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ค าน า 
 

คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 จัดท ำขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560 โดยด ำเนินกำรภำยใต้กรอบของระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ CUPT QA ที่พัฒนำโดยที่ประชุม
อธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งระบบ CUPT QA ได้แบ่งกำรพัฒนำเป็น 2 ระยะ คือ CUPT QA1  
ใช้ CUPT Indicators และ CUPT QA2 ใช้เกณฑ์  EdPEx เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะ/
สถำบัน และระดับดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ AUN QA โดยมีควำมตั้งใจให้กำรประเมินเป็นกำรใช้เกณฑ์ชุดเดียวกันทั้ง 
1st Party และ 3rd Party Assessment และวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเป็นกำรประเมินเชิงระบบ 7 
ระดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินระดับหลักสูตรของ AUN-QA เป็นกำรเปลี่ยนจำกกำร Audit ตำม
ข้อก ำหนดของตัวชี้วัดสู่ลักษณะที่เป็น Assessment คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์กำรประเมิน 3 เกณฑ์ 
ประกอบด้วย 1) เกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร กำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ ASEAN University Network – 
Quality Assurance (AUN - QA) ที่มีสำระหลักเก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำแบบ Outcome Based Education 
(OBE) มุ่งสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) และมีกำรประเมิน 7 ระดับ 2) เกณฑ์ CUPT QA 
ระดับส่วนงำนวิชำกำร จ ำนวน 7 ส่วนงำน เป็นกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ CUPT Indicators ซึ่งพัฒนำมำจำก
ตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ .) และส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กรมหำชน) (สมศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำให้เกิดคุณภำพและเป็นพ้ืนฐำนที่
จะรองรับกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx ในปีกำรศึกษำ 2561 และ 3) เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ 
กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ระดับส่วนงำน
วิชำกำร จ ำนวน 5 ส่วนงำน ส่วนงำนอ่ืน หน่วยงำนบริหำร และมหำวิทยำลัย  กำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ 
EdPEx  เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรองค์กรสอดคล้อง เหมำะกับบริบทของมหำวิทยำลัย 
และเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่เป็นเลิศต่อไป 
 

 
 มหำวิทยำลัยทักษิณ 
 กุมภำพันธ์ 2561 
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บทท่ี 1 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 

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

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
โดยมีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึง
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ การด าเนินการที่ผ่านมา พบว่า ระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ได้ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือ
ประเมินสถาบันอุดมศึกษาแยกชุดกัน ซึ่งเป็นภาระส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้อง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน  

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงมีมติแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาขึ้นเพ่ือพิจารณาจัดท าเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน และรวมเรียกว่า Council of the University Presidents Quality  
Assurance (CUPT QA) เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายในสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
ของ ทปอ. และ ทอมก และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันเพ่ือใช้ประโยชน์จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาได้มากท่ีสุดและเป็นภาระต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมเหตุสมผล 

ทั้งนี้ ทปอ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 21 ธันวาคม 2557 และ ทอมก. ในการประชุมครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 23 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ. และ ทอมก ใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA โดยหวังให้เกิดการบูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันภายใต้บทบาทที่ต่างกัน เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระ
ที่เกิดจากการท างานซ้ าซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ที่ค านึงถึงแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) มุ่งสู่การด าเนินการตามแนว EdPEx 
อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะสมาชิกของ ทปอ. และ ทอมก. โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 จึงมีมติ เห็นชอบน าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA มาแทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเ พ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance  
Excellence :EdPEx) แทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  



2 

ดังนั้น การด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ในปีการศึกษา 2560 จึ งแบ่งการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA 
2. ส่วนงานวิชาการ ใช้เกณฑ์ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA จ านวน 7 ส่วนงานได้แก่ 
 2.1  คณะพยาบาลศาสตร์ 
 2.2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2.3  คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
 2.4  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
 2.5  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2.6  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 
 2.7  วิทยาลัยนานาชาติ 
3. ส่วนงานวิชาการ ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จ านวน 5 ส่วน

