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ค าน า 
 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ตัวชี้วัดหลัก (TSU) และ

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SIU) จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีความสอดคล้องกับคู่มือการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เชิงยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในกลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 คู่มือ
ฉบับนี้ มีจ านวน 23 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลัก (Corporate Key Performance Indicator : TSU) 
จ านวน 9 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Social Innovation University : SIU) จ านวน 14 
ตัวชี้วัด เพ่ือให้มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานที่ลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานในตัวชี้วัดดังกล่าว น าไป
เป็นแนวทางการด าเนินงานและร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยทักษิณที่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม ระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567 ต่อไป 

 
 
 
 มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 กุมภาพันธ์ 2564 
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สารบัญ 
 

  หน้า 
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  1 
เกณฑ์การประเมินส่วนงาน/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2563  2 
ค าอธิบายตัวชี้วัด   

ตัวชี้วัดหลัก (Corporate Key Performance Indicator : TSU)  7 
ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Social Innovation University : SIU)  17 
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แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 
 

วิสัยทัศน์  

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ระดับแนวหน้าของประเทศ ภายในปี 2567 
นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) หมายถึง การประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่และเทคโนโลยีที่

เหมาะสม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นผู้ประกอบการ 
ระดับแนวหน้าของประเทศ หมายถึง  คะแนนจากการประเมินตามเกณฑ์การจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับ 4 ขึ้นไป 
 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเน้น การสร้างสมรรถนะ

การพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ   
2. วิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
4. พัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการท านุบ ารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน 
 

เป้าหมาย  

O1 พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ก าลังคนในการพัฒนานวัตกรรมสังคม และการเป็นผู้ประกอบการ   

O2 พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้ านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ภาคใต้  
 O4 ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนา นวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
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เกณฑก์ารประเมินส่วนงาน/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2563 
 

1. องค์ประกอบการประเมิน 
องค์ประกอบการประเมิน ร้อยละ 

1. การประเมินเชิงปริมาณ  60 
2. การประเมินเชิงคุณภาพ  40 

2.1  การบรรลุค่าเป้าหมาย 25 
2.2  แนวโน้มผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี   15 

รวม 100 
 
2. เกณฑ์การประเมิน 

2.1 การประเมินเชิงปริมาณ (ร้อยละ 60) 
 2.1.1 ส่วนงานวิชาการ ส านักคอมพิวเตอร์ และส านักหอสมุด ใช้ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส่วนงานจากคณะกรรมการประเมิน (คะแนน EdPEx) ดังนี้ 

1) ส่วนงานที่ไม่มีคะแนนผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 (คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) พิจารณาจากคะแนนผลการประเมิน ดังนี้ 

 
กระบวนการ หมวด 1-6  คะแนน  ผลลัพธ์ หมวด 7 คะแนน 

≥ 115 คะแนน 5.00  ≥ 95 คะแนน 5.00 
110-114 คะแนน 4.50  90-94 คะแนน 4.50 
105-109 คะแนน 4.00  85-89 คะแนน 4.00 
100-104 คะแนน 3.50  80-84 คะแนน 3.50 
95-99 คะแนน 3.00  75-79 คะแนน 3.00 
90-94 คะแนน 2.50  70-74 คะแนน 2.50 
85-89 คะแนน 2.00  65-69 คะแนน 2.00 
80-84 คะแนน 1.50  60-64 คะแนน 1.50 
≤ 79 คะแนน 1.00  ≤ 59 คะแนน 1.00 

   

     คะแนนเฉลี่ย   =     
คะแนนกระบวนการ หมวด 1-6  +  คะแนนผลลัพธ์ หมวด 7 

       2
     

 

    คะแนนประเมิน  =     
คะแนนเฉลี่ย * ร้อยละ 60

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
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 2) ส่วนงานที่มีคะแนนผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2562 พิจารณาจากคะแนนผลการประเมิน EdPEx และคะแนนพัฒนาการ ดังนี้ 
 

คะแนนผลการประเมิน EdPEx  
(ร้อยละ 60) 

คะแนน  คะแนนพัฒนาการ  
(ร้อยละ 40) 

คะแนน 

≥ 200 คะแนน 5  คะแนนเพ่ิมขึ้น  > 35 คะแนน  5 
180 - 199 คะแนน 4  คะแนนเพ่ิมขึ้น  31-35 คะแนน 4 
160 - 179 คะแนน 3  คะแนนเพ่ิมขึ้น  21-30 คะแนน 3 
140 - 159 คะแนน 2  คะแนนเพ่ิมขึ้น  11-20 คะแนน  2 

≤ 139  คะแนน 1  คะแนนเพ่ิมขึ้น ≤ 10 คะแนน 1 
 

     คะแนนรวม  = (
คะแนนผลการประเมิน EdPEx * ร้อยละ 60

ร้อยละ 100
) + (

คะแนนพฒันาการ * ร้อยละ 40

ร้อยละ 100
) 

 

คะแนนประเมิน  =    
คะแนนรวม * ร้อยละ 60

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
 

 
2.1.2  ส่วนงานอ่ืนและหน่วยงานบริหาร ใช้ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ใน 

2 ส่วน ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) เป้าหมายการ

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

การวิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+ มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+ มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
 

ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3  
ระดับ 1 ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับ 2 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

- รายงานผลการด าเนินงานเพียงบางเรื่อง และเริ่มมีระดับผลการด าเนินการที่ดีใน
บางเรื่อง และ  

- รายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง 
ระดับ 3 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
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- รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง และข้อมูลที่รายงานบรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 70 และ 

- รายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลที่รายงานมีแนวโน้มที่ดี ร้อยละ 30   
ระดับ 4 มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  - เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
  - รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง และมีข้อมูลที่รายงานบรรลุเป้าหมาย 

  ร้อยละ 80 และ 
  - รายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลที่รายงานมีแนวโน้มที่ดี ร้อยละ 40 
ระดับ 5 4+ มีการเทียบผลการด าเนินงานกับคู่เทียบ 

