสิต
  

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลนิสิตระดับปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่รำยงำน ตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-2 ระยะเวลาเฉลี่ยการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ค าอธิบาย 

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำนั้นเป็นไปตำมที่ระบุในโครงร่ำงองค์กร โดยระยะเวลำกำรศึกษำที่
ก ำหนดของระดับบัณฑิตศึกษำเท่ำกับรอบระยะเวลำของหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร ซึ่งระดับ
ปริญญำโทใช้ระยะเวลำส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน 5 ปี และระดับปริญญำเอกใช้ระยะเวลำส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน 
6 ป ี 
 
วิธีค านวณ  

ระยะเวลำเฉลี่ยกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ  

= 
ผลรวมของ (ระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ x ควำมถ่ี)

จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่รำยงำน
 

 
 กำรค ำนวณข้อมูล จ ำแนกเป็น 

(1) ระดับปริญญำโท 
(2)   ระดับปริญญำเอก 

 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตระดับปริญญำโท 
ปีกำรศึกษำท่ี

เข้ำศึกษำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีท่ี 

รวม 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

          
          
          
          

 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตระดับปริญญำเอก 
ปีกำรศึกษำท่ี

เข้ำศึกษำ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีท่ี 

รวม 
2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 

           
           
           

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนระยะเวลำกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำในปีกำรศึกษำที่รำยงำน และ
รำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-3 อัตราการคงอยู่ของนิสิต ระดับปริญญาตรี (ไม่รวมนิสิตชั้นปีที่ 1) 
 
ค าอธิบาย 

กำรคงอยู่และระยะเวลำในกำรผลิตบัณฑิต กำรมีระบบดูแลนิสิตระหว่ำงเรียน เป็นกำรแสดงให้เห็นถึง
คุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ ในมิติของควำมต้องกำรในกำรเข้ำศึกษำของผู้เรียน กำรดูแลนิสิตเพ่ือให้นิสิต
สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำเป็นบัณฑิตตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำได้ 

การคงอยู่ หมำยถึง จ ำนวนนิสิตที่ก ำลังศึกษำและส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่รำยงำน ยกเว้น
นิสิตที่ลำออก พ้นสภำพและเสียชีวิต 

นิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด หมำยถึง จ ำนวนนิสิตชั้นปีที่ 2 ของนิสิตรหัสแรกเข้ำที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ในปีกำรศึกษำที่รำยงำน 

ทั้งนี้  นับจ ำนวนนิสิตตำมรุ่นที่เข้ำศึกษำ เช่น  
กำรประเมินปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรระดับปริญญำตรี 4 ปี รุ่นที่เข้ำศึกษำ คือ นิสิตรหัส 2559 
กำรประเมินปีกำรศึกษำ 2562 หลักสูตรระดับปริญญำตรี 5 ปี รุ่นที่เข้ำศึกษำ คือ นิสิตรหัส 2558 
กำรค ำนวณอัตรำกำรคงอยู่ของนิสิต ระดับปริญญำตรี ไม่รวมนิสิตชั้นปีที่ 1 

 
วิธีการค านวณ   

อัตรำกำรคงอยู่ของนิสิตระดับปริญญำตรี = 
จ ำนวนกำรคงอยู่ของนิสิตระดับปริญญำตรี

จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด
 x 100 

 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลกำรคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญำตรี 4 ปี 

ปี
กำรศึกษำ 

ปี 1 
(จ ำนวนนิสิตรำยงำนตัว) ปี 2 ปี 3 ปี 4 ส ำเร็จกำรศึกษำ ตกค้ำง พ้นสภำพ 

        
        
        

 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลกำรคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญำตรี 5 ปี 

ปี
กำรศึกษำ 

ปี 1 
(จ ำนวนนิสิตรำยงำนตัว) 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ตกค้ำง พ้นสภำพ 

         
         
         

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนอัตรำกำรคงอยู่ของนิสิต โดยแยกเป็นระดับปริญญำตรี ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และ
รำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-4 อัตราการคงอยู่ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ค าอธิบาย 
กำรคงอยู่และระยะเวลำในกำรผลิตบัณฑิต กำรมีระบบดูแลนิสิตระหว่ำงเรียน เป็นกำรแสดงให้เห็นถึง

คุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ ในมิติของควำมต้องกำรในกำรเข้ำศึกษำของผู้เรียน กำรดูแลนิสิตเพ่ือให้นิสิต
สำมำรถส ำเร็จกำรศกึษำเป็นบัณฑิตตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำได้ 

การคงอยู่ หมำยถึง จ ำนวนนิสิตที่ก ำลังศึกษำและส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำที่รำยงำน ยกเว้น
นิสิตที่ลำออก พ้นสภำพและเสียชีวิต 
 

วิธีการค านวณ   

อัตรำกำรคงอยู่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ = 
จ ำนวนกำรคงอยู่ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ

จ ำนวนนิสิตแรกเข้ำ
 x 100 

 กำรค ำนวณข้อมูล จ ำแนกเป็น 
(1) ระดับปริญญำโท 
(2)   ระดับปริญญำเอก 

 

 ตัวอย่างการค านวณ   กำรประเมินปีกำรศึกษำ 2562   
  

ระดับปริญญำโทรหัส 2561 = 
จ ำนวนกำรคงอยู่ของนิสิตรหัส 2561 ในปีกำรศึกษำ 2562

จ ำนวนนิสิตแรกเข้ำ รหัส 2561
 

 

ระดับปริญญำเอกรหัส 2560 = 
จ ำนวนกำรคงอยู่ของนิสิตรหัส 2560 ในปีกำรศึกษำ 2562

จ ำนวนนิสิตแรกเข้ำ รหัส 2560
 

 

ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมลูกำรคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปรญิญำโท 
รหัสแรกเข้ำ ปี 1 

(จ ำนวนนิสิตรำยงำนตัว) 
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ส ำเรจ็

กำรศึกษำ 
ตกค้ำง พ้นสภำพ 

         
         
         

 

ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมลูกำรคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปรญิญำเอก 
รหัสแรกเข้ำ ปี1 

(จ ำนวนนิสิตรำยงำนตัว) 
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ส ำเรจ็

กำรศึกษำ 
ตกค้ำง พ้นสภำพ 

          
          
          

Diagnostic Questions 
 -  รำยงำนผลอัตรำกำรคงอยู่ของนิสิต โดยแยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท และปริญญำเอก)   
ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-5 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีสอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล  
 
ค าอธิบาย 

1. สมรรถนะทักษะด้านภาษา  หมำยถึง ร้อยละของนิสิตที่ เข้ำทดสอบและผ่ำนตำมเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด 

2. สมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมำยถึง สมรรถนะทักษะสำกลด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยมีเกณฑ์กำรทดสอบตำมมำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
วิธีการค านวณ  โดยแบ่งกำรค ำนวณออกเป็น 2 ทักษะ ดังนี้ 

1. สมรรถนะทักษะด้านภาษา  
ร้อยละนิสิตที่สอบผ่ำนสมรรถนะทักษะสำกล 

100X
ท้ังหมดท่ีเข้ำสอบจ ำนวนนิสิต     

ษะด้ำนภำษำสมรรถนะทักท่ีสอบผ่ำนจ ำนวนนิสิต
                      

 กำรค ำนวณข้อมูล จ ำแนกเป็น 
  (1) ระดับปริญญำตรี 

  (2) ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 

2. สมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ร้อยละนิสิตที่สอบผ่ำนสมรรถนะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

=
จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีที่สอบผ่ำนสมรรถนะทักษะด้ำนเทคโนโลยรสำรสนเทศ

จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด
 x 100 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลบัณฑิตที่สอบผ่ำนสมรรถนะทักษะสำกล ด้ำนภำษำอังกฤษ โดยแยกเป็นระดับปริญญำ
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษำ  ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนผลบัณฑิตที่สอบผ่ำนสมรรถนะทักษะสำกล ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระดับปริญญำตรี 
ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีกำรศึกษำ 2558-2560 (ถ้ำมี) 

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 
  
ค าอธิบาย 

ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  หมำยถึง หลักสูตรที่มีควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศเทียบกับหลักสูตรทั้งหมด ทั้งนี้ไม่นับรวมหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข และ
หลักสูตรใหม่ที่มีนิสิตเพียง 2 ชั้นปี (กรณีหลักสูตรระดับปริญญำตรี) หรือมีนิสิตเพียง 1 ชั้นปี (กรณีหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษำ) 

หลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  หมำยถึง หลักสูตรที่มีควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ในรูปแบบ 3+1 หรือ 2+2 หรือ 1+1 โดยมีรำยละเอียดระบุใน มคอ.2 หรือ 
หลักสูตรที่มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่ำ 1 ข้อ 

1. กำรแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษำกับต่ำงประเทศ (Inbound Or Outbound) ได้แก่ กำรลงทะเบียน
เรียนในรำยวิชำ กำรฝึกสหกิจศึกษำ กำรฝึกงำน กำรท ำวิทยำนิพนธ์ หรือกำรท ำโครงงำนวิจัยของนิสิต/
นักศึกษำที่มีกำรแลกเปลี่ยนกับมหำวิทยำลัย/หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 

2. กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับต่ำงประเทศ ( Inbound Or Outbound) ได้แก่ ปฏิบัติงำนสอน (ไม่
น้อยกว่ำ 1 หน่วยกิต หรือ 15 ชั่วโมง) เป็นวิทยำกรบรรยำย (ไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมง) กำรท ำวิจัย (ไม่น้อยกว่ำ 
1 เดือน) เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม (ไม่น้อยกว่ำ15 ชั่วโมง) ของบุคลำกรที่มีกำรแลกเปลี่ยนกับมหำวิทยำลัย/
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 

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

หมายเหตุ : หำกมีควำมร่วมมือกันหลำยหลักสูตร สำมำรถนับซ้ ำได้ในแต่ละหลักสูตร 
 

วิธีการค านวณ   
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ 

= 
จ ำนวนหลักสูตรที่มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด
 x 100 

ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูล 
ชื่อ

หลักสูตร 
ประเภทของควำม

ร่วมมือทำงวิชำกำร 1 
(ระบุประเภท) 

ชื่ออำจำรย์/นิสิต/
บุคลำกรที่เข้ำร่วม

กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม/
โครงกำร 

วัน เดือน ปี /
สถำนที่ 

ประเทศ 

      
      
      
หมายเหตุ  1  ประเภทควำมร่วมมือ ประกอบด้วย 

1. หลักสตูรมคีวำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ ในรูปแบบ 3+1 หรือ 2+2 หรือ 1+1 โดยมี
รำยละเอียดระบุใน มคอ.2 

2. กำรแลกเปลี่ยนนสิิต/นักศึกษำกับต่ำงประเทศ (Inbound Or Outbound) 
3. กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับต่ำงประเทศ (Inbound Or Outbound) 
4. ควำมร่วมมือในกำรจัด International Conference , International Symposium ,  

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

รำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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 ประสิทธิผลของกระบวนการท างานด้านการวิจัย 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ข-7 จ านวนห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตราานของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
ค าอธิบาย 

เพ่ือสร้ำงระบบกลไกกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรของมหำวิทยำลัยทักษิณ ให้สำมำรถขับเคลื่อนและ
พัฒนำยกระดับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงมีคุณภำพอิงหลักสำกล อันเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย สร้ำงควำมปลอดภัยต่อสุขภำพผู้ใช้งำน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีควำมรับผิดชอบต่อ
ชุมชนโดยรอบมหำวิทยำลัย  กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยระดับต้นแบบ (เฉพำะด้ำน) ตำม
โครงกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ซึ่งด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรส ำรวจสภำพควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร 
(ระบบ ESPReL Checklist) และมีเกณฑ์กำรประเมินในระบบ ดังนี้ 

1. ได้รับคะแนนเต็มในองค์ประกอบข้อที่ 1. กำรบริหำรระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย (ต้อง
ผ่ำนทุกข้อ) 

2. ผ่ำนเกณฑ์พ้ืนฐำนของทุกองค์ประกอบ (จำกจ ำนวน 137 ข้อ) 
3. มีคะแนนแต่ละองค์ประกอบ ≥50% (จำกจ ำนวน 162 ข้อ) 
4. มีคะแนนอย่ำงน้อย 1 องค์ประกอบ ≥80% (จำกจ ำนวน 162 ข้อ) 

 
วิธีการค านวณ 

จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรวิจัยที่ได้มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  จ ำนวน   
1 ห้อง  ที่ผ่ำนเกณฑ์  โดยพิจำรณำจำกห้องปฏิบัติกำรทั้งหมดที่ข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติกำรภำยในมหำวิทยำลัย
ทักษิณ 
 
Diagnostic Questions 
 รำยงำนกำรประเมินห้องปฏิบัติกำรวิจัยที่ได้มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  
ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
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 ประสิทธิผลของกระบวนการด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
 

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

 
ค าอธิบาย 
 งานวิจัย หมำยถึง ผลงำนวิจัยด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ 
 งานสร้างสรรค์ หมำยถึง ผลงำนวิชำกำร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ  ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญำ 
 ผลงานบริการวิชาการ หมำยถึง โครงกำร กิจกรรม ผลงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญำ ที่มีกำรด ำเนินงำนในลักษณะกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ท้องถิ่น  

คุณค่า หมำยถึง ผลงำนได้รับกำรเผยแพร่ในที่ประชุมระดับชำติ/นำนำชำติ หรือ ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่เป็น   ที่ยอมรับ หรือเกิดผลเชิงประจักษ์ในกำรสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชน ท้องถิ่น เช่น กำรได้รับ
กำรยกย่อง ได้รับรำงวัลอันเนื่องมำจำกกำรที่ชุมชนได้รับควำมรู้จำกกำรบริกำรวิชำกำรและน ำไปใช้จน
ก่อให้เกิดผลเชิงประจักษ์ เป็นต้น 

มูลค่า หมำยถึง กำรพัฒนำต่อยอดสู่เชิงพำณิชย์ 
 
วิธีการค านวณ   
 นับจ ำนวนผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือผลงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญำที่มีคุณค่ำหรือมูลค่ำ 
 
ตำรำงเก็บข้อมูล 
ชื่อผลงำน ประเภท 

(งำนวิจัย งำน
สร้ำงสรรค์ บริกำร

วิชำกำร ฯลฯ) 

ชื่อเจ้ำของ
ผลงำน 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

วัน/เดือน/ปี
แหล่ง

เผยแพร่/ 
บริกำร
วิชำกำร 

ระดับ ค ำอธิบำย 

คุณค่ำ มูลค่ำ ชำติ นำนำชำติ 

         
         
         
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ หรือผลงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญำ ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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 ประสิทธิผลของกระบวนการด้านบริการวิชาการ 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ข-9 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(ปีงบประมาณ) 