งาน ได้แก่ 
 3.1  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
 3.2  คณะนิติศาสตร์ 
 3.3  คณะวิทยาศาสตร์ 
 3.4  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 3.5  คณะศึกษาศาสตร์ 
4. ส่วนงานอ่ืนและหน่วยงานบริหาร ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

(EdPEx) ยกเว้นส านักหอสมุดใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
5. ระดับสถาบัน ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีข้อบังคับ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

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

วิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร 
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กรอบแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU - Quality Assurance Framework: 

TSU - QAF) พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ กรอบระบบคุณภาพ (Quality System Framework : QSF) มาตรฐานคุณภาพ (Quality  Standard 
: QS) และการจัดการคุณภาพ (Quality Management : QM) ซึ่งทั้ง 3 ส่วน มีความจ าเป็นในการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมีความเชื่อมโยงกันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปที่ 1-1 กรอบแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU - QAF) 
 
กรอบระบบคุณภาพ 

กรอบระบบคุณภาพ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 ก าหนดตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด า เนินงานที่ เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx)  
กรอบระบบคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าง
น้อย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การน าองค์กร 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
3. การมุ่งเน้นลูกค้า   
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   
5. การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 
6. การจัดกระบวนการ 
7. ผลลัพธ์ 

 
  

กรอบระบบคุณภาพ 
(Quality System Framework : QSF) 

การจัดการคุณภาพ 
(Quality Management : QM) 

มาตรฐานคุณภาพ 
(Quality Standard : QS) 
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มาตรฐานคุณภาพ  
มาตรฐานคุณภาพ คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการให้บรรลุ  ต้องสอดคล้องกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก และระบบประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืน 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ดังนี้ 

1. ระดับหลักสูตร ด าเนินการใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
- องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการทุกปีตลอดจนน าเสนอต่อสาธารณชนในระยะเวลาที่เหมาะสม  
- องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network - 

Quality Assurance (AUN-QA) ระดับหลักสูตร จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  
2. ระดับส่วนงานวิชาการ ที่ใช้เกณฑ ์CUPT QA ด าเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ  

- โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)  
- ตัวบ่งชี้หลัก จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  

3. ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร ที่ใช้เกณฑ์ EdPEx/TQA ด าเนินการ
ตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ  

- โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)  
- ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) (TSU09) 

- ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
4. ระดับสถาบัน ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Criteria for Performance Excellence :EdPEx) เช่นเดียวกับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงาน
บริหาร ด าเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ  

- โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)  
- ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) (TSU09) 

- ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 
การจัดการคุณภาพ  

การจัดการคุณภาพ คือสิ่งที่ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และส่วนงาน ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสภามาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 

พฤศจิกายน 2558 มีมติ เห็นชอบน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มาแทนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป  และการ
ประชุมสภามาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 มีมติ 
เห็นชอบน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยใช้กับระดับสถาบันและส่วนงานวิชาการที่มี
ความพร้อม 
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2. การก าหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  
 แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยประกาศแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ

การศึกษา เป็นปีการศึกษา 
3. การพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นปี

การศึกษา และด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกกลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

4.  การติดตามผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และน าเสนอผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานต่อไป 

5. การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี หมายความว่า รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษารายปี ซึ่งถือเป็นรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน
วิชาการ ส่วนงานอ่ืน หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

6.  การจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายความว่า รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่รายงานในรายงานการประเมิน
คุณภาพประจ าปีของมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร 

7.  อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก าหนด 
 

กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
การตรวจประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ การ

ตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และการตรวจประเมิน
ระดับสถาบัน 

 
1. การตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกหลักสูตรด าเนินการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกป ี
 ทุกหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี 
 ควรด าเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อน

การตรวจฯ ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
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องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 2 คน 
 ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันที่อยู่นอกสังกัดคณะที่

เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกคณะที่
เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน แต่ต่างหลักสูตร 