 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก  =  (
คะแนนสว่นที ่1 * ร้อยละ 40

ร้อยละ 100
) + (

คะแนนส่วนที่ 2 * ร้อยละ 60

ร้อยละ 100
) 

 

คะแนนประเมิน   =   
คะแนนถ่วงน้ าหนัก * ร้อยละ 60

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
 

 
2.2 การประเมินเชิงคุณภาพ (ร้อยละ 40)   
 พิจารณาจากตัวชี้วัดที่ลงนามค ารับรอง ดังนี้ 

1) ส่วนงานวิชาการ  ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย (TSU และ SIU) ประเมินโดยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย   

2) ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร ตัวชี้วัดส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) เฉพาะตัวชี้วัดตามพันธกิจ
ของส่วนงาน/หน่วยงาน 

พิจารณาใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 
2.2.1 การบรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 25) พิจารณาจากระดับความท้าทายในการก าหนดค่า

เป้าหมาย และระดับการบรรลุเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดการคิดคะแนนดังนี้ 
 

ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
 

ระดับความท้าทาย 

ไม่บรรลุ บรรลุ 
ไม่บรรลุ (ต่ ากว่า

เป้าหมายท่ีก าหนด  

ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 

ใกล้บรรลุ (ต่ ากว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด 

น้อยกว่า ร้อยละ 10) 

บรรลุ (เท่ากับหรือสูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด  

น้อยกว่า ร้อยละ 10)  

บรรลุโดดเด่น (สูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด  
ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 

ท้าทายมาก 
(สูงกว่าผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 

2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ท้าทาย 
(สูงกว่าผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
น้อยกว่า ร้อยละ 10) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 
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ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
 

ระดับความท้าทาย 

ไม่บรรลุ บรรลุ 
ไม่บรรลุ (ต่ ากว่า

เป้าหมายท่ีก าหนด  

ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 

ใกล้บรรลุ (ต่ ากว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด 

น้อยกว่า ร้อยละ 10) 

บรรลุ (เท่ากับหรือสูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด  

น้อยกว่า ร้อยละ 10)  

บรรลุโดดเด่น (สูงกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด  
ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 

ไม่ท้าทาย  
(เท่ากับหรือต่ ากว่าผลการ
ด าเนินงานปีที่ผ่านมา น้อยกว่า  
ร้อยละ 10) 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

ไม่ท้าทายมาก 
(ต่ ากว่าผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 

0 คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

 

คะแนนประเมิน   =     
คะแนนเฉลี่ย * ร้อยละ 25

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
 

 
2.2.2 แนวโน้มผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี  (ร้อยละ 15) คิดคะแนนเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผล

การด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แนวโน้ม คะแนน 
แนวโน้มดีขึ้น ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือ  
แนวโน้มคงที่ที่ระดับสูงสุดของตัวชี้วัด เช่น ร้อยละ 100 หรือ ร้อยละ 0 

5 คะแนน 

แนวโน้มดีขึ้น น้อยกว่า ร้อยละ 10 4 คะแนน 
แนวโน้มคงที่  3 คะแนน 
แนวโน้มไม่ชัดเจน (ขึ้น ๆ ลง ๆ) 2 คะแนน 
แนวโน้มลดลง น้อยกว่า ร้อยละ 10 1 คะแนน 
แนวโน้มลดลง ร้อยละ 10 ขึ้นไป 0 คะแนน 

 

คะแนนประเมิน   =      
คะแนนเฉลี่ย * ร้อยละ 15

คะแนนเต็ม 5 คะแนน
 

 
หมายเหตุ  
           1. การก าหนดค่าเป้าหมายที่ท้าทาย    

1.1 การก าหนดค่าเป้าหมายที่เปรียบเทียบจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา (Baseline) หรือ 
1.2 การเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่ มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน 

(Benchmarking)   
           2. การก าหนดค่าเป้าหมาย จะพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ประกอบด้วย  

2.1 ตัวชี้วัดที่มีการปรับตามสถานการณ์/สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เช่น อัตราการใช้พลังงาน
จ าเพาะที่ลดลง  
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2.2 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น/ดีเลิศตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจ
ก าหนดค่าเป้าหมายเท่าเดิมได้ โดยให้รักษาระดับผลการด าเนินงานในระดับดีเด่น/ดีเลิศไว้ เช่น ระดับความพึง
พอใจ ระดับความผูกพัน ค่าเฉลี่ยที่ 4.50 คะแนน  

3. คะแนนรวมผลการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (คะแนนเต็ม 100) น ำไปใช้ประกอบกำร
จัดสรรวงเงินเพ่ิมประจ าปีให้ส่วนงาน/หน่วยงาน โดยการจัดกลุ่มส่วนงาน/หน่วยงาน เป็นกลุ่ม  เช่น  กลุ่ม  A  
กลุ่ม A-   กลุ่ม B+ กลุ่ม B กลุ่ม B-  กลุ่ม C+ กลุ่ม C กลุ่ม C- 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 

 

ตัวช้ีวัด TSU01 หลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

ค านิยามตัวช้ีวัด จ านวนหลักสูตรปริญญาที่มีรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือ 1 ชุดวิชา 
(Module) ที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการต่อจ านวน
หลักสูตรทั้งหมด 

หน่วยวัด ร้อยละ 

สูตรค านวณ 
 จ านวนหลักสูตรทีเ่น้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือ

การเป็นผู้ประกอบการ X 100 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 
≤ ร้อยละ 8.99 ร้อยละ 9.00-10.00 ร้อยละ 10.01-11.00 ≥ ร้อยละ 11.01  

Diagnostic 
Questions 

1. จ านวนหลักสูตรที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
2. ชื่อรายวิชาที่เน้นทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 
3. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
4. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ หลักสูตร รายวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 

ทักษะ 
การสร้าง

นวัตกรรมสังคม 
การเป็น

ผู้ประกอบการ 
        
        
        