 
ค าอธิบาย 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด หมำยถึง โครงกำรที่ได้รับ
อนุมัติในปีงบประมำณนั้น และด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมแผนที่ระบุในโครงกำร หำกมีกำรขยำยเวลำกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร ให้นับเวลำแล้วเสร็จตำมเวลำที่ขอขยำย แต่ต้องแล้วเสร็จในปีงบประมำณเดียวกันกับ
ปีงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ กรณีมีกำรขยำยโครงกำรต้องมีหลักฐำนกำรขยำยโครงกำรประกอบด้วย 
 กำรรำยงำนข้อมูล ระดับมหำวิทยำลัยรำยงำนข้อมูลตำมปีงบประมำณ 
 
วิธีการค านวณ   

ร้อยละของโครงกำรบริกำรวิชำกำรฯ 

 100X
มดชำกำรท้ังหำรบริกำรวิจ ำนวนโครงก

ก ำหนดะยะเวลำท่ีวเสร็จตำมรเนินกำรแล้ชำกำรท่ีด ำำรบริกำรวิจ ำนวนโครงก
    

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ในรอบงบประมำณ
ที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ค-1 ร้อยละการส่งมอบงานท าความสะอาดตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 

กำรส่งมอบงำนท ำควำมสะอำดตำมข้อก ำหนด/เวลำที่ก ำหนด เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดกำร
ห่วงโซ่อุปทำน ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติกำร ข้อ ข. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ
กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ฉบับ ปี 2558-2561 ซึ่งกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย กำรคัดเลือกบริษัทท ำควำม
สะอำด กำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริษัทท ำควำมสะอำด กำรให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือช่วยให้บริษัท
ท ำควำมสะอำดน ำไปใช้ปรับปรุง และกำรจัดกำรกับบริษัทท ำควำมสะอำดที่ผลกำรด ำเนินงำนไม่ดี กำรส่งมอบ
งำนท ำควำมสะอำดตำมข้อก ำหนด/เวลำที่ก ำหนด พิจำรณำจำกข้อมูลผลกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
บริษัทท ำควำมสะอำดและกำรให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้บริษัทท ำควำมสะอำดน ำไปใช้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน
ต่อไป  
 
วิธีการค านวณ   

กำรส่งมอบงำนท ำควำมสะอำดมหำวิทยำลัยก ำหนดให้บริษัทท ำควำมสะอำดต้องส่งมอบงำนให้
มหำวิทยำลัยเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดทั้งปีบริษัทท ำควำมสะอำดจะต้องส่งมอบงำนจ ำนวน 12 ครั้ง คิดเป็น
จ ำนวน ร้อยละ 100  
 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูล 

รำยกำร ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วันที่ส่งมอบงำน             
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนกำรส่งมอบงำนท ำควำมสะอำดตำมข้อก ำหนด/เวลำที่ก ำหนด ในรอบปีงบประมำณที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ค-2 ร้อยละการส่งมอบงานเช่าเหมายานพาหนะตามข้อก าหนด/เวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 

กำรส่งมอบงำนเช่ำเหมำยำนพำหนะตำมข้อก ำหนด/เวลำที่ก ำหนด เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติกำร ข้อ ข. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน ตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ฉบับ ปี 2558-2561 ซึ่งกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย กำรคัดเลือก
บริษัทให้เช่ำเหมำยำนพำหนะ กำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริษัทให้เช่ำเหมำยำนพำหนะ กำรให้
ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือช่วยให้บริษัทให้เช่ำเหมำยำนพำหนะน ำไปใช้ปรับปรุง และกำรจัดกำรกับบริษัทให้เช่ำเหมำ
ยำนพำหนะ ที่ผลกำรด ำเนินงำนไม่ดี กำรส่งมอบงำนเช่ำเหมำยำนพำหนะตำมข้อก ำหนด/เวลำที่ก ำหนด 
พิจำรณำจำกข้อมูลผลกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เช่ำเหมำยำนพำหนะและกำรให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือให้บริษัทให้เช่ำเหมำยำนพำหนะน ำไปใช้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนต่อไป  
 
วิธีการค านวณ   

กำรส่งมอบงำนเช่ำเหมำยำนพำหนะ มหำวิทยำลัยก ำหนดให้บริษัทให้ เช่ำเหมำยำนพำหนะต้องส่ง
มอบงำนให้มหำวิทยำลัยเดือนละ 1 ครั้ง  ตลอดทั้งปีบริษัทให้เช่ำเหมำยำนพำหนะจะต้องส่งมอบงำนจ ำนวน 
12 ครั้ง คิดเป็นจ ำนวน ร้อยละ 100 

 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูล 

รำยกำร ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วันที่ส่งมอบงำน             
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนกำรส่งมอบงำนเช่ำเหมำยำนพำหนะตำมข้อก ำหนด/เวลำที่ก ำหนด ในรอบปีงบประมำณที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ค-3 ร้อยละของเวลาที่ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีเสถียรภาพ 
 
ค าอธิบาย 
 

อัตรำรอยละของเวลำท ี่ใหบร ิกำรระบบเครือขำยคอมพ ิวเตอรมหำว ิทยำล ัยไดอยำงมีเสถียรภำพ  ทัง้นี้
ไมน ับเหตุสุดว ิสัยท ี่เก ิดจำกไฟฟำด ับ ระบบสื่อสำรภำยนอกข ัดของและกำรปร ับปรุงซอมแซมอ ุปกรณ 
 
วิธีการค านวณ   
 ร้อยละของเวลำที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 100X
 ้งหมดสถียรภำพทัด้อย่ำงมเีเครือข่ำยไบริกำรระบบเวลำท่ีให้

เสถียรภำพได้อย่ำงมีอมพิวเตอร์เครือข่ำยคบริกำรระบบเวลำท่ีให้
    

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลเวลำที่ให้บริกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงมีเสถียรภำพ ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำงของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
 
 
 

  



69 

ตัวช้ีวัด 7.1ค-4 ร้อยละของโครงการวิจัยท่ีส่งมอบงานวิจัยตามเวลาที่ก าหนด 
 
ค าอธิบาย 

โครงการวิจัยที่ส่งมอบงานวิจัยตามเวลาที่ก าหนด หมำยถึง โครงกำรวิจัยที่ส่งมอบรำยงำนวิจัยฉบับ
สมบูรณ์และ/หรือผลงำนวิจัยต่อผู้ให้ทุนตำมเวลำที่ระบุในสัญญำทุนวิจัย ทั้งนี้ ให้นับรวมระยะเวลำที่มีกำร
อนุญำตให้ขยำยเวลำกำรด ำเนินกำรวิจัย โดยให้แสดงหลักฐำนกำรอนุญำตขยำยเวลำโครงกำรวิจัย
ประกอบด้วย 

กำรคิดค ำนวณจ ำนวนโครงกำรวิจัยทั้งหมด คิดเฉพำะโครงกำรวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนจำก
งบประมำณเงินแผ่นดิน และเงินรำยได้  ที่สิ้นสุดระยะเวลำด ำเนินกำรกำรวิจัยตำมสัญญำรับทุนวิจัยและ/หรือ
สิ้นสุดกำรขยำยเวลำด ำเนินกำรวิจัย ในปีกำรศึกษำ 2562 
 
วิธีการค านวณ   

ร้อยละของโครงกำรวิจัยที่ส่งมอบตำมเวลำที่ก ำหนด 

 100X
งหมดำรวิจัยท้ัจ ำนวนโครงก

นวิจัยะ/หรือผลงำบสมบูรณ์แลำนวิจัยฉบัจัดส่งรำยงำรวิจัยท่ีจ ำนวนโครงก
    

ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูล 
ล ำดับ ชื่อ

โครงกำรวิจัย 
ชื่อนักวิจัย สังกัด ปีที่อนุมัติ

ทุน 
ระยะเวลำสัญญำ รวมเงิน กำรส่ง

มอบงำน เริ่มต้น สิ้นสุด 
         
         
         
         
 
Diagnostic Questions 

รำยงำนจ ำนวนโครงกำรวิจัยที่ส่งมอบงำนวิจัยตำมเวลำที่ก ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และ
รำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
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ตัวช้ีวัด 7.1ค-5 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับต่างประเทศที่มีการด าเนินงาน 
 
ค าอธิบาย 

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MoU) หมำยถึง 
องค์กรหรือหน่วยงำนในต่ำงประเทศท่ีมหำวิทยำลัยทักษิณจัดท ำเอกสำรหรือหนังสือบันทึกข้อตกลงเพ่ือด ำเนิน
กิจกรรมทำงวิชำกำรร่วมกัน 

การด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) หมำยถึง กำรด ำเนินงำน/กิจกรรมที่
เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรหรือหนังสือบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย 4 ประเภทต่อไปนี้ 

ประเภทท่ี 1 การแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษากับต่างประเทศ 
1.1 กำรแลกเปลี่ ยนนิสิตแบบโอนหน่ วยกิต (Credit Transfer) หมำยถึ ง กำร

แลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษำท่ีลงทะเบียนไม่ต่ ำกว่ำ 2 รำยวิชำ ระยะเวลำไม่เกิน 5 เดือน 
1.2 กำรแลกเปลี่ยนนิสิตแบบเข้ำร่วมเรียน (Sit-in) หมำยถึง กำรแลกเปลี่ยนนิสิต/

นักศึกษำทีล่งทะเบียนอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ระยะเวลำไม่เกิน 5 เดือน 
1.3 กำรฝึกอบรมทำงวิชำกำร (Academic Training) หมำยถึง กำรเข้ำร่วมฝึกอบรมที่

เป็นกำรพัฒนำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ทัศนคติ และทักษะควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ให้นิสิต/นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในองค์ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเองในบริบทต่ำงๆ 

1.4 กำรเข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรที่นิสิตมีส่วนร่วม (Attending Conference as a 
Presenter) หมำยถึง กำรที่นิสิตเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติในฐำนะผู้น ำเสนอผลงำนในงำน
ประชุมทำงวิชำกำรระดับนำนำชำตินั้น 

1.5 กำรฝึกประสบกำรณ์ท ำงำนในต่ำงประเทศ (ฝึกงำน) (International Internship) 
หมำยถึง กำรที่นิสิตฝึกประสบกำรณ์ท ำงำน (ประเภทฝึกงำน หรือ ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในต่ำงประเทศ) 
ระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน หรือ นักศึกษำต่ำงประเทศมำฝึกงำนหรือฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ณ 
มหำวิทยำลัยทักษิณ 

1.6 กำรฝึกประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต่ำงประเทศ (สหกิจศึกษำนำนำชำติ) (Interna-
tional Cooperative Education) หมำยถึง กำรที่นิสิตฝึกประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต่ำงประเทศ ประเภท
สหกิจศึกษำนำนำชำติ ระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ  

ประเภทท่ี 2 การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ 
2.1 กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

(Visiting Professor) หมำยถึง กำรเชิญอำจำรย์ผู้สอนจำกต่ำงประเทศ (Visiting Professor) มำสอน เป็น
วิทยำกรฝึกอบรมทำงวิชำกำร วิทยำกรบรรยำยในมหำวิทยำลัย หรือ หน่วยงำน/องค์กรในต่ำงประเทศเชิญ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยไปสอน เป็นวิทยำกรฝึกอบรมทำงวิชำกำร วิทยำกรบรรยำย ในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 ชั่วโมง 

2.2 กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศทำงด้ำนกำรวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ (Visiting Researcher) หมำยถึง กำรเชิญอำจำรย์ผู้สอนจำกต่ำงประเทศ (Visiting Researcher) 
มำท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในมหำวิทยำลัย หรือ หน่วยงำน/องค์กรในต่ำงประเทศเชิญบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน 
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 2.3 กำรเข้ำประชุมทำงวิชำกำรที่บุคลำกรมีส่วนร่วม (Attending Conference as 
a Presenter)  หมำยถึง กำรที่บุคลำกรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติในฐำนะผู้น ำเสนอผลงำนในงำน
ประชุมทำงวิชำกำรระดับนำนำชำตินั้น 

ประเภทท่ี 3 การจัดการประชุมเชิงวิชาการร่วม 
กำรจัดกำรประชุมเชิงวิชำกำรร่วม  หมำยถึง กำรจัดประชุมทำงวิชำกำรร่วมกับ

หน่วยงำน/องค์กรในต่ำงประเทศ ประเภทต่ำงๆ เช่น  Host and Co-host, International Conference, 
International Symposium, Joint Seminar และ International Workshop 

ประเภทท่ี 4 การแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม 
กำรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม หมำยถึง กำรมีกิจกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ

หน่วยงำน/องค์กรในต่ำงประเทศ โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรวิเทศสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
หรือมีกำรก ำหนดกิจกรรมควำมร่วมมือไว้ในแผนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศของมหำวิทยำลัย 

 

วิธีการค านวณ    
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MoU) กับต่ำงประเทศที่มีกำรด ำเนินงำน 

= 
จ ำนวนครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MoU) กับต่ำงประเทศที่มีกำรด ำเนินงำน

จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MoU) ของมหำวิทยำลัยทั้งหมด
 X 100 

 
ระดับส่วนงาน 
 

ร้อยละของเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MoU) กับต่ำงประเทศที่มีกำรด ำเนินงำน 

= 
จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MoU) กับต่ำงประเทศที่ส่วนงำนมีกำรด ำเนินงำน

จ ำนวนเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MoU) ของมหำวิทยำลัยทั้งหมด
 X 100 

 
ก ำหนดเป้ำหมำยระดับส่วนงำน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MoU) กับต่ำงประเทศที่มีกำรด ำเนินงำน ในรอบปี
กำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

ตัวช้ีวัด 7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบาย 

กำรมีข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรตำมพันธกิจของคณะ/สถำบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นิสิตนักศึกษำ ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริกำรวิชำกำร/ผู้ใช้ผลงำนวิจัย ศิษย์เก่ำ และบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำร และสำย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ ำเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงควำมพึงพอใจเท่ำนั้น แต่อำจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสำมำรถใช้ในกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำต่อไปได ้
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ หมำยถึง ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ 
ดังนี้   

- กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น ELO โครงสร้ำงหลักสูตร ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ กำรสอนของ
คณำจำรย์ 

- ควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
อ่ืน ๆ เช่น ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ฯลฯ 

- ควำมพร้อมของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ือและสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถำนพยำบำล สนำมกีฬำ ที่พักของนิสิตฯลฯ 

- กำรให้ค ำปรึกษำแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถำบัน 
- กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำน 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำร  เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรของคณะฯ ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และ
รำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำงของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.2ก-2 ร้อยละความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบาย 

กำรมีข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรตำมพันธกิจของคณะ/สถำบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นิสิต/นักศึกษำ ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริกำรวิชำกำร/ผู้ใช้ผลงำนวิจัย ศิษย์เก่ำ และบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำร และ
สำยสนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ ำเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่ง
บอกถึงควำมพึงพอใจเท่ำนั้น แต่อำจเป็นข้อมูลควำมไม่พึงพอใจจำกผู้รับบริกำรที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และ
สำมำรถใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำต่อไปได้ 