 ผู้ประเมินทุกคนต้องเป็นหรือเคยเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 คณะกรรมการประเมิน แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการ 1 ชุด สามารถประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 
 การตรวจสอบและก ากับการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 ด าเนินการโดยฝ่าย

วิชาการ 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
 ทุกหลักสูตรรายงานองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน

และจัดส่งให้กรรมการประเมินก่อนก าหนดการประเมินอย่างน้อย 15 วัน 
 หลักสูตรที่รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA โดยใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี

ย้อนหลัง หรือรายงานข้อมูลเท่าที่ได้ด าเนินการตามเกณฑ์และสรุปเป็น Program Profile เพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ 

 ให้หลักสูตรปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะน าของคณะกรรมการประเมินฯ ปีที่
ผ่านมา และปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA และปรับ Program Profile ให้ทันสมัย
เพ่ือเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ 

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

วิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา ด าเนินการประเมิน

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

รายงานเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) ล่วงหน้าก่อนการลงพื้นที ่ในวันลงพ้ืนที่มีข้ันตอนดังนี้ 
 พิธีเปิด (Opening Meeting)  
 การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 การตรวจเอกสาร 
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
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 การเยี่ยมชมสถานที่ 
 การน าเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพ่ือ

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

รายงานและหลักสูตรอ้างอิงผ่านระบบ e-SAR TSU และจัดท ารายงานผลการประเมินที่เน้นการเสนอจุดแข็ง
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร 

 
รายงานผลการตรวจประเมิน 
ให้หลักสูตรที่ “ผ่าน” การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน รายงานวันที่คณะกรรมการ

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

ผลการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีการเสนอจุดแข็งและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของหลักสูตร รวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและเฉพาะแต่ละเกณฑ์ 
ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ทั้งนี้ควรจัดท ารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลัง
สิ้นสุดการตรวจฯ 

 
การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ทุกหลักสูตรรายงานผลตามองค์ประกอบที่ 1 และส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

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

ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของภาควิชาหรือคณะโดย
ระบุวันที่ล่าสุดที่หลักสูตร “ผ่าน” การประเมินผลตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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รูปที่ 1-5 การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะโดยใช้ Program Profile จากรายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร version 2.0 
(หากใช้ Version 3.0 ใน Part 2 จะประกอบไปด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ คือ 2.1 ถึง 2.11) 

 
2. การตรวจประเมินระดับส่วนงานวิชาการที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 

 ทุกปี 
 ควรด าเนินการตรวจประเมินและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการตรวจ ฯ ระดับ

สถาบัน 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธาน 1 

คน กรรมการอย่างน้อย 2 คนทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยมีจ านวนผู้ประเมิน
ที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าอย่างน้อยร้อยละ 50  

 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA 
ของ ทปอ./ทอมก หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบและมีประสบการณ์ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือระบบอ่ืน ๆ มาก่อน 
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 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่
ด ารงต าแหน่งรองคณบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งในอดีตและผู้ที่ด ารงต าแหน่งใน
ปัจจุบัน 

 คณะที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
 จัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators 

ระดับคณะ 
 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วัน ก่อนการตรวจฯ 

 
ขั้นตอนการตรวจประเมิน 

ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน ประกอบด้วย 
(1) พิธีเปิด (Opening Meeting) 
(2) การน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
(3) การตรวจเอกสาร 
(4) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(5) การเยี่ยมชมสถานที่ 
(6) การน าเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะ

ตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพ่ือผู้รับการประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและน าไปสู่
การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า (Closing Meeting) 

 
รายงานผลการตรวจประเมิน 
มีการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะเพ่ือตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพ่ือผู้รับการ

ประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและน าไปสู่การพัฒนาของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าหรืออาจ
รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีรวมทั้งคะแนนการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ตลอดจนควรสรุปให้เห็นภาพรวมของคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่าจุดเน้นของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประสิทธิภาพของการด าเนินงานในคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ผลลัพธ์ของผลผลิตต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งนี้ควรจัดท า
รายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ 

 
การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน (CDS) ผ่านระบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ. 