      
      

 
 
 
 
  

ตัวชี้วัดหลัก (Corporate Key Performance Indicator : TSU) 
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ตัวช้ีวัด TSU02 นิสิตและบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม 
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

ค านิยามตัวช้ีวัด สัดส่วนของจ านวนนิสิตหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงานด้าน
นวัตกรรมสังคม (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ 

นิสิตหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ  (Entrepreneur)  หมายถึง  นิสิตหรือ
บัณฑิตที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยมีลูกจ้าง หมายถึง เป็นผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง
เพ่ือหวังผลก าไรหรือส่วนแบ่งและได้จ้างบุคคลอื่นมาท างานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง 

(2) ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมายถึง เป็นผู้ประกอบธุรกิจของ
ตนเองโดยล าพังผู้เดียวหรืออาจมีบุคคลอ่ืนมาร่วมกิจการด้วย เพ่ือหวังผลก าไรหรือส่วน
แบ่งและไม่ได้จ้างลูกจ้างแต่อาจมีสมาชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงานมาช่วยท างานโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอย่างอ่ืนส าหรับงานที่ท า 

นิสิตหรือบัณฑิตที่มีผลงานด้านนวัตกรรมสังคม หมายถึง นิสิตหรือบัณฑิตที่ม ี
ผลงานวิจัยประยุกต์หรือผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศ 
หรือต่อนานาชาติ โดยมีหลักฐานหรือข้อมูลที่มีการน าไปใช้ประโยชน์จริง 

หน่วยวัด ร้อยละ 

สูตรค านวณ 
 
 

จ านวนนิสิตหรือบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือมีผลงาน  
ด้านนวัตกรรมสังคม   X 100 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 

≤ ร้อยละ 4.99 ร้อยละ 5.00-6.00 ร้อยละ 6.01-6.60 ≥ ร้อยละ 6.61 
ยกเว้น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ  

ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 
0 คน 1 คน 2-4 คน ≥ 5 คน  

Diagnostic 
Questions 

1. ข้อมูลจ านวนนิสิต/บัณฑิต (จบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี) ที่เป็นผู้ประกอบการหรือมี
ผลงานด้านนวัตกรรมสังคม  
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
4. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที่ หลักสูตร ชื่อ-สกุล 
ประเภท ชื่อสถานประกอบการ/

ผลิตภัณฑ/์ผลงานด้าน
นวัตกรรมสังคม 

ประเภทผลงาน 
นิสิต บัณฑิต ผู้ 

ประกอบการ 
ผลงานด้าน

นวัตกรรมสังคม 
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ตัวช้ีวัด TSU03 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคม
ของนิสิตและบัณฑิต  (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

ค านิยามตัวช้ีวัด จ านวนรางวัลส าหรับผู้ประกอบการใหม่หรือรางวัลผลงานด้านนวัตกรรมสังคมที่
เป็นของนิสิตหรือบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ 
 ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup 

Awards) หรือด้านนวัตกรรมสังคม  X 100 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในรอบปีการศึกษา 

 ค่าถ่วงน้ าหนักของจ านวนรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้าน
นวัตกรรมสังคม มีดังนี้ 
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.25  = รางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.50  = รางวัลระดับชาติ 
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.75  = รางวัลระดับนานาชาติ 
ค่าถ่วงน้ าหนัก  1.00  = รางวัลระดับภูมิภาค/โลก 

ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 
≤ ร้อยละ 0.89 ร้อยละ 0.90-1.00 ร้อยละ 1.01-1.10 ≥ ร้อยละ 1.11 

ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 
0 รางวัล 1 รางวัล 2-4 รางวัล ≥ 5 รางวัล  

Diagnostic 
Questions 

1. ข้อมูลนิสิต/บัณฑิตที่ได้รับรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) หรือด้าน
นวัตกรรมสังคม  
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
4. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ หลักสูตร 
ชื่อ-สกุล

นิสิต 
ชื่อ

รางวัล 
หน่วยงา
นที่จัด 

วันที่/
สถานที่จัด 

ประเภทรางวัล 
ค่าถ่วง

น้ าหนัก* 
ด้าน

ผู้ประกอบการ 
ด้านนวัตกรรม

สังคม 
          
          
          
         
หมายเหตุ * ค่าถ่วงน้ าหนัก   0.25  = รางวัลจากหน่วยงานภายนอก  0.50  = รางวัลระดับชาติ 

 0.75  = รางวัลระดับนานาชาติ  1.00  = รางวัลระดับภูมิภาค/โลก 
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ตัวช้ีวัด TSU04 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ค านิยามตัวช้ีวัด คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate 

Attributes) ของคณะ/สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตกย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง 
Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรในที่สุด โดยทั้ง 
Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริม
กัน (Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education:TQF) ที่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่
สะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบันสามารถ
ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการได้มาซึ่ งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประกอบ AUN.10 Quality Enhancement เกณฑ์ย่อย 10.6 และ AUN.11 Output 
เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่ พึงประสงค์ใน 
Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 

หน่วยวัด ระดับคะแนนเต็ม 5 
ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 

ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

≤ค่าเฉลี่ย 3.86 ≤ค่าเฉลี่ย 3.86 ≤ค่าเฉลี่ย 3.86 ≤ค่าเฉลี่ย 3.86  
Diagnostic 
Questions 

1. ผลจากการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ในรอบปีการศึกษาที่รายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด TSU05 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ค านิยามตัวช้ีวัด ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
ผลงานสร้างสรรค์สิ่ งประดิษฐ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ
ระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือกิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับ
กับเป้าหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน 

อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มี
สัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย 

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากร ที่มีต าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยหรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย ที่มีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 

หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ 
 จ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่   

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 การค านวณข้อมูล จ าแนกเป็น  
(1) ระดับชาติ   
(2) ระดับนานาชาติ 

ค่าความท้าทาย ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
Diagnostic 
Questions 

1. รายงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่   
โดยแบ่งเป็นระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปีการศึกษาที่รายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่
ชื่อ-สกลุ 