ความไม่พึงพอใจ หมำยถึง ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เสนอควำมคิดเห็น ที่ไม่พึงพอใจต่อ
กำรให้บริกำรเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จำกผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน ำมำวิเครำะห์เป็น
สำรสนเทศเพ่ือน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
 ความไม่พึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ หมำยถึง ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ 
ดังนี้ 

- กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น ELO โครงสร้ำงหลักสูตร ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ กำรสอนของ
คณำจำรย์ 

- ควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
อ่ืน ๆ เช่น ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ฯลฯ 

- ควำมพร้อมของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ือและสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถำนพยำบำล สนำมกีฬำ ที่พักของนิสิต ฯลฯ 

- กำรให้ค ำปรึกษำแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถำบัน 
- กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรท ำงำน 

 
วิธีการค านวณ 
 ร้อยละควำมไม่พึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำร  

= 
จ ำนวนกำรตอบแบบสอบถำมท่ีไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำร

จ ำนวนกำรตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
 x 100 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลควำมไม่พึงพอใจของนิสิตต่อกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย/ส่วนงำน/หน่วยงำน ในรอบปี
กำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำงของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
ค าอธิบาย 

กำรมีข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรตำมพันธกิจของคณะ/สถำบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นิสิต/นักศึกษำ ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริกำรวิชำกำร/ผู้ใช้ผลงำนวิจัย ศิษย์เก่ำ และบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำร และ
สำยสนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ ำเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่ง
บอกถึงควำมพึงพอใจเท่ำนั้น แต่อำจเป็นข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องที่เป็นประโยชน์และสำมำรถใช้ในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำต่อไปได ้
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  หมำยถึง 
ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีปีสุดท้ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร โดยอำจเป็นข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประเด็น ต่อไปนี้ 

- ควำมเหมำะสมของหลักสูตร เป้ำหมำยของหลักสูตร ควำมทันสมัยและตรงกับควำมต้องกำรของ 
หลักสูตร 

- ควำมสำมำรถของบัณฑิตที่สอดคล้องกบั ELO ของหลักสูตร 
- กำรสื่อสำรระหว่ำงสถำบัน/คณะ/หลักสูตรกับนิสิต 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีปีสุดท้ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร เทียบกับระดับ
คะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลระดับควำมพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญำตรีปีสุดท้ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร  
ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำงของ
ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.2ก-4  ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์  
 
ค าอธิบาย 
 กำรมีข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรตำมพันธกิจของคณะ/สถำบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นิสิต/นักศึกษำ ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริกำรวิชำกำร/ผู้ใช้ผลงำนวิจัย ศิษย์เก่ำ และบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำร และ
สำยสนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ ำเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่ง
บอกถึงควำมพึงพอใจเท่ำนั้น แต่อำจเป็นข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องที่เป็นประโยชน์และสำมำรถใช้ในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำต่อไปได ้
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์  หมำยถึง อำจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ต่อไปนี้ 

- กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น ELO โครงสร้ำงหลักสูตร ตำรำงเรียน ตำรำงสอบ กำรสอนของ
คณำจำรย์ 

- ควำมพร้อมของสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
อ่ืน ๆ เช่น ควำมพร้อมทำงกำยภำพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ฯลฯ 

- ควำมพร้อมของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกหรือทรัพยำกรที่เอ้ือและสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถำนพยำบำล สนำมกีฬำ ที่พักของนิสิตฯลฯ 

- กำรให้ค ำปรึกษำแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถำบัน 
 
วิธีการค านวณ 
 ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของอำจำรย์  เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5              
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลระดับควำมพึงพอใจของนิสิตต่อกำรสอนของอำจำรย์ ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน 
และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-5  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ  
 
ค าอธิบาย 
 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันพึงให้บริกำรทำง
วิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและในด้ำนที่สถำบันมีควำม
เชี่ยวชำญ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรืออำจคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม 
โดยให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนสำธำรณะชุมชน และสังคมโดยกว้ำง 
รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของสถำบัน 
เป็นแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำรให้ค ำปรึกษำ ให้กำรอบรม จัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ท ำงำนวิจัยเพ่ือตอบ
ค ำถำมต่ำงๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนอกจำกเป็นกำรท ำประโยชน์ ให้สังคมแล้ว 
สถำบันยังได้รับประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ คือ เพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ของอำจำรย์อันจะน ำมำสู่กำร
พัฒนำหลักสูตร มีกำรบูรณำกำรเพ่ือใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย พัฒนำ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนิสิตและเป็นกำรสร้ำง
รำยได้ของสถำบันจำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย 

กำรมีข้อมูลป้อนกลับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรตำมพันธกิจของคณะ/สถำบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่ 
ผู้ใช้บริกำรวิชำกำร ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำรที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ ำเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับ
คะแนนที่บ่งบอกถึงควำมพึงพอใจเท่ำนั้น แต่อำจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสำมำรถใช้ใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำต่อไปได้  
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ  หมำยถึง  ระดับควำมพึงพอใจของชุมชนเป้ำหมำยใน
กำรรับบริกำรวิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ จำกมหำวิทยำลัยทักษิณ รวมถึงกำรให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในกำรปรับปรุง
หรือพัฒนำโครงกำรเพื่อท ำให้มีประสิทธิภำพต่อไป 
 
วิธีการค านวณ 
 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรวิชำกำร ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-6 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก  
 
ค าอธิบาย 
 ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ให้ทุนจำกแหล่งทุนจำกภำยนอก  เป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย  ผู้ให้ทุนจำกแหล่งทุนจำกภำยนอก เช่น วช. สกว. สวก. สวทช. สสวท.  
ฯลฯ  ซึ่งข้อมูลป้อนกลับที่ดีจำกหน่วยงำนเหล่ำนี้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยให้ดี
ยิ่งขึ้น  โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ ำเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงควำมพึงพอใจเท่ำนั้น แต่อำจเป็น
ข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสำมำรถใช้ในกำรพัฒนำกำรวิจัยได้ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก  หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก โดยมีประเด็นดังนี้ 

- ระบบงำนวิจัยและบริหำรงำนวิจัย 
- ควำมสำมำรถของนักวิจัยและคณำจำรย์  
- ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ให้ทุนจำกแหล่งทุนจำกภำยนอก เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5       
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลระดับควำมพึงพอใจของผู้ให้ทุนจำกแหล่งทุนจำกภำยนอก ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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 (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

ตัวช้ีวัด  7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับปริญญาตรี 
 
ค าอธิบาย 

กำรด ำเนินงำนในกำรรับนิสิต กำรคงอยู่และระยะเวลำในกำรผลิตบัณฑิต กำรมีระบบกำรรับนิสิตและ
ระบบดูแลนิสิตระหว่ำงเรียน เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ ในมิติของควำมต้องกำรใน
กำรเข้ำศึกษำของผู้เรียน กำรดูแลนิสิตเพ่ือให้นิสิตสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำเป็นบัณฑิตตำมเป้ำหมำยของกำร
จัดกำรศึกษำได้ 

ทั้งนี้เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำนั้นเป็นไปตำมที่ระบุในโครงร่ำงองค์กร โดยระยะเวลำกำรศึกษำที่
ก ำหนดของระดับปริญญำตรีเท่ำกับรอบระยะเวลำของหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี  

การลาออก หมำยถึง นิสิตยื่นค ำร้องขอลำออกจำกมหำวิทยำลัยในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน  
ทั้งนี้ ไม่มีรวมนิสิตที่พ้นสภำพและเสียชีวิต 

 

ตัวอย่ำงตำรำงกำรเก็บข้อมูลอตัรำกำรลำออกของนิสิต (ใช้ได้กับหลกัสูตรในทุกระดับกำรศึกษำ) 

ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตทั้งหมด  
ต้นปีกำรศึกษำ  
(รวมทุกช้ันป)ี 

จ ำนวน
นิสิต

ลำออก 

อัตรำกำร
ลำออก 

สำเหตุกำรลำออก 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยด้ำน
กำรเรยีน 

ปัจจัยด้ำน
กำรเงิน 

ปัจจัยเกี่ยวกับ
มหำวิทยำลยัและ
สภำพแวดล้อม 

ปัจจัยอื่นๆ 

         
         
         

* ข้อมูลย้อนหลังอย่ำงน้อย 3 ปีกำรศึกษำ 
 

วิธีการค านวณ   
อัตรำกำรลำออกของนิสิต ระดับปริญญำตรี 

 = 
จ ำนวนนิสิตระดับปริญญำตรีที่ลำออกในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน

จ ำนวนนิสิตปริญญำตรีทั้งหมดต้นปีกำรศึกษำ (รวมทุกชั้นปี) 
 X 100 

 
 

Diagnostic Questions 
- รำยงำนผลอัตรำกำรลำออกของนิสิตในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-8 อัตราการลาออกของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ค าอธิบาย 

กำรด ำเนินงำนในกำรรับนิสิต กำรคงอยู่และระยะเวลำในกำรผลิตบัณฑิต กำรมีระบบกำรรับนิสิตและ
ระบบดูแลนิสิตระหว่ำงเรียน เป็นกำรแสดงให้เห็นถึงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ ในมิติของควำมต้องกำรใน
กำรเข้ำศึกษำของผู้เรียน กำรดูแลนิสิตเพ่ือให้นิสิตสำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำเป็นบัณฑิตตำมเป้ำหมำยของกำร
จัดกำรศึกษำได้ 

ทั้งนี้เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำนั้นเป็นไปตำมที่ระบุในโครงร่ำงองค์กร โดยระยะเวลำกำรศึกษำที่
ก ำหนดของระดับบัณฑิตศึกษำ คือ ระยะเวลำที่ส ำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนบัณฑิตศึกษำ 
โดยระดับปริญญำโทใช้ระยะเวลำส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน 5 ปี และระดับปริญญำเอกใช้ระยะเวลำส ำเร็จ
กำรศึกษำไมเ่กิน 6 ปี  

การลาออก หมำยถึง นิสิตยื่นค ำร้องขอลำออกจำกมหำวิทยำลัยในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน  
ทั้งนี้ ไม่มีรวมนิสิตที่พ้นสภำพและเสียชีวิต 
 

ตัวอย่ำงตำรำงกำรเก็บข้อมูลอตัรำกำรลำออกของนิสิต (ใช้ได้กับทุกระดับกำรศึกษำ) 
 

ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตทั้งหมด  
ต้นปีกำรศึกษำ  
(รวมทุกช้ันป)ี 

จ ำนวน
นิสิต

ลำออก 

อัตรำกำร
ลำออก 

สำเหตุกำรลำออก 

ปัจจัยส่วน
บุคคล 

ปัจจัยด้ำน
กำรเรยีน 

ปัจจัยด้ำน
กำรเงิน 

ปัจจัยเกี่ยวกับ
มหำวิทยำลยัและ
สภำพแวดล้อม 

ปัจจัยอื่นๆ 

         
         
         

 
* ข้อมูลย้อนหลังอย่ำงน้อย 3 ปีกำรศึกษำ 
 

วิธีการค านวณ   
อัตรำกำรลำออกของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษำ 

 = 
จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ลำออกในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน

จ ำนวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำทั้งหมดต้นปีกำรศึกษำ (รวมทุกชั้นปี) 
 X 100 

  

 กำรค ำนวณข้อมูล จ ำแนกเป็น 
 ระดับบัณฑิตศึกษำ 

(1) ระดับปริญญำโท 
(2) ระดับปริญญำเอก 

 

Diagnostic Questions 
- รำยงำนผลอัตรำกำรลำออกของนิสิต ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำนและรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
  



80 

ตัวช้ีวัด  7.2ก-9 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ด าเนินการกลั่นกรอง/พิจารณาแก้ไขตามข้ันตอน ภายใน 15 วัน  
 
ค าอธิบาย 

ข้อร้องเรียน  หมำยถึง  เรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย หรืออำจจะต้องเดือดร้อน
หรือเสียหำย โดยมิอำจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่ำจะมีคู่กรณีหรือไม่ก็ตำม ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัย ค ำชมเชย กำรสอบถำมหรือร้องขอข้อมูล กำรร้องเรียน
กล่ำวโทษผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยกรณีกระท ำผิดวินัยอันเนื่องมำจำกกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่โดยมิชอบ หรือ
ใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบำยของรำชกำรหรือของมหำวิทยำลัย รวมถึงเรื่องที่ได้รับกำรร้องทุกข์จำกศูนย์ด ำรงธรรม 
กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท.) ส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) หรือหน่วยงำน
อ่ืนของรัฐ 

ผู้ร้องเรียน  หมำยถึง ผู้ยื่นข้อร้องเรียน กล่ำวโทษ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือหน่วยงำน
ของรัฐซึ่งส่งต่อข้อร้องเรียน กล่ำวโทษ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อมหำวิทยำลัยทักษิณ 

ก าหนดประเภทข้อร้องเรียน ดังนี้ 
1. กำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้ำที่รำชกำร 
2. กำรจัดกำรศึกษำไม่ได้คุณภำพมำตรฐำน 
3. กำรบริหำรงำนบุคคล อำทิ กำรสรรหำ กำรบรรจุและแต่งตั้ง กำรมอบหมำยงำน กำรแต่งตั้งให้

ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น กำรลำ กำรก ำหนดค่ำตอบแทน กำรเปลี่ยนต ำแหน่งและโอนย้ำยสังกัด 
4. จรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำนใมหำวิทยำลัย 
6. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย 

 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมำยถึง  ช่องทำงที่สำมำรถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วย 
 1. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองท่ี  
 2. ส่งข้อร้องเรียนทำงไปรษณีย์ไปยังศูนย์รับข้อร้องเรียน  
 3. Website: www.tsu.ac.th (ระบบจัดกำรข้อร้องเรียน) 
 4. E-mail: tsu_direct@scholar.tsu.ac.th 
 5. Line@THAKSIN-UNIVERSITY 
 การบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้ควำมคิดเห็น/ค ำร้องเรียนของผู้รับบริกำรได้รับกำรตอบสนองที่เหมำะสมและน ำไปสู่กำร
ปรับปรุงระบบงำนที่ดีข้ึน 

2. เพ่ือเพ่ิมควำมฉับไวในกำรรับรู้ปัญหำและเกิดกำรตอบสนองที่รวดเร็ว และเหมำะสม 
3. เพ่ือเป็นแนวทำงข้ันต้นในกำรเจรจำต่อรองไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันกำรฟ้องร้อง 
4. เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้แก่หน่วยงำน และเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้สนใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่

เกิดข้ึนซ้ ำๆ  
 
 
 

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

ระดับ รายการร้องเรียน 
เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลกระทบระดับ 4 
เร่งด่วนมำก 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน 
หรือเรื่องที่สร้ำงควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง
ของมหำวิทยำลัยหำกแก้ไขปัญหำล่ำช้ำจะ
ส่งผลกระทบหรือสร้ำงควำมเสียหำยโดยมิ
อำจหลีกเลี่ยงได้  