ก าหนด 
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3. การตรวจประเมินระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร ที่ใช้เกณฑ์ EdPEx 
 
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 
ทุกปี 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 
ก าหนดตรวจประเมิน 2 ส่วน ดังนี้ 
(1) การตรวจประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการประเมิน  
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 คน 

ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็น อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

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

(2) รายงานการประเมินตนเอง 
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง ดังนี้ 

ส่วนงาน รายงานการประเมินตนเอง 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 3  

- รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง 
EdPEx 

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

- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 
คณะนิติศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์  

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

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

2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7  
ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร 1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 1 ตามพันธกิจที่รับผิดชอบ  

- การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP)  
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ส่วนงาน รายงานการประเมินตนเอง 
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการก าหนดตัววัดที่ส าคัญใน

หมวด 7  
- แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  

2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7  
ส านักหอสมุด 1. จัดท าแผนและพัฒนาองค์กร ตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
2.  จัดท ารายงาน SAR ตามเกณฑ์ TQA (โครงร่างองค์กร และหมวด 
1-7) 

 
 
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 

การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
(1) การตรวจประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติงาน  

 ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
- คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินจากรายงานประเมินตนเอง ผ่าน

ระบบ e-SAR TSU  และตรวจประเมินตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) ยกเว้น
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนและส านักหอสมุด อาจมีการตรวจประเมินในพ้ืนที่ (Site Visit) ร่วมด้วย 

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

ส่วนงานวิชาการ 
 ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 ส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาและประเมิน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  
 

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

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

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

ก าหนด  
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การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะ 
น าเสนอรายงานการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

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

รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน 
ทุกปี 
 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธาน 1 
คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน  

 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็น EdPEx Assessor หรือ TQA Assessor 
 มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ 

 
รายงานการประเมินตนเอง 
ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง ดังนี้ 
 
ส่วนงาน รายงานการประเมินตนเอง  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 1  
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP)  
- รายงานวิธีการน า EdPEx ไปใช้ในหน่วยงาน 
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการก าหนดตัววัดที่ส าคัญในหมวด 7 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx  
- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7  
 
ขัน้ตอนการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx เพ่ือรับ Feedback มีข้ันตอนดังนี้ 

 ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 ส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา 
 พิจารณาผลการประเมินจากรายงานประเมินตนเอง 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  
 

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

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

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

ก าหนด  
 
การเผยแพร่สาระส าคัญสู่สาธารณะ 
น าเสนอรายงานการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

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

 
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้ 
1. องค์ประกอบที่  1 การกํากับมาตรฐาน  ของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่สถาบันจะดําเนินการ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ดําเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นต่ํา และ
จะนําข้อมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรนี้นําเสนอในเว็บของตนเอง เป็นการเผยแพร่สาธารณะ 
เพ่ือให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมทั้ง 
สมศ. และ สกอ. สามารถสอบทานข้อมูลได้ตลอดเวลา เมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยการประเมินการ
ดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน จะดําเนินการเป็นประจําทุกปีและนําผลการประเมินไป
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับคณะ/สถาบัน  

2. องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะดําเนินการ
ด้วยการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร หรือเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรขององค์กรระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพ, ABET, AACSB เป็นต้น โดยให้ดําเนินการประเมินองค์ประกอบเพ่ือการพัฒนาตามรอบของระบบ
สากลที่ได้เลือกใช้ และดําเนินการตามเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้น
หลักสูตรที่ ใช้เกณฑ์ AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปีและ
ดําเนินการตามที่เกณฑก์ําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ทั้งนี้การประเมิน AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้น
ไม่จําเป็นต้องสอดคลอ้งกับวงรอบของการปรับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะดําเนินการโดยขอความ
ช่วยเหลือสนับสนุนคู่มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จากสํานักงานเลขานุการของ AUN การเลือกดําเนินงาน
ตามแนว AUN-QA ระดับหลักสูตรหรือเกณฑ์สากลอ่ืน ๆ ในองค์ประกอบเพ่ือการพัฒนานี้เป็นไปเพ่ือเตรียม
ความพร้อมของหลักสูตรให้สามารถได้รับการรับรองในระดับสากลตามมาตรฐานของ AUN-QA หรือเกณฑ์
สากลอ่ืน ๆ รองรับการเปิดเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้เกิด Mobility 
ในภาคการศึกษา 

โดยการดําเนินการการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตรนี้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ สมศ. และ สกอ. ที่ต้องการผลักดันให้หลักสูตรการศึกษาของภาษาไทยมี
พัฒนาการมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษาไทยใน
ตลาดโลก 
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องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA 
 

องค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติโดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง  ๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2558 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยอนุโลมให้ใช้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ในการแจ้งให้ 
สกอ. รับทราบจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 
โดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ. 
2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว 

ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว สําหรับ
หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 จะใช้เกณฑ์กํากับมาตรฐาน 11 ข้อ ตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 2.1 และสําหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 จะพิจารณาการกํากับมาตรฐานใน 
12 ข้อ รายละเอียดตามตารางที่ 2.2 โดยหลักสูตรจะเลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพียงเกณฑ์เดียว ซึ่ง
พิจารณาจากหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฉบับล่าสุด 
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ตารางท่ี 2.1 ตัวชี้วัด 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2548 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
1 . จํ า น ว น อ า จ า ร ย์
ประจําหลักสูตร 

ไม่น้ อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจํ าเกินกว่า 1 
หลักสูตร ไม่ ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

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

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

บันทึกข้อความที่ ศธ0506(2)/ว 569 
ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 กําหนดว่า 
 อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์

ประจําหลักสูตรพหุวิทยาการ (Mul-
tidisciplinary) ได้ อี ก 1 หลั กสู ตร 
โดยต้องเป็ นหลักสูตรที่ ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจําอยู่
แล้ว (หลักสูตรพหุวิทยาการพิจารณา
จากหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบว่าเป็นหลักสูตรพหุ
วิทยาการ) 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรในระดับปริญญา
เอก หรือ ปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร 

บนัทึกข้อความท่ี ศธ0506(4)/ว254 ลง
วันที่ 11 มี.ค.2557 กําหนดว่า 
 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนง

วิชา/กลุ่มวิชาชีพกําหนดให้ต้องมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนไม่
น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนง
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
วิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่ม
วิชาที่เปิดสอน 

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

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

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

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

 

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

 คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอก
ห รื อ เที ย บ เท่ า  ห รื อ ดํ า ร ง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 3 
คน 

 

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

 1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณ วุฒิ ป ริญ ญ าโทหรือดํ ารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง 
คุณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบั น  มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน 

ห ลั ก สู ต รป ริญ ญ าโท  ตาม บั นทึ ก
ข้อความที่ ศธ0504(4)ว867 กําหนดว่า 
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากสําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เริ่มสอน 
จะต้องมีผลงานวิจัย จึงจะสามารถเป็น
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เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
และ 
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
 

และ 
3. มีประสบการณ์ ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก 
และเป็ นอาจารย์ป ระจํ าหลักสู ตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 

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

 1.  เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ท า ง วิ ช า ก า ร ไม่ ต่ํ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.  มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1.  เป็ นอาจารย์ป ระจํ าที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2.  มีประสบการณ์ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

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

สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไปจนนักศึกษา



 
20 

เกณฑ์การประเมิน ตรี โท เอก หมายเหตุ 
สําเร็จการศึกษา หากนักศึกษาได้รับ
อนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ก่อนการ
เกษียณอายุ 

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

 1 . เป็ น อ าจ ารย์ ป ระจํ าห รื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ํ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

1.  เป็นอาจารย์ประจําหรือ
ผู้ ท ร งคุ ณ วุฒิ ภ ายน อก ที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ 
2. มีประสบการณ์ ในการทํา
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช้ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

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

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

 1 .   อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํ า ก ว่ า รอ งศ าสต ราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่

1 .  อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ที่ มีคุณ วุฒิ ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่ง
ท างวิ ช าการ ไม่ ต่ํ าก ว่ า รอ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่ สั ม พันธ์กัน 
และ 
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ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