อาจารย์และนักวจิัย 
ชื่อผลงาน 

แหล่งเผยแพร่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 

ประเภทของ
ผลงาน 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับ 
ชาติ นานาชาติ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือหรือ
งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ  

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

0.20  งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  
0.40  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน   
0.60  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ   
0.80  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   
1.00  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี 
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย  
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ตัวช้ีวัด TSU06 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ค านิยามตัวช้ีวัด การอ้างอิงผลงานทางวิชาการมีความส าคัญและมีประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้ที่

เกี่ยวข้อง เช่น ช่วยให้ทราบถึงอิทธิพลของบทความวิจัยนั้น และช่วยค้นหานักวิจัยที่
ส าคัญ ปัจจุบันฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นการอ้างอิงผลงานทางวิชาการมีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง
ฐานข้อมูลที่ส าคัญได้แก่ Web of Science, Scopus, Google Scholar และ TCI เป็นต้น  

ผลงานทางวิชาการ หมายถึง บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citation) หมายถึง การอ้างอิงบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ใน Refereed  Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

ทั้งนี้ ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้ง 
อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มี

สัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย 

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากร ที่มีต าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยหรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย ที่มีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 

 การรายงานรวบรวมข้อมูล รายงานข้อมูลเป็นปีพุทธศักราช (พ.ศ.) 
หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ  
 จ านวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิง 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยทั้งหมด 

ค่าความท้าทาย ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
Diagnostic 
Questions 

1. รายงานจ านวนผลงานตีพิมพ์ที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ในรอบปี
การศึกษาที่รายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 

ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที่ ประเภท 1 
ชื่อเจ้าของผลงาน

และผู้ร่วม  
ชื่อบทความที่ได้รับ

การอ้างอิง 2  
ชื่อบทความที่
น าไปอ้างอิง 3  

วันเดือนปี  
ที่ได้รับการ

อ้างอิง (cited) 

แหล่งอ้างอิง (ระบุชื่อ) 

Refereed 
Journal  

ฐานข้อมูล
ระดับชาต ิ

TCI 

ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ  

                  
                  

หมายเหตุ   1. ประเภท คือ บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ 
2.  ช่ือบทความที่ได้รับการอ้างอิง ระบุ ช่ือบทความ  ช่ือวารสารที่ตีพิมพ์  ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีของวารสาร 

และเลขหน้า   
3.  ช่ือบทความที่น าไปอ้างอิง ระบุ ช่ือเจ้าของผลงานและผู้ร่วม ช่ือบทความ  ช่ือวารสารที่ตีพิมพ์  ปีที่ ฉบับที่ 

วันเดือนปีของวารสาร และเลขหน้า   
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ตัวช้ีวัด TSU07 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 
ค านิยามตัวช้ีวัด ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม หมายถึง งานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้น าไปใช้ประโยชน์ เ พ่ือก่อให้ เกิดนวัตกรรมสังคม ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการ โครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถน าไป
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ถึงการน าไปใช้จน
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่มีการระบุ
รายละเอียดที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือมีหนังสือตรวจรับงานว่าจ้าง
การท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย  

อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มี
สัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย 

นักวิจัย หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากร ที่มีต าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัยหรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ปฏิบัติงานด้านวิจัย ที่มีสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา 

หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ  
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยทั้งหมด 

Diagnostic 
Questions 

1. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรม
สังคม ในรอบปีการศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

ค่าความท้าทาย ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที่ 
ชื่อผลงานวิจัย

หรืองาน
สร้างสรรค ์

ชื่ออาจารย์/
นักวิจัย 
เจ้าของ
ผลงาน 

อธิบายผลที่เกดิขึ้น
จากการใช้

ประโยชน์เพื่อ
ก่อให้เกิดนวัตกรรม

สังคม 

ประเภทการใชป้ระโยชน์เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคม 
เชิงสังคม เชิงพาณชิย ์

เชิง
สาธารณะ 

เชิง
นโยบาย 

เชิงวิชาการ 
ด้านการเรยีน

การสอน 

ประโยชน์
ทางอ้อมของ

งานสร้างสรรค ์

สิ่ง 
ประดิษฐ ์

ผลิตภัณฑ ์
ทรัพย์สิน 

ทางปญัญา * 

           
           
           
           
           

หมายเหต ุ * ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบดว้ย สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายทางการคา้  ความลบัทางการค้า   
    สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
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ตัวช้ีวัด TSU08 จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

ค านิยามตัวช้ีวัด นับจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิด
นวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ 

หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ  
 จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่

ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมหรือการเป็นผู้ประกอบการ X 100 
จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด 

ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 
≤ ร้อยละ 22.49 ร้อยละ 22.50-25.00 ร้อยละ 25.01-27.50 ≥ ร้อยละ 27.51  

Diagnostic 
Questions 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรอบปีการศึกษา
ที่รายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ ชื่อโครงการบริการวิชาการ 
ประเภท 

รูปแบบ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
วัน เดือน ปี 
/ สถานที ่การบริการ

วิชาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวช้ีวัด TSU09 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน 
ค านิยามตัวช้ีวัด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามจรรยาบรรณ 

การบริหารงานอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งปลุกและปลูกจิตส านึกต่อต้านการทุจริต   
เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้ค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

หน่วยวัด คะแนน 
วิธีการค านวณ คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย/

ส่วนงาน โดย ปปช. 
ค่าความท้าทาย ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
Diagnostic 
Questions 

1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ในรอบปีการศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ด้านการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด SIU01 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 
ค านิยามตัวช้ีวัด หลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง หลักสูตรที่มีจ านวนหน่วยกิต 