ภำยใน 24 ชั่วโมง หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 

ผลกระทบระดับ 3
เร่งด่วน 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน 
และสำมำรถแก้ไขได้โดยหน่วยงำนเดียว 
อำทิ กำรร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมกำร
ให้บริกำรของผู้ปฏิบัติงำน หรือคุณภำพกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำน หรือเป็นกรณีกำร
สอบถำมหรือร้องขอเอกสำรหรือข้อมูล
ทั่วไป 

ภำยใน 7 วัน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบระดับ 2
เร่งด่วนปำนกลำง 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน 
แต่ไม่สำมำรถแก้ไขได้โดยหน่วยงำนเดียว 
หรือเป็นข้อร้องเรียนเชิงนโยบำย ต้องอำศัย
กำรพิจำรณำของผู้บริหำรระดับสูง หรือเป็น
กรณีร้องเรียนกล่ำวโทษผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัย 

ภำยใน 30 วัน มหำวิทยำลัยและ 
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบระดับ 1 
ไม่เร่งด่วน 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับควำม
เดือดร้อน แต่ส่งเรื่องมำเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ หรือกำรบริหำรจัดกำรของ
มหำวิทยำลัย 

ภำยใน 90 วัน หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

ผลกระทบระดับ 0 
ไม่ส่งผลกระทบ 

เป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับควำม
เดือดร้อน แต่ส่งเรื่องมำเพ่ือกำรชมเชย หรือ
เป็นข้อร้องเรียนที่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่
ของมหำวิทยำลัย หรือเป็นกรณีท่ี ข้อ
ร้องเรียนเกิดจำกควำมเข้ำใจผิดของ            
ผู้ร้องเรียน  

ไม่ต้องด ำเนินกำร
ใดๆ แต่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ร้องเรียน

ทรำบ 

หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 
วิธีการค านวณ 

100X
งหมดองเรียนท้ัจ ำนวนข้อร้

วัน 15 ำยในด ำเนินกำรภองเรียนท่ีจ ำนวนข้อร้
     ่ด ำเนินกำร ้องเรียนทีร้อยละข้อร   
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Diagnostic Questions 
- รำยงำนผลข้อร้องเรียนที่ด ำเนินกำรกลั่นกรอง/พิจำรณำแก้ไขตำมขั้นตอน ภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนด ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.2ก-10 ร้อยละของชุมชนเป้าหมายเดิมท่ีมีข้อเสนอให้จัดโครงการบริการวิชาการ 
 
ค าอธิบาย 

ชุมชนเป้าหมายเดิม หมำยถึง ชุมชนเป้ำหมำยของส่วนงำนที่มีกำรด ำเนินงำนจัดโครงกำรบริกำร
วิชำกำร ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ ไม่จ ำเป็นจะต้องด ำเนินงำนจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรติดต่อกันทุกปี 
 
วิธีการค านวณ   

100X
มดชำกำรท้ังหำรบริกำรวิจ ำนวนโครงก

กำรวิชำกำรโครงกำรบริเสนอให้จัด ิมท่ีมข้ีอเป้ำหมำยเดจ ำนวนชุมชน
    ำยเดิม ุมชนเป้ำหมร้อยละของช   

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  ในรอบ
ปีงบประมำณท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร 

(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ 
 

ตัวช้ีวัด 7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 
ค าอธิบาย 
 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกร ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมลุ่มลึกทำงวิชำกำร เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส ำคัญของสถำบันในกำรผลิตบัณฑิตศึกษำวิจัยเพ่ือกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ ดังนั้น สถำบันจึงควรมีระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในสัดส่วน
ที่เหมำะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถำบัน 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญำเอก พิจำรณำจำกระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์ กำรพิจำรณำ
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษำธิกำร  กรณีท่ีมีกำรปรับวุฒิกำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปี
กำรศึกษำนั้น   
 
วิธีการค านวณ 

100X
งหมดย์ประจ ำท้ัจ ำนวนอำจำร

ริญญำเอกมคุีณวุฒิปย์ประจ ำท่ีจ ำนวนอำจำร
    อก ุฒิปริญญำเำท่ีมคุีณวำจำรย์ประจร้อยละของอ   

Diagnostic Questions 
- รำยงำนอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูล

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
ค าอธิบาย 
 สถำบันกำรศึกษำมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อำจำรย์ในสถำบัน ท ำกำรศึกษำวิจัยเพ่ือ
แสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน รวมทั้ง
กำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ  กำรด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวของ
อำจำรย์ตำมพันธกิจของสถำบัน 
 
วิธีการค านวณ 

100X
งหมดย์ประจ ำท้ัจ ำนวนอำจำร

รงทำงวิชำกำด ำรงต ำแหน่ย์ประจ ำท่ีจ ำนวนอำจำร
    ชำกำรแหน่งทำงวิำท่ีด ำรงต ำำจำรย์ประจร้อยละของอ   

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนอำจำรย์ประจ ำที่มีอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-3 ร้อยละบุคลากรใหม่ที่ผ่านการทดลองงาน 
 
ค าอธิบาย 

กำรทดลองงำน คือ ระยะเวลำกำรท ำงำนที่มหำวิทยำลัยต้องกำรใช้เวลำในกำรพิสูจน์ถึงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ ในต ำแหน่งงำนที่บุคลำกรใหม่ได้รับมอบหมำยว่ำมีควำมเหมำะสมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดไว้หรือไม่ก่อนบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลประจ ำมหำวิทยำลัยก ำหนด 
 
วิธีการค านวณ   

ร้อยละของบุคลำกรใหม่ท่ีผ่ำนกำรทดลองงำน 

 100X
ำนประจ ำ ุเป็นพนักงจะต้องบรรจบัติงำนท่ีำนทดลองปฏิจ ำนวนพนักง

ระจ ำ ็นพนักงำนปและบรรจุเปำรทดลองงำนำนท่ีผ่ำนกจ ำนวนพนักง
     

  
 กำรค ำนวณข้อมูล จ ำแนกเป็น 

- บุคลำกรสำยวิชำกำร 
- บุคลำกรสำยสนับสนุน 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลร้อยละของบุคลำกรใหม่ที่ผ่ำนกำรทดลอง ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-4  ร้อยละอาจารย์ท่ีได้รับรางวัล  
 
ค าอธิบาย 
 ผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ  สะท้อนถึงสมรรถนะในกำรศึกษำ  ค้นคว้ำ  วิเครำะห์  สังเครำะห์  
วิจัย กำรปฏิบัติจริงและได้น ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ หรือพัฒนำงำนในหน้ำที่จนเกิดผลดีต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำและเป็นประโยชน์ต่อควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร จนสำมำรถได้รับรำงวัลและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติ หรือนำนำชำติ อำทิ 1) ผู้มีผลงำนวิจัยที่มีค่ำ Impact Factor รวมสูงสุด 2) ผู้มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์
ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication) 3) ผลงำนวิจัยและสิทธิบัตร 4) ผลงำนนวัตกรรมกำรวิจัย และ 5) 
รำงวัลที่สร้ำงชื่อเสียง หรือได้รับรำงวัลจำกองค์กรภำยนอก เป็นต้น 
 
ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงำน ชื่อรำงวัล 
หน่วยงำนที่จัด/

ผู้ให้รำงวัล 
วัน/เดือน/ปี  
ที่ได้รับรำงวัล 

ระดับ 
ชำติ นำนำชำติ 

       
       
       
 
วิธีการค านวณ 
 นับจ ำนวนอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล ในปีกำรศึกษำ 2562 จ ำแนกเป็น 

- ระดับชำติ  
- ระดับนำนำชำติ 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนอำจำรย์ที่ได้รับรำงวัล ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-5 ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน 
ภายนอก  

 
ค าอธิบาย 
 กำรวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส ำคัญของสถำบัน กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสบควำมส ำเร็จนั้น  สำมำรถพิจำรณำได้จำกงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติและนำนำชำติ ภำยใต้กำรได้รับกำรจัดสรรเงินสนับสนุนซึ่งหำกกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุน
ภำยนอกจึงเป็นตัวชี้วัดส ำคัญที่แสดงถึงศักยภำพของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยของสถำบันนั้นได้อย่ำงดียิ่ง 

แหล่งทุนภายนอก  หมำยถึง แหล่งงบประมำณที่ส่วนงำนใช้ในกำรด ำเนินงำนงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน  เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. 
กระทรวงวัฒนธรรม บริษัทต่ำงๆ เป็นต้น 
 ทั้งนี้  ไม่นับรวมเงินทุนวิจัยจำกงบประมำณเงินแผ่นดินและเงินรำยได้ที่มหำวิทยำลัยสนับสนุน ทั้งใน
ระดับส่วนงำนและมหำวิทยำลัย  

อาจารย์ประจ า หมำยถึง ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย และบุคลำกรที่มีสัญญำจ้ำงกับ
มหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

นักวิจัย หมำยถึง ข้ำรำชกำร หรือพนักงำน หรือบุคลำกร ที่มีต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่วิจัยหรือนักวิจัย
หรือชื่อเรียกอย่ำงอ่ืนที่ปฏิบัติงำนด้ำนวิจัย ที่มีสญัญำจ้ำงกับมหำวิทยำลัยทั้งปีกำรศึกษำ 
 
ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกแหล่งทุนภำยนอก  
ใช้ตำรำงเดียวกับ ตัวชี้วัด 7.1ก-13 

ชื่อ
โครงกำรวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย  สัดส่วน สังกัด สัดส่วน
งำนวิจัย 

จ ำนวนเงิน 

ทุนวิจัย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

แหล่งทุน
วิจัย 

        
        
        
        

หมำยเหตุ 1.  ช่ือผู้วิจัย กรณีโครงกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรโดยนักวิจัยหลำยคน  ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วยสัดส่วน
และจ ำนวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีกำรก ำหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน 

2. ให้นับจ ำนวนเงินท่ีมีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำนั้นๆ ไม่ใช่จ ำนวนเงินท่ีเบิกจ่ำยจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัยซึ่งอำจเป็นหลักฐำนจำกแหล่งทุนหรือหลักฐำนจำกกำร

ตกลงร่วมกันของสถำบันที่ร่วมโครงกำรให้แบ่งสัดส่วนเงิน ตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐำนให้แบ่ง
เงินตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละส่วนงำน/สถำบัน 

4. กำรนับจ ำนวนเงินทุนวิจัย ให้นับตำมที่ระบุในสัญญำกำรวิจัย โดยให้รวมค่ำธรรมเนียมอุดหนุนสถำบัน (over-
head) ที่หักให้กับมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนด้วย 

 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกแหล่งทุนภำยนอก 

100x
จัยท้ังหมดจ ำและนักวิอำจำรย์ประ

หล่งภำยนอกรับทุนจำกแ ิจัยท่ีได้ย์หรือนักวจ ำนวนอำจำร
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Diagnostic Questions 
- รำยงำนผลอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกแหล่งทุนภำยนอก  

ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.3ก-6 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง  

 
ค าอธิบาย 

กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน มหำวิทยำลัยมีควำมจ ำเป็นที่ต้องมีบุคลำกรที่
มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำรในด้ำนต่ำง ๆ และมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร จึงต้องมีฐำนข้อมูล
ผู้เชี่ยวชำญในศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ กระทรวงกำรคลัง ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลผู้เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ  
ซึ่งปัจจุบัน มหำวิทยำลัยทักษิณได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษำ ประเภทนิติบุคคล หมำยเลข 1785 ระดับ 2 สำขำ  
กำรวิจัยและประเมินผล เมื่อวันที่ 6 ธันวำคม 2560 กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 
กระทรวงกำรคลัง  

การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง พิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรท ำงำนและประสบกำรณ์กำรเป็นที่ปรึกษำ โดยด ำเนินกำรผ่ำน Website ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ 
กระทรวงกำรคลัง (https://www.consultant.pdmo.go.th)  
 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษำกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ กระทรวงกำรคลัง 

= 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษำ

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด
 X 100 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลอำจำรย์ประจ ำที่ ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษำกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ 
กระทรวงกำรคลัง ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ำมี)  

- กำรรำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทำงของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.3ก-7 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการบริการวิชาการจากแหล่งภายนอก  
 
ค าอธิบาย 

กำรบริกำรวิชำกำรเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส ำคัญของสถำบัน กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสบควำมส ำเร็จนั้น สำมำรถพิจำรณำได้จำกงำนบริกำรวิชำกำรที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ
และพึงพอใจของผู้รับบริกำร ภำยใต้กำรได้รับกำรจัดสรรเงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกจึงเป็นตัวชี้วัด
ส ำคัญที่แสดงถึงศักยภำพของบุคลำกรของสถำบันนั้นได้อย่ำงดียิ่ง 

แหล่งทุนภายนอก  หมำยถึง แหล่งงบประมำณที่ส่วนงำนใช้ในกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน 
 
ตัวอย่ำงตำรำงข้อมลูอำจำรย์ประจ ำไดร้ับเงินทุนสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งภำยนอก 
ช่ือโครงกำรบริกำร

วิชำกำร 
ช่ืออำจำรย์ผู้ให้บริกำร

วิชำกำร * 
สังกัด สัดส่วนงำน

บริกำรวิชำกำร 
จ ำนวนเงินทุนบริกำรวิชำกำร

ที่ได้รับกำรสนับสนุน ** 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

แหล่งทุนบริกำร
วิชำกำร 

       
       
       
       

หมำยเหตุ *  กรณีโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ด ำเนินกำรโดยบุคลำกรหลำยคน  ให้ระบุข้อมูลบุคลำกรทุกคน พร้อมด้วย
สัดส่วนและจ ำนวนเงินบริกำรวิชำกำร กรณีที่ไม่มีกำรก ำหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนบริกำรวิชำกำรใน
สัดส่วนท่ีเท่ำกัน 

 **  กำรนับจ ำนวนเงินทุนบริกำรวิชำกำร ให้นับตำมที่ระบุในสัญญำจ้ำง โดยไม่หักค่ำธรรมเนียมที่หักให้กับ
มหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำน  

 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละบุคลำกรที่ได้รับทุนเงินทุนสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งภำยนอก 

= 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งภำยนอก

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด
 X 100 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลบุคลำกรที่ได้รับทุนเงินทุนสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งภำยนอก ในรอบปี
กำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- กำรรำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทำงของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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 (2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน 
 

ตัวช้ีวัด  7.3ก-8 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน  
 
ค าอธิบาย 

บรรยำกำศหรือสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน ทั้งด้ำนกำยภำพ ด้ำนสังคม และด้ำนจิตใจ เป็นปัจจัยและ
องค์ประกอบที่ส ำคัญที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำน บรรยำกำศหรือสภำพแวดล้อม
กำรท ำงำนที่ดี จะช่วยให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  

กำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน ด ำเนินกำรประเมินด้วย
เครื่องวัดควำมสุข Happynometer Online ของมหำวิทยำลัยมหิดล (ค ำถำมในส่วน Happy Work Life 
(Happy Plus) / กำรงำนดี ข้อ 38-54) และก ำหนดเป้ำหมำยผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลำกร
ทั้งหมดในส่วนงำน 
 
วิธีการค านวณ 
 คะแนนผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน ในทุกระดับของ
มหำวิทยำลัย เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  จ ำแนกตำมกลุ่มบุคลำกร  ดังนี้   

- บุคลำกรสำยวิชำกำร 
- บุคลำกรสำยสนับสนุน 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรด้ำนบรรยำกำศกำรท ำงำน ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.3ก-9 ระดับความพึงพอใจต่อระบบรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย 
 

ค าอธิบาย 
ข้อมูลควำมพึงพอใจของนิสิตและบุคลำกรเป็นข้อมูลส ำคัญที่มหำวิทยำลัยจะน ำมำใช้เพ่ือกำร

วำงแผนและใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธิภำพ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิตและบุคลำกร ส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
และกำรมีสุขภำพภำวะอนำมัยที่ดีของนิสิตและบุคลำกร  

ระดับความพึงพอใจต่อระบบรักษาความปลอดภัย หมำยถึง ระดับควำมพึงพอใจของนิสิตและ
บุคลำกรต่อระบบรักษำควำมปลอดภัย ใน 2 ประเด็น 

1. ระบบจรำจร 
2. ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย  

 
วิธีการค านวณ 

ระดับควำมพึงพอใจต่อระบบรักษำควำมปลอดภัย เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 
จ ำแนกผลกำรประเมินเป็น 2 กลุ่ม คือ นิสิตและบุคลำกร 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลประเมินควำมพึงพอใจต่อระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัย ในรอบปี
กำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ำมี)  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงถึงแนวโน้มหรือ
ทิศทำงของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน 
 

ตัวช้ีวัด 7.3ก-10 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร 
 

ค าอธิบาย 
 การคงอยู่ของบุคลากร หมำยถึง จ ำนวนบุคลำกร (ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำน
วิทยำลัย) ที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นระยะเวลำ 1 ปีขึ้นไป (นับตำมปีกำรศึกษำ) โดยเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงำน ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

ทั้งนี้ ไม่นับรวมบุคลำกรที่เกษียณอำยุ หมดสัญญำจ้ำง และเสียชีวิต 
 
วิธีการค านวณ   
 

อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร = 
จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด - จ ำนวนบุคลำกรที่ลำออก

จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 
 X 100 

 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลอัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 
3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.3ก-11 ระดับความผูกพันของบุคลากร  

 
ค าอธิบาย 
 ควำมผูกพันของบุคลำกร หมำยถึง ระดับควำมมุ่งมั่นของบุคลำกรทั้งในด้ำนจิตใจและสติปัญญำ 
เพ่ือให้งำนส ำเร็จบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถำบัน องค์กำรที่บุคลำกรมีควำมผูกพันสูง มักจะมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนที่ส่งให้เกิดผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี ท ำให้บุคลำกรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่เพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และควำม ส ำเร็จของสถำบัน โดยทั่วไปบุคลำกรจะรู้สึกผูกพันกับสถำบัน 
เมื่อมีแรงจูงใจและได้ท ำงำนที่มีควำมหมำย และเมื่อได้รับกำรสนับสนุนที่ดีจำกผู้ร่วมงำนและในที่ท ำงำน 
บุคลำกรที่มีควำมผูกพันต่อ สถำบัน จะได้ประโยชน์จำกควำมสัมพันธ์บนพ้ืนฐำนของควำมไว้เนื้อเชื่อใจกัน มี
สภำพแวดล้อม ที่ปลอดภัยและมีควำมร่วมมือร่วมใจกัน มีกำรสื่อสำรและกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศที่ดี 
อ ำนำจในกำรตัดสินใจ และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรท ำงำนของตน ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จที่ส่งผลให้เกิด
ควำมผูกพันครอบคลุมถึง กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ระบบกำรยกย่องชมเชย
และกำรให้รำงวัลที่มีประสิทธิผล โอกำสที่เท่ำเทียมกันและกำรได้รับกำร ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งกำรมี
ไมตรีจิตต่อครอบครัวของบุคลำกร 

กำรประเมินระดับควำมผูกพันของบุคลำกร ด ำเนินกำรประเมินด้วยเครื่องวัดควำมสุข Happynome-
ter Online ของมหำวิทยำลัยมหิดล (ค ำถำมในส่วนควำมผูกพัน ข้อ 55-67) และก ำหนดเป้ำหมำยผู้ตอบแบบ
ประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลำกรทั้งหมดในส่วนงำน 
 
วิธีการค านวณ 
 คะแนนผลกำรประเมินระดับควำมผูกพันของบุคลำกร ในทุกระดับของมหำวิทยำลัย เทียบกับระดับ
คะแนนเต็ม 5  จ ำแนกตำมกลุ่มบุคลำกร  ดังนี้   

- บุคลำกรสำยวิชำกำร 
- บุคลำกรสำยสนับสนุน 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลระดับควำมผูกพันของบุคลำกร ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.3ก-12 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

 
ค าอธิบาย 

กำรสร้ำงองค์กรสุขภำวะ (Happy Workplace) เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรชีวิตให้คนใน
องค์กรมีควำมสุข มีชีวิตที่สมดุล (Quality Work Life) ท ำงำนได้ ใช้ชีวิตได้ และอยู่ในที่ท ำงำนได้ โดยมีแนวคิด
กำรจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ด้วย ควำมสุขแปดประกำร (Happy 8) คือ สุขภำพดี (Happy Body) น้ ำใจงำม 
(Happy Heart) ผ่อนคลำย (Happy Relax) ใฝ่รู้ (Happy Brain) ทำงสงบ/มีคุณธรรม (Happy Soul) ปลอด
หนี้/ใช้เงินเป็น (Happy Money) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) สอดคล้องกับมิติ
กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะองค์กร ของ สสส.  

กำรประเมินดัชนีควำมสุขของบุคลำกร ด ำเนินกำรประเมินด้วยเครื่องวัดควำมสุข Happynometer 
Online ของมหำวิทยำลัยมหิดล และก ำหนดเป้ำหมำยผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลำกรทั้งหมดใน
ส่วนงำน 
 
วิธีการค านวณ 
 ผลกำรประเมินค่ำเฉลี่ยดัชนีควำมสุขของบุคลำกร ในทุกระดับของมหำวิทยำลัย จ ำแนกตำมกลุ่ม
บุคลำกร  ดังนี้   

- บุคลำกรสำยวิชำกำร 
- บุคลำกรสำยสนับสนุน 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลกำรประเมินดัชนีควำมสุขของบุคลำกร ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
 

ตัวช้ีวัด  7.3ก-13  ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา  

 
ค าอธิบาย 

กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร  ซึ่งเป็นก ำลังส ำคัญในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ กำรก ำหนดนโยบำย
หรือแนวทำงกำรพัฒนำองค์กร และร่วมพัฒนำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยที่ก ำหนด เป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็น และมี
ควำมส ำคัญ ผู้บริหำรมีส่วนส ำคัญในกำรบริหำรสถำบันอุดมศึกษำให้มีคุณภำพ สอดคล้องกับกับบริบท
อุดมศึกษำ 

 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลผลกำรพัฒนำของผู้บริหำร 

ล ำดับ ช่ือผู้บริหำร รำยละเอียดกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่จัด 
วันเดือนปี/

สถำนท่ี 
     
     
     
 
วิธีการค านวณ 

100X
ด ิหำรทั้งหมจ ำนวนผู้บร

ำรับกำรพัฒน ิหำรที่ได้จ ำนวนผู้บร
    พัฒนำ ่ได้รับกำร ู้บริหำรทีร้อยละของผ   

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลร้อยละของผู้บริหำรระดับส่วนงำน/หน่วยงำนที่ได้รับกำรพัฒนำ ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  7.3ก-14 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจ าเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่าง 
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

 
ค าอธิบาย 
 บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบเพ่ือบรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่ระบุไว้ในโครงร่ำงองค์กร 
 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลผลกำรพัฒนำของบุคลำกรสำยวิชำกำร 

ล ำดับ 
ช่ือบุคลำกร 
สำยวิชำกำร 

รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/
สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำน/ฯลฯ 

หน่วยงำนท่ีจัด 
วันเดือนปี/

สถำนท่ี 
กำรใช้ประโยชน ์

      
      
      
 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลผลกำรพัฒนำของบุคลำกรสำยสนับสนุน 

ล ำดับ 
ช่ือบุคลำกร 

สำยสนบัสนุน 
รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ กำรอบรม/

สัมมนำ/ประชุมทำงวิชำกำร/ดูงำน/ฯลฯ 
หน่วยงำนท่ีจัด 

วันเดือนปี/
สถำนท่ี 

กำรใช้ประโยชน ์

      
      
      
 
วิธีการค านวณ 

 100X
กรทั้งหมดจ ำนวนบุคลำ

บกำรพัฒนำกรที่ได้รัจ ำนวนบุคลำ
    ฒนำด้รับกำรพั ุคลำกรที่ไร้อยละของบ   

 จ ำแนกกลุ่มบุคลำกร 2 กลุ่ม ดังนี้   
- บุคลำกรสำยวิชำกำร 
- บุคลำกรสำยสนับสนุน  

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนข้อมูลผลกำรพัฒนำตนเองของบุลำกร ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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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 
 กำรที่ผู้น ำระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในกำรชี้น ำและท ำให้สถำบันมีควำมยั่งยืน วิธีกำรที่ผู้น ำระดับสูง
สร้ำงบรรยำกำศเพ่ือท ำให้ผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน มีควำมผูกพันกับสถำบัน เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมและท ำให้มีผล
กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 

กำรน ำองค์กร ประกอบด้วย 
1. บทบำทผู้บริหำรขององค์กรในกำรก ำหนด วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ระยะสั้นระยะยำว ค่ำนิยม  

กำรสื่อสำร กำรสร้ำงคุณค่ำและกำรท ำให้เกิดควำมสมดุลของคุณค่ำระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม รวมทั้ง
กำรท ำให้เกิดกำรมุ่งเน้นขององค์กรในกำรปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงและรักษำให้ องค์กรมีผลกำร
ด ำเนินกำรที่ดีอย่ำงยั่งยืน โดยต้องอำศัยกำรมุ่งเน้นอนำคตและควำมมุ่งมั่นของผู้บริหำร ทั้งในเรื่องกำร
ปรับปรุงและนวัตกรรม รวมทั้งกำรสร้ำงบรรยำกำศเพ่ือให้เกิดกำรกระจำยอ ำนำจในกำร ตัดสินใจ ควำม
คล่องตัว และกำรเรียนรู้ของบุคลำกร  

2. กำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี เป็นเรื่องของกำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดกำรควบคุม และกำรตรวจสอบ  
กำรด ำเนินกำรขององค์กร รวมทั้งควำมรับผิดชอบในด้ำนต่ำง ๆ ของผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร ซึ่งกำร
ด ำเนินกำรให้มั่นใจว่ำกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดีมีประสิทธิผลจะมีควำมส ำคัญต่อควำมเชื่อถือ ของ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนส่งผลต่อประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนองค์กร  

3. กำรทบทวนผลกำรปฏิบัติงำน มีขอบเขตครอบคลุมกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ ของ องค์กร ซึ่งไม่
เพียงแต่ทบทวนว่ำองค์กรท ำได้ดีเพียงใดในปัจจุบัน แต่ยังพิจำรณำว่ำองค์กรจะด ำเนินกำร ได้ดีอย่ำงไรใน
อนำคตด้วยผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรขององค์กรจะเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและ กำรสร้ำง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์หลักขององค์กร ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ และตัวชี้วัด ดังนั้น สิ่งส ำคัญใน
กำรทบทวนโดยผู้บริหำรขององค์กร คือ กำรแปลงผลของกำรทบทวนไปสู่เรื่องที่ต้อง ด ำเนินกำรและสำมำรถ
น ำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับผลกำรประเมินผลกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนกำรรับรู้และเข้ำใจทิศทำงกำรน ำองค์กร ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำงของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.4ก-2 ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ค าอธิบาย 

กำรมีข้อมูลป้อนกลับจำกผู้เรียน ลูกค้ำในอนำคต ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส ำคัญ
ที่จะท ำให้เกิดกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย กำรประเมินกำรรับรู้ข้อมูล และ
ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นกำรประเมินจำกผู้เรียนของมหำวิทยำลัย ทั้งนิสิตระดับปริญญำตรี 
ระดับบัณฑิตศึกษำ ลูกค้ำในอนำคต (โรงเรียน/นักเรียนระดับมัธยม) ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ประกอบด้วย ผู้ให้ทุน/
แหล่งทุนวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหำวิทยำลัย ผู้รับบริกำร/ชุมชนเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกระบวนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 
 การรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย 8 ด้ำน ดังนี้  

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
2. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงกับควำมต้องกำรของสังคม 
3. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
4. ผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพเพ่ือพัฒนำชุมชนและท้องถิ่น 
5. มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของมหำวิทยำลัย 
7. เปิดโอกำสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกำรของมหำวิทยำลัย 
8. มีกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม/หลักสูตรกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 

 
วิธีการค านวณ 

ผลกำรประเมินกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยทักษิณ เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลกำรประเมินกำรรับรู้ข้อมูลภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยทักษิณ ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน  และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี   

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-3 ผลการประเมินผู้น าระดับสูง 
 

ค าอธิบาย 
การประเมินผู้น าระดับสูง ประกอบด้วย 2 ระดับ ดังนี้ 
ระดับมหาวิทยาลัย  
กำรประเมินผู้น ำระดับสูงระดับมหำวิทยำลัย (อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี) ด ำเนินกำร

ประเมินด้วยแบบสอบถำมที่มหำวิทยำลัยจัดท ำขึ้นตำมแนวทำงของ  Happynometer Online ของ
มหำวิทยำลัยมหิดล และจะด ำเนินกำรส ำรวจจำกบุคลำกรของทุกส่วนงำน ใน 8 ประเด็น ดังนี้ 

1. ผู้น ำระดับสูงสำมำรถสื่อสำรให้บุคลำกรเข้ำใจทิศทำงและเป้ำหมำยขององค์กรได้อย่ำงชัดเจน 
2. ผู้น ำระดับสูงสำมำรถบริหำรงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรได้อย่ำงดี 
3. ผู้น ำระดับสูงสำมำรถจัดกำรกับปัญหำต่ำงๆ ในเชิงรุก 
4. ผู้น ำระดับสูงเปิดโอกำสให้บุคลำกรติดต่อสื่อสำรในกำรให้ข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงสะดวก 
5. ผู้น ำระดับสูงค ำนึงถึงควำมอยู่ดีมีสุขของบุคลำกร 
6. ผู้น ำระดับสูงใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นก้ำวต่อไปในกำรปฏิบัติงำน 
7. ผู้น ำระดับสูงเป็นต้นแบบของบุคลำกร 
8. โดยรวมท่ำนมีควำมเชื่อถือไว้วำงใจในผู้น ำระดับสูง 
ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน 
กำรประเมินผู้น ำระดับสูงระดับส่วนงำน/หน่วยงำน (คณบดี รองคณบดี ผู้อ ำนวยกำร รอง

ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน) ของส่วนงำน/หน่วยงำนที่บุคลำกรสังกัด ด ำเนินกำรประเมินด้วยแบบ
ประเมินควำมสุข Happynometer Online ของมหำวิทยำลัยมหิดล ใน 8 ประเด็น เช่นเดียวกับกำรประเมิน
ผู้น ำระดับสูงระดับมหำวิทยำลัย 

ก ำหนดเป้ำหมำยผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลำกรทั้งหมดในส่วนงำน 
 
วิธีการค านวณ 
 คะแนนผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5   
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลกำรประเมินผู้น ำระดับสูง ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำนและรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแล 
 

ตัวช้ีวัด  7.4ก-4 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
โดย ปปช.  