ของรายวิชาเรียนรู้ในชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

รายวิชาเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง รายวิชาที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
โดยพิจารณาจาก มคอ.3 ที่มีการจัดกิจกรรมที่ใช้ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรียนรู้ และต้อง
มีระยะเวลาในการเรียนรู้หรือปฏิบัติในชุมชน/สังคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ
ระยะเวลาทั้งหมดของรายวิชา นับรวมรายวิชาศึกษาทั่วไป ปัญหาพิเศษ โครงงาน การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงาน และสหกิจศึกษา  

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่มีการจัดการเรียนการ
สอนครบทุกชั้นปี (4 หรือ 5 ชั้นปี) โดยอนุโลมให้ใช้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม่ 

หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ  
 จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน 

X 100 
จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

ค่าความท้าทาย ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
Diagnostic 
Questions 

1. รายงานข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน ในรอบปีการศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที่ ชื่อหลักสูตร   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร 

รายวิชาที่เรยีนรู้ในชุมชน 
รหัสวิชาและชื่อวชิา จ านวนหน่วยกิต 

X(X-X-X) 
จ านวนชั่วโมงการเรยีน

การสอนรวม 
จ านวนชั่วโมงที่จัด
กิจกรรมในชุมชน 

       
    
    
รวมจ านวนหน่วยกิตของรายวชิาที่เรียนรู้ในชุมชน.............หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ……… 

       
    
    
รวมจ านวนหน่วยกิตของรายวชิาที่เรียนรู้ในชุมชน.............หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ……… 

 

  

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ (Social Innovation University : SIU) 
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ตัวช้ีวัด SIU02 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมสังคม 

ค านิยามตัวช้ีวัด หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะ (Re-Skill) และเพ่ิมพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม (Up-Skill) 
ที่ตอบโจทย์ก าลังคนเร่งด่วน เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรม
สังคม 

หน่วยวัด จ านวนหลักสูตร  
ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 

0 หลักสูตร 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร  
Diagnostic 
Questions 

1. ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมสังคม 
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  
ที ่ ชื่อหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)  สมรรถนะท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 
   
   
   
   
   

 
 
  



19 

ตัวช้ีวัด SIU03 จ านวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ค านิยามตัวช้ีวัด หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะ (Re-Skill) และเพ่ิมพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม (Up-Skill) 
ที่ตอบโจทย์ก าลังคนเร่งด่วน เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ  (New Growth Engines)  ของประเทศ  เ พ่ือ พัฒนาทักษะการ เป็ น
ผู้ประกอบการ 

หน่วยวัด จ านวนหลักสูตร  
ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 

0 หลักสูตร 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร  
Diagnostic 
Questions 

1. ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  
ที ่ ชื่อหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree)  สมรรถนะท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 
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ตัวช้ีวัด SIU04 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรม
ความร่วมมือ 

ค านิยามตัวช้ีวัด เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : 
MOU) หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยทักษิณจัดท า
เอกสารหรือหนังสือบันทึกข้อตกลงเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน 

การด าเนินงานของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) หมายถึง การ
ด าเนินงาน/กิจกรรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารหรือหนังสือบันทึก
ข้อตกลง ซึ่งจัดทั้งในสถานที่จริงที่ก าหนด (On Sites) หรือในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
ประกอบด้วย 4 ประเภทต่อไปนี้ 

ประเภทท่ี 1 การแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษากับต่างประเทศ 
1.1 การแลกเปลี่ยนนิสิตแบบโอนหน่วยกิต (Credit Transfer) หมายถึง การ

แลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาท่ีลงทะเบียนไม่ต่ ากว่า 2 รายวิชา ระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน 
1.2 การแลกเปลี่ยนนิสิตแบบเข้าร่วมเรียน (Sit-in) หมายถึง การแลกเปลี่ยน

นิสิต/นักศึกษาท่ีลงทะเบียนอย่างน้อย 1 รายวิชา ระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน 
1.3 การฝึกอบรมทางวิชาการ (Academic Training) หมายถึง การเข้าร่วม

ฝึกอบรมที่เป็นการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ ทัศนคติ และทักษะความช านาญ
เฉพาะด้าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้นิสิต/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองในบริบทต่างๆ 

1.4 การเข้าร่วมประชุมหรือการร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่นิสิตมีส่วนร่วม 
(Attending Conference or Seminar as  Presenters) หมายถึง การที่นิสิตเข้าร่วม
ประชุมข้างต้นในระดับนานาชาติในฐานะผู้น าเสนอผลงานในงานต่อที่ประชุมที่จัดขึ้น
นั้น 

1.5 การฝึกประสบการณ์ท างานในต่างประเทศ (ฝึกงาน)  (International 
Internship) หมายถึง การที่นิสิตฝึกประสบการณ์ท างาน (ประเภทฝึกงาน หรือ  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ) ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 เดือน หรือ นักศึกษา
ต่างประเทศมาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

1.6 การฝึกประสบการณ์การท างานในต่างประเทศ (สหกิจศึกษานานาชาติ) 
(International Cooperative Education) หมายถึง การที่นิสิตฝึกประสบการณ์การ
ท างานในต่างประเทศ ประเภทสหกิจศึกษานานาชาติ ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  

ประเภทท่ี 2 การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ 
2.1 การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทางด้านการเรียนการ

สอน (Visiting Professor) หมายถึง การเชิญอาจารย์ผู้สอนจากต่างประเทศ (Visiting 
Professor) มาสอน เป็นวิทยากรฝึกอบรมทางวิชาการ วิทยากรบรรยายในมหาวิทยาลัย 
หรือ หน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยไป สอน  
เป็นวิทยากรฝึกอบรมทางวิชาการ วิทยากรบรรยาย ในหน่วยงานต่างประเทศ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 

2.2 การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทางด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (Visiting Researcher) หมายถึง การเชิญอาจารย์ผู้สอนจากต่างประเทศ 
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ตัวช้ีวัด SIU04 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรม
ความร่วมมือ 
(Visiting Researcher) มาท างานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ในมหาวิทยาลัย หรือ 
หน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยท างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในหน่วยงานต่างประเทศ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

  2.3 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบัน/องค์กรต่างประเทศ 
(Shadowing Program/Online) หมายถึง การที่บุคลากรร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้าน
การปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ หรือ Online เป็นระยะเวลารวม
สะสมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 

 2 . 4  การ เข้ าประชุ มทางวิ ช าการที่ บุ คลากรมี ส่ วนร่ วม  (Attending 
Conference as a Presenter)  หมายถึง การที่บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติในฐานะผู้น าเสนอผลงานในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาตินั้น 

ประเภทท่ี 3 การจัดการประชุมเชิงวิชาการร่วม 
การจัดการประชุมเชิงวิชาการร่วม หมายถึง การจัดประชุมทางวิชาการร่วมกับ

หน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็น
หน่ วยงานหลัก  หรื อประเภทต่ างๆ เช่น   Host and Co-host, International 
Conference, International Symposium, Joint Seminar, Webinar แ ล ะ 
International Workshop 

ประเภทท่ี 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา หมายถึง การมี

กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมพูนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านโลกทัศน์ทางด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรในต่างประเทศ  

หน่วยวัด ร้อยละ / จ านวนเครือข่าย 
สูตรค านวณ  ระดับมหาวิทยาลัย 

 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรม
ความร่วมมือ X 100 

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ระดับส่วนงาน   
นับจ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรมความ
ร่วมมือ 

ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 
0 ความร่วมมือ 1 ความร่วมมือ 2-3 ความร่วมมือ ≥ 4 ความร่วมมือ  

Diagnostic 
Questions 

1. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกิจกรรมความร่วมมือ ใน
รอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  
ที ่ สถาบันใน

ต่างประเทศ 
หน่วยงานที่

ด าเนิน
กิจกรรม 

รูปแบบการ
ด าเนินงาน 

วัน เดือน 
ปี/สถานที ่

ชื่อ
กิจกรรม/ 
โครงการ 

ผลการ
ด าเนินการ 

จ านวนนิสิต/
บุคลากรที่
เข้าร่วม

ด าเนินงาน 

ปัญหา
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
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ด้านวิจัย 
 
ตัวช้ีวัด SIU05 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
ค านิยามตัวช้ีวัด ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก  และยังเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่แสดงศักยภาพด้านการวิจัยของ
คณาจารย์และนักวิจัยอีกด้วย   

เงินทุนวิจัย หมายถึง เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนให้ท าวิจัยหรือ
รับจ้างวิจัย (Contracted Research) โดยไม่นับการบริการวิชาการอ่ืนๆ เช่น การเป็นที่
ปรึกษา  ออกแบบ วางระบบ ฝึกอบรม สัมมนา หรือการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
แยกเป็นดังนี้ 

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง  
1. เงินทุนวิจัยภายนอกจากภาครัฐ หมายถึง จ านวนเงินทุนวิจัยทั้งหมดที่ได้รับ

จากหน่วยงานภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2. เงินทุนวิจัยภายนอกจากภาคเอกชน หมายถึง จ านวนเงินทุนวิจัยทั้งหมดที่
ได้รับจากหน่วยงานภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม บริษัท ห้าง ร้าน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

ทั้งนี้ ต้องเป็นทุนวิจัยที่ด าเนินการผ่านมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ ว่าด้วย การ
บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก  และไม่นับรวมเงินทุนวิจัยจาก
งบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน ทั้งในระดับส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด จ านวนเงิน 

สูตรค านวณ  
ผลรวมของจ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจากการรับทุนของอาจารย์ประจ า/
นักวิจัย 

ค่าความท้าทาย ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา  
ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 
≤ 629,999 บาท ≤ 629,999 บาท ≤ 629,999 บาท ≤ 629,999 บาท  

Diagnostic 
Questions 

1. รายงานจ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในรอบปีการศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย  สังกัด สัดส่วนงานวิจัย จ านวนเงินทุนวิจัย  ระยะเวลาด าเนินการ ชื่อแหล่งทุนวิจัย 
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หมายเหตุ 1.  ช่ือผู้วิจัย กรณีโครงการวิจัยที่ด าเนินการโดยนักวิจัยหลายคน  ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วย
สัดส่วนและจ านวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีการก าหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 

2.  ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษานั้นๆ ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 
3.  กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน
ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ/หน่วยงาน 

4. การนับจ านวนเงินทุนวิจัย ให้นับตามที่ระบุในสัญญาการวิจัย โดยให้รวมค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน 
(Overhead) ที่หักให้กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้วย 
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ด้านบริการวิชาการ 
 
ตัวช้ีวัด SIU06 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจ

ใหม่ (Startup Co-Investment Funding) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 
ค านิยามตัวช้ีวัด งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 

อาทิ ศิษย์เก่า ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หรือ บุคคลภายนอก ต่องบประมาณด าเนินงาน
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน โดย 

จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่  
หมายถึง จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือการ
สร้างผู้ประกอบการในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด หมายถึง งบประมาณที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ได้รับการจัดสรรเพื่อการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมงบลงทุน 

หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ  
 จ านวนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่   

X 100 
งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 

ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 
≤ ร้อยละ 0.89 ร้อยละ 0.90-1.00 ร้อยละ 1.01-1.10 ≥ ร้อยละ 1.11  

Diagnostic 
Questions 

1. รายงานจ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในรอบปีการศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ชื่อ-สกุล  

ผู้ได้รับทุนภายนอก 
ชื่อแหล่งทุนภายนอก จ านวนเงิน 

วันที่ได้รับ
อนุมัติ 
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ตัวช้ีวัด SIU07 บุคลากรของมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
(Talent/Academic Mobility Consultation) (ตัวชี้วัดกลุ่ม 2) 

ค านิยามตัวช้ีวัด สัดส่วนบุคลากรจากมหาวิทยาลัย/ส่วนงานทั้งอาจารย์และนิสิตไปถ่ายทอด/
แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี  