 
ค าอธิบาย 
 เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยเป็นไปตำมจรรยำบรรณ กำรบริหำรงำนอย่ำง
มีจริยธรรม รวมทั้งปลุกและปลูกจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต  เน้นกำรปรับเปลี่ยนควำมคิดของผู้ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัย ให้ค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ และปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 
วิธีการค านวณ 
 คะแนนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย โดย ปปช. 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  ในรอบปี
กำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-5 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  

 
ค าอธิบาย 
 ค ำอธิบำยและแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถำบันและระดับ
คณะ /ส่วนงำน โดยตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพำะในระดับสถำบัน ส่วนงำนวิชำกำร และส่วนงำนอื่น 
 

 
ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน-สภามหาวิทยาลัย) 

 สภำมหำวิทยำลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหำวิทยำลัย จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติที่จัดตั้ง
สถำบันอุดมศึกษำนั้น ๆ โดยสภำมหำวิทยำลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบำทหน้ำที่แตกต่ำงกัน
ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติโดยทั่วไปสภำมหำวิทยำลัย เป็นกลไกที่ก ำหนดนโยบำยสูงสุดของ
มหำวิทยำลัยวำงระเบียบข้อบังคับ กำรพิจำรณำจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย กำรพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบหลักสูตร กำรอนุมัติปริญญำ กำรแต่งตั้งถอดถอนอธิกำรบดี รองอธิกำรบดี และผู้บริหำร และภำรกิจ
อ่ืน ๆ ตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดไว้รวมทั้งกำรก ำกับกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหลัก  
ธรรมำภิบำล 
 

ประเด็นการประเมิน 
ใช้กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสภำสถำบัน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. สภำสถำบันท ำพันธกิจครบถ้วนตำมภำระหน้ำที่ที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติ 
2. สภำสถำบันก ำหนดยุทธศำสตร์ทิศทำง ก ำกับนโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภำสถำบันท ำตำมกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
4. สภำสถำบันก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย 

- เอำใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษำผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตำมกติกำ (Duty of Obedience)  
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. สภำสถำบันด ำเนินงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
 

ค าอธิบาย (ระดับส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน – คณะกรรมการประจ าส่วนงาน) 
 คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถำบันกำรศึกษำที่มีองค์ประกอบและ
หน้ำที่ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติหรือประกำศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถำบันกำรศึกษำ โดย
คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนเป็นหนึ่งในกลไกส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรของส่วนงำนเพ่ือให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยต่ำง ๆ ของสถำบันกำรศึกษำและของส่วนงำน 
 

ประเด็นการประเมิน 
ใช้กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรประจ ำส่วนงำนที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. กรรมกำรประจ ำส่วนงำนท ำพันธกิจครบถ้วนตำมภำระหน้ำที่ที่ก ำหนดใน พรบ. 
2. กรรมกำรประจ ำส่วนงำนก ำหนดยุทธศำสตร์ทิศทำง ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรส่วนงำน 
3. กรรมกำรประจ ำส่วนงำนปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
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4. กรรมกำรประจ ำส่วนงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
- เอำใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษำผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตำมกติกำ (Duty of Obedience)  
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมกำรประจ ำส่วนงำนด ำเนินงำนโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 
 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ใช้แบบสอบถำมกำรประเมินตนเอง หรือวิธีกำรอ่ืน ๆ ในประเด็นกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของ
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย/กรรมกำรประจ ำส่วนงำน 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตำมประเด็นกำรประเมิน 
- รำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย/คณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำน ใน

รอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.4ก-6 ร้อยละผู้บริหารที่มีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 

 
ค าอธิบาย 

กำรปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนของทุกส่วนงำนของมหำวิทยำลัยทักษิณ ด ำเนินกำรภำยใต้
ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ โดยฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งเป็นค ำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนระหว่ำงผู้บริหำรสูงสุด (อธิกำรบดี) และคณบดี ผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำฝ่ำย หัวหน้ำงำน ซึ่งค ำรับรอง
กำรปฏิบัติงำนมิใช่สัญญำและใช้ส ำหรับระยะเวลำ 1 ปี เพื่อให้ส่วนงำนต่ำงๆ มุ่งม่ันปฏิบัติงำนให้เกิดผลงำนที่ดี
ตำมเป้ำหมำยของแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มหำวิทยำลัยทักษิณและสังคมตำมที่ให้
ค ำรับรองไว้ 
 การติดตามผลการด าเนินงาน ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยก ำหนดให้มีกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง โดยกำรติดตำม
ผลกำรปฏิบัติงำนและประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมรับฟังปัญหำและแนวทำงกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน  
ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีกำรศึกษำ  มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 2 
ครั้ง ดังนี้ 

กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน รอบ 6 เดือน และได้รำยงำนผลกำรติดตำมต่อที่ประชุม คณบดี 
ผู้อ ำนวยกำร และผู้บริหำรระดับสูง และที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและกำรพัฒนำ เพ่ือพิจำรณำ 

กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน รอบ 9 เดือน สรุปผลกำรด ำเนินงำนและนัดประชุมเพ่ือพิจำรณำผลกำร
ด ำเนินงำนร่วมกัน และได้รำยงำนผลกำรติดตำมต่อที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและกำรพัฒนำ 
เพ่ือพิจำรณำ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

100X
ท้ังหมด ฯำมค ำรับรอง ิหำรท่ีลงนจ ำนวนผู้บร

งฯตำมค ำรับรอลุเป้ำหมำย ิหำรท่ีบรรจ ำนวนผู้บร
    บรองฯ ่บรรลุค ำรั ู้บริหำรทีร้อยละของผ   

 
Diagnostic Questions  

- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของทุกส่วนงำน ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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 (3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตราาน 
 

ตัวช้ีวัด 7.4ก-7 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 

 
ค าอธิบาย 

กำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตราาน ของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร เป็นกำร

ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติที่สถำบันจะด ำเนินกำร
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้ด ำเนินกำรตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำขั้นต่ ำ และ
จะน ำข้อมูลจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหลักสูตรนี้น ำเสนอในเว็บของตนเอง เป็นกำรเผยแพร่สำธำรณะ 
เพ่ือให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบข้อมูลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหลักสูตรของคณะ/สถำบัน รวมทั้ง 
สมศ. และ สกอ. สำมำรถสอบทำนข้อมูลได้ตลอดเวลำ เมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจำรณำ โดยกำรประเมินกำร
ด ำเนินกำรตำมองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน จะด ำเนินกำรเป็นประจ ำทุกปีและน ำผลกำรประเมินไป
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรประเมินระดับคณะ/สถำบัน  

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะด ำเนินกำรด้วย
กำรใช้เกณฑ์กำรประกันคุณภำพหลักสูตรตำมแนวทำงของ AUN-QA ระดับหลักสูตร [11] หรือเกณฑ์กำร
ประกันคุณภำพหลักสูตรขององค์กรระดับสำกลที่เป็นที่ยอมรับระดับชำติหรือนำนำชำติ เช่น เกณฑ์ของสภำ
วิชำชีพ, ABET, AACSB เป็นต้น โดยให้ด ำเนินกำรประเมินองค์ประกอบเพ่ือกำรพัฒนำตำมรอบของระบบ
สำกลที่ได้เลือกใช้ และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้น
หลักสูตรที่ ใช้เกณฑ์ AUN-QA จะถูกประเมินตำมรูปแบบ AUN-QA อย่ำงน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปีและ
ด ำเนินกำรตำมที่เกณฑก์ ำหนดอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ ทั้งนี้กำรประเมิน AUN-QA อย่ำงน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้น
ไม่จ ำเป็นต้องสอดคลอ้งกับวงรอบของกำรปรับหลักสูตร 
 
วิธีการค านวณ   
 ระดับปริญญาตรี 
 ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ 7 ระดับ จำกหน้ำ 64 ของคู่มือ AUN QA Verion 3.0 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ผลกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ 7 ระดับ จำกหน้ำ 64 ของคู่มือ AUN QA Verion 3.0 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN QA ของทุกหน่วยงำน ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.4ก-8  ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตราาน 

 
ค าอธิบาย 

หลักสูตรที่ได้มาตราานตามระบบคุณภาพระดับสากล หมำยถึง หลักสูตรที่มีกำรด ำเนินกำรเปิดกำร
เรียนกำรสอนที่มีมำตรฐำนและเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนและประกำศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ ในระดับสำกล เช่น 
AUN QA, AACSB,  ABET 

หลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตราาน หมำยถึง หลักสูตรที่มีกำรด ำเนินกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนที่มี
มำตรฐำนและเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนและประกำศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ทั้งนี้ ไม่นับรวมหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข  

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 ประเมินเฉพาะประเด็น หลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตราาน สกอ. 
 
วิธีการค านวณ 

100X
 ูตรท้ังหมดจ ำนวนหลักส

ตรฐำนกำรก ำกับมำ ูตรท่ีผ่ำนจ ำนวนหลักส
    ำตรฐำนนกำรก ำกับมสูตรท่ีผ่ำร้อยละหลัก   

 
ตำรำงเก็บข้อมูลผลกำรก ำกับมำตรฐำน 

หลักสตูร 
ระดับ 

(ตรี โท เอก) 
มำตรฐำนหลักสูตร ปี วันท่ีอนุมัติ/รับทรำบ กำรก ำกับมำตรฐำนหลักสตูร 

2548 2558 
สภำ

มหำวิทยำลยั 
สกอ. 

เป็นไปตำม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไปตำม
เกณฑ ์

 
 

      

 

 

      

 

 

       
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์ AUN QA ในรอบปี
กำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.4ก-9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการรับรองสภาวิชาชีพ 

 
ค าอธิบาย 

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองสภาวิชาชีพ หมำยถึง หลักสูตรที่มีกำรด ำเนินกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนที่
มีมำตรฐำนและได้รับกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ  
 
วิธีการค านวณ   

100X
 ูตรท้ังหมดจ ำนวนหลักส

ภำวิชำชีพกำรรับรองส ูตรท่ีผ่ำนจ ำนวนหลักส
    สภำวิชำชีพนกำรรับรองสูตรท่ีผ่ำร้อยละหลัก   

 
ตำรำงเก็บข้อมูลผลกำรรับรองสภำวิชำชีพ 

หลักสตูร 
ระดับ 

(ตรี โท เอก) 
มำตรฐำนหลักสูตร ปี วันท่ีอนุมัติ/รับทรำบ/รับรอง กำรก ำกับมำตรฐำนหลักสตูร 

2548 2558 
สภำ

มหำวิทยำลยั 
สกอ. 

สภำ
วิชำชีพ 

เป็นไปตำม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไปตำม
เกณฑ ์

 
 

    

 

  

 

 

    

 

  

 

 

    

 

   
Diagnostic Questions 

- รำยงำนจ ำนวนหลักสูตรที่ผ่ำนกำรรับรองสภำวิชำชีพในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด  7.4ก-10 จ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  

 
ค าอธิบาย 

ข้อร้องเรียน  หมำยถึง  ค ำร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นบุคลำกรภำยนอกหน่วยงำนและ
ภำยในหน่วยงำน ที่ไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวัง ท ำให้เกิดควำมไม่พึงพอใจ และ
แจ้งขอให้ตรวจสอบ  แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินกำร 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมำยถึง  ช่องทำงที่สำมำรถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วยตู้
รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์งำนประชำสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิกำรบดี ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ (สำย
ตรงอธิกำรบดี) ร้องเรียนด้วยตนเอง และช่องทำงอ่ืนๆ 
 
วิธีการค านวณ 
 นับจ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนธรรมำภิบำลของผู้บริหำรที่เข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
จรรยำบรรณ 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนจ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนธรรมำภิบำลของผู้บริหำร ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และ
รำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-11 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณต่อคณาจารย์และบุคลากร  

 
ค าอธิบาย 
 ตำมที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ได้ก ำหนดมำตรฐำนจรรยำบรรณที่พึงมี
ในสถำบันอุดมศึกษำ  จึงมีกำรก ำหนดมำตรฐำนจรรยำบรรณของผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยทักษิณ  
และปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น  

ข้อร้องเรียน  หมำยถึง  ค ำร้องเรียนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นบุคลำกรภำยนอกหน่วยงำนและ
ภำยในหน่วยงำน ที่ไม่ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวัง ท ำให้เกิดควำมไม่พึงพอใจ และ
แจ้งขอให้ตรวจสอบ  แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินกำร 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมำยถึง  ช่องทำงที่สำมำรถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วย  
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์งำนประชำสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิกำรบดี ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ 
(สำยตรงอธิกำรบดี) ร้องเรียนด้วยตนเอง และช่องทำงอ่ืนๆ 
 
วิธีการค านวณ 

นับจ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนจรรยำบรรณของคณำจำรย์และบุคลำกร 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนจ ำนวนข้อร้องเรียนด้ำนจรรยำบรรณของคณำจำรย์และบุคลำกร ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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(5) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน 
 

ตัวช้ีวัด  7.4ก-12 อัตราการใช้พลังงานจ าเพาะท่ีลดลง (เมกะจูล/ตารางเมตร) (Specific Energy Con-
sumption : SEC) 