จ านวนบุคลากรที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  หมายถึง 
อาจารย์และนิสิตที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถาน
ประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานทั้งหมดที่
รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ  
 จ านวนบุคลากรที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม   

X 100 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 
≤ ร้อยละ 8.99 ร้อยละ 9.00-10.00 ร้อยละ 10.01-11.00 ≥ ร้อยละ 11.01  

Diagnostic 
Questions 

1. รายงานข้อมูลด้านบุคลากรตามโครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัยและ/
หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง ในรอบปีการศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงานที่จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนความรู้ 
วัน เดือน ปี สถานที ่
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ตัวช้ีวัด SIU08 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ (Technological/Innovative Development Funding) 
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

ค านิยามตัวช้ีวัด งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี /นวัตกรรมเ พ่ือพัฒนาความ เป็น
ผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย ต่องบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 

ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย หมายถึง งบประมาณทั้งหมดในการพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยในรอบปี
การศึกษาที่ผ่านมา   

งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด หมายถึง งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
ได้รับการจัดสรรเพ่ือการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมงบ
ลงทุน 

หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ  
 ผลรวมงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน   X 100 
งบประมาณด าเนินงานทั้งหมด 

ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 
≤ ร้อยละ 0.89 ร้อยละ 0.90-1.00 ร้อยละ 1.01-1.10 ≥ ร้อยละ 1.11  

Diagnostic 
Questions 

1. รายงานข้อมูลงบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานและ/หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง ในรอบปี
การศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน 
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ตัวช้ีวัด SIU09 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาค 
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน (University - Industry Linkage)  
(ตัวช้ีวัดกลุ่ม 2) 

ค านิยามตัวช้ีวัด ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม  หมายถึง  ผลรวมค่า
คะแนนถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม หารจ านวนความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งหมด 

จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด  หมายถึง  รายการความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
University - Industry Linkage ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานทั้งหมดในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ  
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 

X 100 
จ านวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งหมด 

 ค่าถ่วงน้ าหนักของความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับ
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน มีดังนี ้
ค่าน้ าหนัก 0.25 คะแนน    ความร่วมมือกับองค์กรขนาดย่อม 
ค่าน้ าหนัก 0.50 คะแนน    ความร่วมมือกับองค์กรขนาดกลาง 
ค่าน้ าหนัก 0.75 คะแนน    ความร่วมมือกับองค์กรขนาดใหญ่ 
ค่าน้ าหนัก 1.00 คะแนน    ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 

ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 
≤ ร้อยละ 17.99 ร้อยละ 18.00-20.00 ร้อยละ 20.01-22.00 ≥ ร้อยละ 22.01  

Diagnostic 
Questions 

1. รายงานข้อมูลความร่วมมือกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานและ/
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีการศึกษาที่รายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล 

ที ่ ชื่อความร่วมมือ 
หน่วยงานที่ท า
ความร่วมมือ 

ประเภทความร่วมมือ 
วัตถุประสงค์
ความร่วมมือ 

ระยะเวลา
ของความ
ร่วมมือ 

ค่าน้ าหนัก* พัฒนา
ผู้ประกอบการ 

ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม 

อื่นๆ 
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ตัวช้ีวัด SIU10 จ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก 
ค านิยามตัวช้ีวัด การให้บริการวิชาการแก่สังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่

สังคมภายนอกสถาบัน หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบัน โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามา
ใช้บริการ 

จ านวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง จ านวนรายรับโดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่สามารถน าผลลัพธ์กลับสู่องค์กรในนาม
มหาวิทยาลัย หรือ คณะ สถาบัน ส านัก หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลั ยแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยมีแหล่งที่มาของรายได้ ได้แก่ ค่าบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ
และตรวจซ่อม ค่าบริการเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าบริการการส ารวจการวางแผน 
การจัดการ หรือการวิจัยในลักษณะการว่าจ้าง ค่าบริการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ  การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ค่าบริการการวางระบบ ออกแบบ สร้าง 
ประดิษฐ์หรือผลิต รายได้จากการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
รายได้จากการให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ
การว่าจ้าง  โดยรายได้จากการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการ
บริการวิชาการ 

นับจ านวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก 
หน่วยวัด จ านวนเงิน (บาท)  
ค่าความท้าทาย ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา  

ยกเว้น วิทยาลัยนานาชาติ ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 
ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 

≤ 161,999 บาท ≤ 162,000-180,000 
บาท 

≤ 180,000-198,000 
บาท 

≥ 198,001 บาท 

 
Diagnostic 
Questions 

1. รายงานเงินจากการบริการวิชาการท่ีได้รับจากแหล่งภายนอก ในรอบปีการศึกษาที่
รายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ ชื่อโครงการบริการวิชาการ 
วัน/เดือน/ปี/สถานที่

ที่ด าเนินโครงการ 
จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
แหล่งงบประมาณ

ภายนอก 
จ านวนเงิน 
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ตัวช้ีวัด SIU11 จ านวนสินค้าและบริการในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการ
วิชาการ 

ค านิยามตัวช้ีวัด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หมายถึง การปรับปรุงหรือการพัฒนาเพ่ือให้มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการ หมายถึง การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบ
การให้บริการที่ท าให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองตามความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าเพ่ิมมากข้ึน 

หน่วยวัด จ านวนสินค้าและบริการ 
ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะวิทยากรสุขภาพและการกีฬา      คณะวิทยาศาสตร์      คณะศิลปกรรมศาสตร์  
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ  
ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

1 รายการ 2-3 รายการ 4-5 รายการ ≥ 6 รายการ 
คณะนิติศาสตร์     คณะพยาบาลศาสตร์    คณะศึกษาศาสตร์  
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

0 รายการ 1 รายการ 2 รายการ ≥ 3 รายการ  
Diagnostic 
Questions 

1. รายงานข้อมูลจ านวนสินค้าและบริการในพ้ืนที่ที่ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการ
บริการวิชาการ และ/หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง ในรอบปีการศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ ชื่อสินค้าหรือบริการ 
ประเภท 