 
ค าอธิบาย 
 พลังงาน หมำยถึง  ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งของที่อำจให้งำนได้แก่พลังงำน
หมุนเวียนและพลังงำนสิ้นเปลืองควำมสำมำรถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะท ำงำนได้งำนเป็นผลของกำรกระท ำของ
แรงเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่เช่นเปลวไฟที่เผำกำน้ ำจะเปลี่ยนน้ ำให้เป็นไอน้ ำและแรงดันไอน้ ำจะดันฝำกำน้ ำ
ขึ้นได้ งำนเช่นนี้เรียกว่ำ พลังงำนและพลังงำนยังรวมถึงกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประหยัด เพ่ือช่วยลดปริมำณกำรใช้พลังงำน ซึ่งเป็นกำรประหยัด ค่ำใช้จ่ำยในกิจกำรแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหำ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจำกแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงำน 
 คำดัชนีกำรใชพลังงำนจ ำเพำะ (Specific Energy Consumption : SEC) เปนคำที่แสดงกำรใชพลัง
งำนตอหนวยผลผลิต ดังนั้นคำ SEC จึงสะทอนถึงประสิทธิภำพกำรใชพลังงำน 
 ค่ำ SEC จะขึ้นกับปัจจัย 3 ตัวด้วยกัน คือ ชนิดของผลผลิต ชนิดของกระบวนกำรผลิต ซึ่งมักจะ
เกี่ยวข้องกับชนิดของวัตถุดิบที่น ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตและชนิดของผลผลิต และประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรผลิต อำจจะเป็นไปได้ที่จะแยก SEC ตำมกระบวนกำรผลิตที่ใช้และประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ผลิตในอุตสำหกรรมนั้นๆ จึงควรเปรียบเทียบกับค่ำ SEC ปัจจุบันของกระบวนกำรผลิตหรือเปรียบเทียบกับ
ค่ำท่ีดีที่สุด 
 
วิธีการค านวณ    

ค่ำเกณฑ์กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ (SECE) วัดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับพ้ืนที่ใช้สอย (ตำรำงเมตร)  
 

)ตำรำงเมตร( ุกอำคำรสอยรวมของทพ้ืนท่ีใช้

)เมกะจูล(งปีน้ันๆงำนไฟฟ้ำขอกำรใช้พลัง
)SEC(นไฟฟ้ำรใช้พลังงำค่ำเกณฑ์กำ E   

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนอัตรำกำรใช้พลังงำนจ ำเพำะที่ลดลง ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.4ก-13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าตามหลักเกณฑ์ UI Green Matric World  
University Ranking 

 
ค าอธิบาย 
 เพ่ือแสดงกำรพัฒนำสถำบัน บุคลำกรและนิสิตนักศึกษำของสถำบัน ในทิศทำงที่มุ่งสู่ควำมยั่งยืนอย่ำง
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำเป็นแบบอย่ำงของสังคมและชุมชนในกำร
พัฒนำให้เกิดควำมยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์กำรประเมินกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียว (UI - Green University) 
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษำ บุคลำกร  
มีจิตส ำนึกในกำรปกป้องและดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
 
วิธีการค านวณ 
 ผลคะแนนกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยชั้นน ำตำมหลักเกณฑ์ UI Green Matric World University 
Ranking ในรอบปีกำรศึกษำท่ีประเมิน 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยชั้นน ำตำมหลักเกณฑ์ของ UI Green ในรอบปีกำรศึกษำที่
รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-14 อัตราการเพิ่มข้ึนของจ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการวิชาการเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

 
ค าอธิบาย 
  มหำวิทยำลัยสนับสนุนและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส ำคัญ ผ่ำนกระบวนกำรบริกำรวิชำกำร 
เพ่ือมุ่งสนองตอบต่อควำมต้องกำรหรือโจทย์ของชุมชนสังคม และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนเป้ำหมำย 
เพ่ือขยำยผลไปสู่กลุ่ม องค์กร หรือชุมชนอ่ืนๆ ซึ่งอำจจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำ อุปสรรคข้อบกพร่อง หรือพัฒนำ
ต่อยอดสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วของชุมชนสังคม ไม่ว่ำจะเป็นประเด็นด้ำนวิถีชีวิต กำรผลิต กำรบริกำร กำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถ หรืออ่ืนๆ 
 กำรนับจ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ นับจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่มหำวิทยำลัยให้บริกำร
วิชำกำรหรือให้กำรสนับสนุน ดังนี้   

- ครัวเรือนในชุมชนเป้ำหมำย ที่น ำควำมรู้ที่ได้รับบริกำรวิชำกำรหรือกำรสนับสนุนอื่นๆ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือชุมชน  

- ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ จำกกำรถ่ำยทอดควำมรู้ หรือได้รับบริกำรสนับสนุนในรูปแบบต่ำงๆ 
จำกชุมชนเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยได้ให้บริกำรวิชำกำร หรือให้กำรสนับสนุน  

- สำมำรถนับจ ำนวนครัวเรือนซ้ ำได้ หำกครัวเรือนได้รับประโยชน์ที่แตกต่ำงกันมำกกว่ำหนึ่งเรื่อง  
 
วิธีการค านวณ   

อัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของจ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 

=
จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน-จ ำนวนครัวเรือนเป้ำหมำยปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

จ ำนวนครัวเรือนเป้ำหมำยปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ
 X 100 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลอัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลทีเ่ป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-15 จ านวนพื้นที่ที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์และวิถีพอเพียง 
 

ค าอธิบาย 
ระบบเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เป็นระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนเพ่ือ

กำรศึกษำแบบบูรณำกำรให้บริกำรและสนับสนุนชุมชนเป้ำหมำย  โดยวิธีกำรผลิตที่ไม่ใช้ใช้ปุ๋ยเคมี และ
สำรเคมี หรือสำรสังเครำะห์ต่ำงๆ เป็นระบบกำรผลิตที่ให้ควำมส ำคัญกับธรรมชำติ ได้แก่ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติเพ่ือกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน จึงช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิต 
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ ำ ป่ำ ท ำให้ชุมชนปลอดภัยจำกพิษของสำรเคมี ส่งผลดีต่อสุขภำพผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
สิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ท ำให้เกษตรกรยืนอยู่บนหลักเหตุและผล 
กำรบริหำรจัดกำรที่มีภูมิคุ้มกันตำมหลักควำมพอเพียง  

การนับจ านวนพื้นที่ที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง นับพ้ืนที่ (ไร่) ทั้งหมด ที่มีกำรปรับเปลี่ยน
จำกกำรท ำกำรเกษตรแบบเคมี มำเป็นระบบอินทรีย์ ซึ่งเกิดจำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง และกำรขยำยผลที่เกิดจำกกำรน ำระบบนี้ไปใช้ ทั้งในพ้ืนที่ชุมชนเป้ำหมำย 
และพ้ืนที่ชุมชนใหม่ที่ได้รับกำรขยำยผลจำกชุมชนเป้ำหมำย   
 
วิธีการค านวณ 
 นับจ ำนวนพื้นที่ท่ีใช้ระบบเกษตรอินทรีย์และวิถีพอเพียง 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนจ ำนวนพ้ืนที่ที่ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์และวิถีพอเพียง ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และ
รำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
(4) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

 
ตัวชี้วัด  7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 
ค าอธิบาย 

กำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบำทและหน้ำที่ที่ส ำคัญใน
กำรน ำพำและจัดกำรมหำวิทยำลัยให้สำมำรถบรรลุพันธกิจและเป้ำหมำยต่ำง ๆ ได้ จึงจ ำเป็นต้องติดตำมและ
ประเมินผลลัพธ์ในด้ำนต่ำง ๆ ของกำรบริหำรและจัดกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยในระดับต่ำง ๆ เพ่ือใช้ผลใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

มหำวิทยำลัยทักษิณ ให้ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 
และกำรทบทวนเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยมำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมวงจรคุณภำพ PACD 
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอก ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อมหำวิทยำลัย ดังนั้น เพ่ือให้เตรียมรับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
ที่เกิดขึ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและปรับเปลี่ยนได้อย่ำงมีพลวัต มหำวิทยำลัย จึงจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 โดยก ำหนดควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้ำน ได้แก่ 

1. ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย 
3. ควำมเข้มแข็งด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ 
4. กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 
5. ควำมมั่งคงทำงกำรเงิน 
การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีงบประมาณ 
 

วิธีการค านวณ 
 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

100X
 ้งหมดกำรพัฒนำทัยุทธศำสตร์ ้วัดตำมแผนจ ำนวนตัวชี

กำรพัฒนำศำสตร์ตำมแผนยุทธลุเป้ำหมำย ้วัดท่ีบรรจ ำนวนตัวชี
  

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ในรอบปีกำรศึกษำ 
ที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ข-2 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ปีงบประมาณ) 

 
ค าอธิบาย 

มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 
โดยก ำหนดควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้ำน ได้แก่ 

1. ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัย 
3. ควำมเข้มแข็งด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ 
4. กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรด ำเนินงำนที่เป็นเลิศ 
5. ควำมมั่งคงทำงกำรเงิน 
จำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) มหำวิทยำลัย ได้มีกำรแปลง

แผนไปสู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้ส่วนงำนวิชำกำร ส่วนงำนอ่ืน และหน่วยงำนบริหำร 
ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้สอดคล้องกัน และมีกำรประเมินศักยภำพของส่วนงำน โดยกำร
ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน ประเมินแผน และให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพัฒนำ 

การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีงบประมาณ 
 
วิธีการค านวณ 
 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 100X
งหมดประจ ำปีท้ัปฏิบัติกำร ้วัดตำมแผนจ ำนวนตัวชี

ำปี ัติกำรประจตำมแผนปฏิบลุเป้ำหมำย ้วัดท่ีบรรจ ำนวนตัวชี
    

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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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 หมำยถึง เป็นอัตรำส่วนทำงกำรเงินระหว่ำง รำยได้
สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย(สุทธิ) กับสินทรัพย์รวม เป็นอัตรำส่วนที่บ่งบอกถึงควำมสำมำรถของกิจกำรที่จะน ำสินทรัพย์ที่
มีไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือไม่ 
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (สุทธิ) หมำยถึง รำยได้ที่หักค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดออกแล้ว รวมถึงดอกเบี้ย
และภำษีเงินได้แล้ว 

 สินทรัพย์ หมำยถึง ทรัพยำกรที่อยู่ในควำมควบคุมของกิจกำร ทรัพยำกรดังกล่ำวเป็นผลของ
เหตุกำรณ์ในอดีต กิจกำรคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกทรัพยำกรนั้นในอนำคต สินทรัพย์
ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีงบประมาณ 
 

วิธีการค านวณ   
 

100X
วมสินทรัพย์ร

สุทธิ  ่ำยว่ำค่ำใช้จรำยได้สูงก
   รัพย์รวมแทนจำกสินทอัตรำผลตอบ   

 
การวิเคราะห์ค่าที่ได้จากการค านวณ 

- หาก ROA ที่ค านวณได้มีค่ามาก แสดงว่ำกิจกำรได้น ำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ ท ำให้ได้รับผลตอบแทนจำกกำรใช้สินทรัพย์ได้รับผลตอบแทนสูง 

- หาก ROA ที่ค านวณได้มีค่าน้อย แสดงว่ำกิจกำรได้น ำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำง 
ไร้ประสิทธิภำพ ท ำให้ผลตอบแทนจำกกำรใช้สินทรัพย์ไม่ดีเท่ำท่ีควร 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนวิเครำะห์งบกำรเงินประจ ำปีงบประมำณท่ีรำยงำน  และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
  



118 

ตัวช้ีวัด 7.5-2 อัตราการท าเงินเหลือจ่าย (อัตรารายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) (TSU06) 

 
ค าอธิบาย 
 อัตรารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ หมำยถึง กำรวัดอัตรำส่วนทำงกำรเงินระหว่ำงรำยได้สูงกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยสุทธิกับยอดขำย ซึ่งเป็นอัตรำส่วนที่บ่งบอกถึงควำมสำมำรถกำรท ำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิของ
กิจกำร ประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนของกิจกำรและควำมสำมำรถของผู้บริหำร 
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (สุทธิ) หมำยถึง รำยได้ที่หักค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดออกแล้ว รวมถึงดอกเบี้ย
และภำษีเงินได้แล้ว 
 รายได้จากการขาย หมำยถึง รำยได้ที่เกิดจำกกำรขำยสินค้ำ หรือบริกำรอันเป็นรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำน เช่น รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ และรำยได้ที่ได้จำกกำรให้บริกำร 

การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีงบประมาณ 
 

วิธีการค านวณ 

อัตรำกำรท ำเงินเหลือจ่ำย (อัตรำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ)  =  
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย (สุทธิ)

ขำยสุทธิ
  x  100 

 
การวิเคราะห์ค่าที่ได้จากการค านวณ 

- ผลลัพธ์บ่งบอกให้ทรำบว่ำ กิจกำรมีรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิเป็นร้อยละเท่ำไรของยอดขำย 
อัตรำส่วนนี้ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรท ำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 
 
Diagnostic Questions  

- รำยงำนวิเครำะห์งบกำรเงินประจ ำปีงบประมำณท่ีรำยงำน  และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.5-3 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  (TSU06) 

 
ค าอธิบาย 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Liquidity Ratio หมำยถึง อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่นิยมใช้วัด
สภำพคล่องของกิจกำร หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้หมุนเวียน (หนี้ระยะสั้น) ของกิจกำร โดยอัตรำส่วน
สภำพคล่องทำงกำรเงิน หรือ Liquidity Ratio จะวัดสภำพคล่องทำงกำรเงินของกิจกำร ด้วยกำรน ำสินทรัพย์
หมุนเวียนมำเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน 
 สินทรัพย์หมุนเวียน หรือ Current Assets หมำยถึง สินทรัพย์ที่มีสภำพคล่องสูงที่สำมำรถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภำยในระยะเวลำ 1 ปี ยกตัวอย่ำง สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด หลักทรัพย์ในควำม
ต้องกำรของตลำด สินค้ำคงเหลือ ลูกหนี้กำรค้ำ และสินทรัพย์อ่ืน ๆที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่ำงรวดเร็ว 
เป็นต้น โดยกำรจัดล ำดับของสินทรัพย์หมุนเวียนจะเรียงล ำดับตำมสภำพคล่องของสินทรัพย์ จำกมำกที่สุดไป
ถึงน้อยที่สุด 
 หนี้สินหมุนเวียน หรือ Current Liabilities หมำยถึง หนี้สินที่มีระยะเวลำครบก ำหนดช ำระคืน
ภำยใน 1 ปี กิจกำรควรมีสภำพคล่องมำกพอเพ่ือน ำไปช ำระหนี้สินให้ตรงตำมก ำหนดเวลำ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้สินระยะสั้น หรือหนี้สินหมุนเวียน จะแปรผันอยู่กับสินทรัพย์หมุนเวียนของ
กิจกำร 

การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีการศึกษา 
 

วิธีการค านวณ 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio)  =  
สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน
  x  100 

 
การวิเคราะห์ค่าที่ได้จากการค านวณ 

- ก ำหนดเป้ำหมำยอัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตรำส่วนสภำพคล่อง (Current Ratio) ไม่ต่ ำกว่ำ 
2.00 เท่ำ และไม่เกิน 3.00 เท่ำ 