พื้นที่เป้าหมาย 
วิธีการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สินค้า บริการ 
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ตัวช้ีวัด SIU12 จ านวนชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 

ค านิยามตัวช้ีวัด ชุมชน /พื้นที่  ได้แก่ ชุมชนหรือพ้ืนที่ที่แบ่งตามเขตการปกครองหน่วยงาน 
ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคท้องถิ่น 

การบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ
ให้บริการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น หรือท า
ให้เกิดรูปแบบการบริการแบบใหม่ที่ตอบสนองตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพ่ิม
มากขึ้น 

ชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์  หมายถึง กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการบริการวิชาการที่มีการน ากิจกรรม/โครงการไปใช้และได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการดังกล่าว โดยมีเอกสารหลักฐานการที่แสดงถึงได้รับ
ประโยชน์อย่างชัดเจน 

หน่วยวัด จ านวน ชุมชน/พืน้ที่/หน่วยงาน 
ค่าความท้าทาย ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 

0 พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ 3 พ้ืนที่  
Diagnostic 
Questions 

1. รายงานข้อมูลจ านวนชุมชน/พ้ืนที่/หน่วยงาน ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานและ/
หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง ในรอบปีการศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ ชุมชน/พื้นที่/หน่วยงาน 
โครงการบริการ

วิชาการ 
วิธีการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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ด้านบริหารจัดการ 
 
ตัวช้ีวัด SIU13 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับรางวัล 
ค านิยามตัวช้ีวัด ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา  ค้นคว้า  

วิเคราะห์  สังเคราะห์  วิจัย การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา
งานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ จนสามารถได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ อาทิ 1) ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor รวมสูงสุด 2) ผู้มีผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication) 3) ผลงานวิจัยและสิทธิบัตร 4) ผลงาน
นวัตกรรมการวิจัย และ 5) รางวัลที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 
เป็นต้น 

รางวัลระดับชาติ หมายถึง รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน การประกวดการยก
ย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

รางวัลระดับนานาชาติ หมายถึง รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน การประกวด 
การยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรทางวิชาการหรือวิชาชีพ หรือองค์กรกลาง
ระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

หน่วยวัด ร้อยละ  

สูตรค านวณ  
 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 

X 100 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ค่าความท้าทาย ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา  
ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 

ไม่ท้าทายมาก ไม่ท้าทาย ท้าทาย ท้าทายมาก 
≤ ร้อยละ 8.09 ≤ ร้อยละ 8.09 ≤ ร้อยละ 8.09 ≤ ร้อยละ 8.09  

Diagnostic 
Questions 

1. รายงานจ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ในรอบปีการศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
ตัวอย่างตารางเก็บรวบรวมข้อมูล  

ที ่ ชื่อ-สกลุ ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่จัด/

ผู้ให้รางวัล 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ได้รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานาชาติ 
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ตัวช้ีวัด SIU14 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน 
 (1) อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ 
ค านิยามตัวช้ีวัด รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา

เหมาจ่ายจากการจัดการศึกษา 
รายได้อื่น  หมายถึง  รายได้ท่ีนอกเหนือจากรายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่ 
1. รายได้จากโครงการบริการวิชาการ (นับวงเงินที่จัดเก็บได้ ไม่หักค่าธรรมเนียม

บริการวิชาการ) 
2. ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก (นับวงเงินที่ได้รับทั้งโครงการ) 
3. เงินบริจาค 
4. รายได้จากการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาส่วนงาน 
5. รายได้จากโครงการเงินทุนหมุนเวียน 
6. รายได้จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ 
7. รายได้จากค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่อเนื่อง 
8. เงินรับฝากลักษณะที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจากแหล่ง

ภายนอก 
9. รายได้จากการบริหารเงินคงคลัง เช่น รายได้ดอกเบี้ย 
10. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าบ ารุงหอพัก ค่า

เช่าร้าน เป็นต้น 
11. รายได้อ่ืน ๆ  
การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีการศึกษา 

หน่วยวัด ร้อยละ  
สูตรค านวณ  1. รายได้ที่เพ่ิมข้ึน = รายได้ปีการศึกษาปัจจุบัน – รายได้ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึน = 
รายได้ที่เพ่ิมข้ึน 

X 100 
รายได้ปีการศึกษา 2563 

ค่าความท้าทาย ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
Diagnostic 
Questions 

1. รายงานการเพ่ิมข้ึนของรายได้ ในรอบปีการศึกษาท่ีรายงาน  
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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 (2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) 
ค านิยามตัวช้ีวัด อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ ROA หมายถึง เป็นอัตราส่วนทางการเงิน

ระหว่าง รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(สุทธิ) กับสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึง
ความสามารถของกิจการที่จะน าสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานของ
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (สุทธิ) หมายถึง รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกแล้ว 
รวมถึงดอกเบี้ยและภาษีเงินได้แล้ว 

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากร
ดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
ทรัพยากรนั้นในอนาคต สินทรัพย์ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

การรายงานข้อมูล ระดับมหาวิทยาลัย รายงานตามปีงบประมาณ 
หน่วยวัด ร้อยละ 
สูตรค านวณ   รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (สุทธิ) 

X 100 
สินทรัพย์รวม 

การวิเคราะห์ค่าที่ได้จากการค านวณ 
- หาก ROA ที่ค านวณได้มีค่ามาก แสดงว่ากิจการได้น าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ได้รับผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ได้รับ
ผลตอบแทนสูง 
- หาก ROA ที่ค านวณได้มีค่าน้อย แสดงว่ากิจการได้น าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการ
ด าเนินงานได้อย่างไร้ประสิทธิภาพ ท าให้ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ไม่ดีเท่าที่ควร 

ค่าความท้าทาย ผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
Diagnostic 
Questions 

1. รายงานวิเคราะห์งบการเงินประจ าปีงบประมาณท่ีรายงาน   
2. รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  
3. รายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดง
แนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 