- กำรวิเครำะห์สภำพคล่องมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรจัดหำเงินสดจำกกำรออม
และสินทรัพย์ที่มีสภำพคล่อง เพ่ือใช้จ่ำยในปกติประจ ำวัน และส ำรองใช้ในยำมฉุกเฉิน ทั้งนี้ จะพิจำรณำสภำพ
คล่องของสินทรัพย์จำกควำมสำมำรถในกำรแปลงมูลค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวไปเป็นเงินสด โดยที่มูลค่ำ
เปลี่ยนแปลงไปไม่มำกนัก กำรที่มีสินทรัพย์สภำพคล่องมำกและสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว จะยิ่งท ำให้มี
สภำพคล่องมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรที่มีสินทรัพย์สภำพคล่องสูงเกินไปก็อำจไม่เหมำะสม เพรำะสินทรัพย์
สภำพคล่องมักจะให้อัตรำผลตอบแทนที่ต่ ำ เนื่องจำกมีควำมเสี่ยงต่ ำ ตัวอย่ำงของสินทรัพย์สภำพคล่อง เช่น 
เงินสด เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์และประเภทฝำกประจ ำ เป็นต้น อัตรำส่วนเพ่ือวิเครำะห์สภำพ
คล่อง อัตรำส่วนนี้ใช้วัดควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ระยะสั้นว่ำ จะมีสินทรัพย์สภำพคล่อง เช่น เงินสด หรือ
เงินฝำกธนำคำร เพียงพอต่อกำรช ำระหนี้ระยะสั้นที่ครบก ำหนดใน 1 ปีหรือไม่ ยิ่งอัตรำส่วนนี้มีค่ำสูงและเกิน
กว่ำ 1 เท่ำ แสดงว่ำกิจกำรมีควำมสำมำรถช ำระหนี้ระยะสั้นได้ดี เรียกว่ำมีสภำพคล่องสูง ถ้ำกิจกำรมีอัตรำส่วน
นี้ต่ ำกว่ำ 1 เท่ำ จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ำ กิจกำรอำจประสบปัญหำกำรช ำระหนี้ระยะสั้นได้ในอนำคต ซึ่งควรหำ
ทำงแก้ไข เช่น เพ่ิมปริมำณสินทรัพย์ สภำพคล่อง หรือเร่งกำรช ำระหนี้ระยะสั้น หรือแปลงหนี้ระยะสั้นให้เป็น
ระยะยำว เป็นต้น 
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Diagnostic Questions 

- รำยงำนวิเครำะห์งบกำรเงินประจ ำปีงบประมำณท่ีรำยงำน  และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.5-4 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้  (TSU06)  

 
ค าอธิบาย 

รายได้  หมำยถึง รำยได้ที่มำจำกรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและรำยได้อ่ืนของมหำวิทยำลัย 
รายได้ค่าธรรมการศึกษา หมำยถึง รำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเหมำจ่ำยจำกกำรจัดกำรศึกษำ 
รายได้อื่น  หมำยถึง  รำยได้ท่ีนอกเหนือจำกรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ 

1. รำยได้จำกโครงกำรบริกำรวิชำกำร (นับวงเงินที่จัดเก็บได้ ไม่หักค่ำธรรมเนียมบริกำรวิชำกำร) 
2. ทุนวิจัยจำกแหล่งภำยนอก (นับวงเงินที่ได้รับทั้งโครงกำร) 
3. เงินบริจำค 
4. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของกองทุนพัฒนำส่วนงำน 
5. รำยได้จำกโครงกำรเงินทุนหมุนเวียน 
6. รำยได้จำกศูนย์หนังสือมหำวิทยำลัยทักษิณ 
7. รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมหลักสูตรต่อเนื่อง 
8. เงินรับฝำกลักษณะที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนหรืองบประมำณจำกแหล่งภำยนอก 
9. รำยได้จำกกำรบริหำรเงินคงคลัง เช่น รำยได้ดอกเบี้ย 
10. รำยได้จำกกำรบริหำรสินทรัพย์ของมหำวิทยำลัย เช่น ค่ำบ ำรุงหอพัก ค่ำเช่ำร้ำน เป็นต้น 
11. รำยได้อ่ืน ๆ  

การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีการศึกษา 
 
วิธีการค านวณ 
 
 2561 รศึกษำรำยได้ปีกำ - 2562 รศึกษำรำยได้ปีกำ  พ่ิมข้ึนรำยได้ท่ีเ 1.   

 

 100X
2561 รศึกษำรำยได้ปีกำ

พ่ิมข้ึนรำยได้ท่ีเ
    ิ่มข้ึนำยได้ท่ีเพร้อยละของร 2.   

 
Diagnostic Questions  

- รำยงำนกำรเพ่ิมข้ึนของรำยได้ ในรอบปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.5-5 จ านวนงบประมาณที่สามารถลดการใช้กระดาษได้จากการใช้ระบบสารสนเทศ 
 

ค าอธิบาย 
 ต้นทุนที่ใช้ในกำรจัดพิมพ์เอกสำรแต่ละแผ่นประกอบด้วยต้นทุน 2 ส่วน คือ ต้นทุนของรำคำกระดำษ 
และต้นทุนของหมึกพิมพ์ จ ำนวนงบประมำณที่สำมำรถลดกำรใช้กระดำษได้จำกกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
ค ำนวณจำก ผลคูณของ จ ำนวนแผ่นของกระดำษท่ีใช้ กับ รำคำต้นทุนต่อแผ่นของกระดำษและหมึกพิมพ์ โดย
พิจำรณำจำกกำรน ำระบบสำรสนเทศจ ำนวน 3 ระบบมำใช้งำน ดังนี้  

1. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) 
2. ระบบประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (e-SAR) 
3. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 

 
วิธีการค านวณ 

งบประมำณท่ีสำมำรถลดกำรใช้กระดำษ = จ ำนวนกระดำษ (แผ่น) X 0.92 บำท/แผ่น 
 โดยค ำนวณจำก 

- ต้นทุนกระดำษเท่ำกับ 0.19 บำท/แผ่น (กระดำษ A4 80 แกรม)  
- ต้นทุนหมึกพิมพ์เท่ำกับ 0.73 บำท/แผ่น (หมึกโทนเนอร์ยี่ห้อ HP สีด ำ รุ่น 42A) 

 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนผลจ ำนวนงบประมำณที่สำมำรถลดกระดำษได้จำกกำรใช้ระบบสำรสนเทศ ในรอบปี
กำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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(2) ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาด 
ตัวช้ีวัด 7.5-6 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต  

 
ค าอธิบาย 

คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษำที่รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนของควำมส ำเร็จแต่ละ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญำในกำรออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดคุณสมบัติของนิสิต 
นักศึกษำที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชำติของหลักสูตร กำรก ำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในกำรคัดเลือกต้องมีควำม
โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษำที่ก ำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือในกำรคัดเลือก 
ข้อมูล หรือวิธีกำรคัดนิสิตนักศึกษำที่มีควำมพร้อมทำงปัญญำ สุขภำพกำยและจิต ควำมมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี
เวลำเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด  

 ข้อมูลนิสิตใหม่ หมำยถึง ข้อมูลกำรรับนิสิตใหม่ เพ่ือเข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 
 

ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูลกำรรับเข้ำของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับกำรศึกษำ) 
ปีกำรศึกษำ จ ำนวนแผนรับ 

ตำม มคอ.2 
จ ำนวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ ำนวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
(No. Admitted) 

จ ำนวนผู้รำยงำนตัว 
(No. Enrolled) 

ร้อยละกำรรับนสิิต
ใหม่ตำมแผนรับนสิิต 

2558      
2559      
2560      
2561      

      
*ข้อมูลย้อนหลังอย่ำงน้อย 3 ปีกำรศึกษำ  
 
วิธีการค านวณ   

 100X
2.มคอนตำมแผนรับใจ ำนวนนิสิต

งำนตัวใหม่ท่ีรำยจ ำนวนนิสิต
  นิสิต ่ตำมแผนรับ ับนิสิตใหมร้อยละกำรร   

กำรค ำนวณข้อมูล จ ำแนกเป็น 
 (1)  ระดับปริญญำตรี 

(2) ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 - ระดับปริญญำโท 
 - ระดับปริญญำเอก 

 

Diagnostic Questions 
- รำยงำนผลกำรรับนิสิตใหม่ตำมแผนรับนิสิต โดยแยกเป็นระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ 

(ปริญญำโท และปริญญำเอก) ในปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง

ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  7.5-7 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
 

ค าอธิบาย 
ปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในสถำบัน คือ เงินสนับสนุนงำนวิจัย

หรืองำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งกำรได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก  และยังเป็นตัวชี้วัดที่ส ำคัญที่
แสดงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของคณำจำรย์และนักวิจัยอีกด้วย   

เงินทุนวิจัย หมำยถึง เงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนให้ท ำวิจัยหรือรับจ้ำงวิจัย (Contracted 
Research) โดยไม่นับกำรบริกำรวิชำกำรอ่ืนๆ เช่น กำรเป็นที่ปรึกษำ  ออกแบบ วำงระบบ ฝึกอบรม สัมมนำ 
หรือกำรวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร  แยกเป็นดังนี้ 

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หมำยถึง  
1) เงินทุนวิจัยภำยนอกจำกภำครัฐ หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนวิจัยทั้งหมดที่ได้รับจำกหน่วยงำนภำครัฐ

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
2) เงินทุนวิจัยภำยนอกจำกภำคเอกชน หมำยถึง จ ำนวนเงินทุนวิจัยทั้งหมดที่ได้รับจำกหน่วยงำน

ภำคเอกชน ภำคอุตสำหกรรม บริษัท ห้ำง ร้ำน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  
 

ทั้งนี้  ต้องเป็นทุนวิจัยที่ด ำเนินกำรผ่ำนมหำวิทยำลัย ตำมระเบียบ ว่ำด้วย กำรบริหำรจัดกำร
ทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำกภำยนอก  และไม่นับรวมเงินทุนวิจัยจำกงบประมำณเงินแผ่นดินและเงินรำยได้ที่
มหำวิทยำลัยสนับสนุน ทั้งในระดับส่วนงำนและมหำวิทยำลัย  
 

วิธีการค านวณ 
 เงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก    =  ผลรวมของจ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 
      จำกกำรรับทุนของอำจำรย์ประจ ำ/นักวิจัย 
 

ตัวอย่ำงตำรำงข้อมูลจ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก  
ชื่อโครงกำรวิจยั ชื่อผู้วิจัย  สังกัด สัดส่วนงำนวิจัย จ ำนวนเงินทุนวิจยั  ระยะเวลำด ำเนินกำร ชื่อแหล่งทุนวิจยั 

       
       
       
หมำยเหตุ 1.  ช่ือผู้วิจัย กรณีโครงกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรโดยนักวิจัยหลำยคน  ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วย

สัดส่วนและจ ำนวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีกำรก ำหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน 
2.  ให้นับจ ำนวนเงินท่ีมีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำนั้นๆ ไม่ใช่จ ำนวนเงินท่ีเบิกจ่ำยจริง 
3.  กรณีที่มีหลักฐำนกำรแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงำนวิจัยซึ่งอำจเป็นหลักฐำนจำกแหล่งทุนหรือหลักฐำนจำก

กำรตกลงร่วมกันของสถำบันท่ีร่วมโครงกำร ให้แบ่งสัดส่วนเงินตำมหลักฐำนท่ีปรำกฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐำน
ให้แบ่งเงินตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ/หน่วยงำน 

4. กำรนับจ ำนวนเงินทุนวิจัย ให้นับตำมที่ระบุในสัญญำกำรวิจัย โดยให้รวมค่ำธรรมเนียมอุดหนุนสถำบัน 
(Overhead) ที่หักให้กับมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนด้วย 

 

Diagnostic Questions 
- รำยงำนจ ำนวนเงินทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และรำยงำน

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
- กำรรำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือ

ทิศทำงของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.5-8 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก 

 
ค าอธิบาย 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม  หมำยถึง กิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำรแก่สังคมภำยนอกสถำบัน 
หรือเป็นกำรให้บริกำรที่จัดในสถำบัน โดยมีบุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำร 

จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ หมำยถึง จ ำนวนรำยรับโดยไม่หักค่ำใช้จ่ำยในกำร
ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่สำมำรถน ำผลลัพธ์กลับสู่องค์กรในนำมมหำวิทยำลัย หรือ คณะ สถำบัน ส ำนัก 
หน่วยงำนในสังกัดของมหำวิทยำลัยแต่ละปีงบประมำณ โดยมีแหล่งที่มีของรำยได้ ได้แก่ ค่ำบริกำรวิเครำะห์ 
ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม ค่ำบริกำรเครื่องมือ หรืออุปกรณตำง ๆ ค่ำบริกำรกำรส ำรวจกำรวำงแผน 
กำรจัดกำร หรือกำรวิจัยในลักษณะกำรว่ำจ้ำง ค่ำบริกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร  กำรศึกษำ
ผลกระทบดำนสิ่งแวดลอม ค่ำบริกำรกำรวำงระบบ ออกแบบ สรำง ประดิษฐ์หรือผลิต รำยได้จำกกำรจัด
ฝึกอบรม สัมมนำ หรือกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  รำยได้จำกกำรให้บริกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำ หรือกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรในลักษณะกำรว่ำจ้ำง  โดยรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร 
  
วิธีการค านวณ 
 นับจ ำนวนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรท่ีได้รับจำกแหล่งภำยนอก 
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนเงินจำกกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้รับจำกแหล่งภำยนอก ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน  และ
รำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.5-9 จ านวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการวิชาการ  

 
ค าอธิบาย 

สังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับการบริการวิชาการ มี 2 ลักษณะ คือ  
1. ชุนชนเป้ำหมำยใหม่ที่มหำวิทยำลัยหรือส่วนงำนจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรเป็นปีแรก หรือ 
2. ชุนชนเป้ำหมำยเดิมที่เว้นวรรคกำรได้รับกำรบริกำรวิชำกำรติดต่อกันเกินกว่ำ 3 ปีขึ้นไป 

 
วิธีการค านวณ   
 นับจ ำนวนสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรในปีกำรศึกษำท่ีรำยงำน 
 
ตัวอย่ำงตำรำงเก็บข้อมูล 

ที ่
ชื่อสังคมและ
ชุมชนใหม่ 

ชื่อโครงกำร
บริกำรวิชำกำร 

ผู้รับผิดชอบ สังกัด งบประมำณ ระยะเวลำ สถำนที่ 

        
        
        
        
        
 
Diagnostic Questions 

- รำยงำนข้อมูลสังคมและชุมชนใหม่ที่ได้รับกำรบริกำรวิชำกำร ในรอบปีกำรศึกษำที่รำยงำน และ
รำยงำนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

- รำยงำนในรูปแบบเชิงตัวเลข กรำฟ และแผนภูมิประกอบกำรรำยงำนที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทำง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่ำงชัดเจน 
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รายการอักษรย่อ 
 
อักษรย่อ    ชื่อเต็ม 
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 (เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำร

ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ) 
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 (กรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ) 
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