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

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

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

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

วทิยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ 
การจดทะเบียนสิทธิบั ตร หรืออนุ
สิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดย
พิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร หรือ 
อนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 

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

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

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 
คน 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต ร ระดั บ
บัณ ฑิ ตศึกษา พ .ศ . 2548 ข้อ  10 
กําหนดว่า อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หาก
ห ลั กสู ต ร ใดมี อ าจ ารย์ ป ระจํ าที่ มี
ศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 10 คน เพ่ือสนับสนุนนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุน
วิจัยและเครื่องมือวิจั ย  รวมทั้ งผู้ ที่
ดําเนินโครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่องในการผลิตผลงาน 
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10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า มี
ผ ล ง า น วิ จั ย อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

 มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 
โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

 

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

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

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

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

 

รวม เกณฑ์ 3 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ เกณฑ์ 11 ข้อ  
 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 กําหนดไว้เป็น “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง จะมีผลเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์”
ทั้งนั้น ให้ดําเนินการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ไม่ว่าผลการประเมินองค์ 1 จะเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์และให้รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 พร้อมเหตุผลและการดําเนินการแก้ไข ในกรณีที่พบว่า ผลการประเมินองค์ 1 ของหลักสูตรนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกอบผลการประเมิน 
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ตารางท่ี 2.2 ตัวชี้วัด 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 
 

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

ไม่ น้ อยกว่ า 5 คนและเป็ นอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ห ลั ก สู ต ร  เกิ น ก ว่ า  1 
หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  

ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  

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

มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ํา
ป ริญ ญ าโทหรือ เที ยบ เท่ าที่ มี ตํ าแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ํ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์
ขึ้น ไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

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

มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ํ า
ป ริญ ญ าโท ห รื อ เที ย บ เท่ าที่ มี ตํ าแห น่ ง รอ ง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการใน  5 ปี ย้อนหลั ง โดยอย่างน้ อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

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

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจํา มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนรายละเอียด 

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิขั้น
ต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชา
ที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง รายละเอียด 

อาจารย์ผู้ สอนที่ เป็นอาจารย์ประจํา มี คุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เที ยบ เท่ าที่ มี ตํ าแหน่ งรองศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาที่ สัม พันธ์กันหรือ
ส าข า วิ ช า ข อ งร า ย วิ ช าที่ ส อ น  แ ล ะ ต้ อ งมี
ประสบการณ์ ด้ านการสอนและมีผลงานทาง
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วิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง  
 

5 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง 
อาจารย์ผู้สอน ที่ เป็น
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
มี คุณ วุฒิ ป ริญ ญ าโท  ห รื อ  คุณ วุฒิ
ป ริ ญ ญ าต รี ห รื อ เที ย บ เท่ า แ ล ะ มี
ประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น 

อาจารย์ผู้ สอน ที่ เป็ นอาจารย์ พิ เศษ  (ถ้ ามี )  
มี คุณ วุฒิ ขั้ น ต่ํ าป ริญ ญ าโท ห รือ เที ย บ เท่ า  
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
ส าข าวิ ช าขอ งร าย วิ ช าที่ ส อน  และต้ อ งมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

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

 1. เป็ นอาจารย์ประจํ าหลักสู ตรที่ มี คุณ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ  
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

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

 กรณี เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

กรณี เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
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เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
ที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ  
กรณี  เป็นผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอก  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มี
คุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  5 เรื่ อ ง  ห าก ไม่ มี คุ ณ วุฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ ทราบ 

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

 ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ประกอบด้ วย  อาจารย์ประจํ าหลักสู ตรและ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ จากภายนอกไม่น้ อยกว่ า 5 คน 
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก 

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

 กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง

กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ ารองศาสตราจารย์  ในสาขาวิช านั้ นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
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เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ  
กรณี  เป็นผู้ทรงคุณ วุฒิภายนอก  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มี
คุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  5 เรื่ อ ง  ห าก ไม่ มี คุ ณ วุฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ ทราบ 

10. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผล งาน ของผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา 

 กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ.  
กรณี แผน ก2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือ นําเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นําเสนอได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings)  
กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่ง
ของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง  
กรณี แบบ 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 
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เกณฑ์การประเมิน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
11. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 วิทยานิพนธ์  
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 
5 คน  
การค้นคว้าอิสระ  
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 
15 คน  
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ 
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการ
หรือปริญญาโทและตําแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 
คน 

วิทยานิพนธ์  
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน  
การค้นคว้าอิสระ  
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา  
15 คน  
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ทํ าวิทยานิพนธ์  1 คนเทียบเท่ากับ 
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการหรือปริญญา
โทและตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

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

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลั ย /สถาบั น  เพ่ื อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปี
ที่ 8) 

ปรับปรุงหลักสู ตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัติ /ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปี
ที่ 6)  

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 

หมายเหตุ : 1. หลักสูตรพหุวิทยาการต้องกําหนดไว้ใน มคอ.2 ที่แจ้ง สกอ. รับทราบ 
 2. กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเฉพาะทาง สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ต้องเป็นหลั กสูตรในระดับ

การศึกษาเดียวกัน (ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา) 
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ในระดับหลักสูตรจะใช้เกณฑ์จาก Guide to AUN  

Quality Assessment at Programme Level Version 3.0 เป็นเกณฑ์ในองค์ประกอบที่  2 การพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based) เกณฑ์นี้เป็นที่
ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปลายปี ค.ศ. 2015 ทาง AUN ได้ออกเกณฑ์ชุดใหม่ Version 3.0 ซึ่ง
ปรับเกณฑ์เดิมใน Version 2.0 [10] จํานวน 15 เกณฑ์ เหลือ 11 เกณฑ์ โดยยังคงสาระสําคัญเดิมในการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรที่ใช้เพ่ือการพัฒนา ดังนั้น หลักสูตรที่พัฒนา SAR โดยใช้เกณฑ์ของ Version 2.0  
จะสามารถปรับเป็น SAR ตามเกณฑ์ได้ทันทีดังแสดงในตารางความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ใน Version 2.0 ไป
ยัง Version 3.0 ดังนี้ 

 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ AUN-QA Programme Level Version 2.0 และ 3.0  

AUN-QA Version 2.0 AUN-QA Version 3.0 
1. Expected Learning Outcomes 1. Expected Learning Outcomes 
2. Programme Specification 2. Programme Specification 
3. Programme Structure and Content 3. Programme Structure and Content 
4. Teaching and Learning Strategy 4. Teaching and Learning Approach 
5. Student Assessment 5. Student Assessment 
6. Academic Staff Quality 6. Academic Staff Quality 
7. Support Staff Quality 7. Support Staff Quality 
8. Student Quality 

8. Student Quality and Support 
9. Student Advice and Support 
10. Facilities and Infrastructure 9. Facilities and Infrastructure 
11. Quality Assurance of Teaching and 

Learning Process 
10. Quality Enhancement 

12. Staff Development Activities 6. Academic Staff Quality 
7. Support Staff Quality 

13. Stakeholders Feedback 10. Quality Enhancement 
14. Output 

11. Output 
15. Stakeholders Satisfaction 
 

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

Outcome หรือ  ELO) ที่ พัฒนาขึ้นจากความจํ าเป็น  (Needs) ต่ าง ๆ  ของกลุ่ มผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย 
(Stakeholders) ในหลักสูตรและข้อกําหนดมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น 
ข้อกําหนดมาตรฐานหลักสูตร/มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา หรือ ข้อกําหนดจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร ได้แก่ 
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1. ผู้เรียน นิสิต นักศึกษา 
2. คณาจารย์ นักวิจัย 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 
4. ผู้บริหาร 
5. บัณฑิต ศิษย์เก่า 
6. ผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้างบัณฑิต 
ในการประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA ดําเนินการโดยนํา ELO ที่พัฒนาขึ้นมาเป็น

เป้าหมายหลักของการดําเนินการในหลักสูตร โดยถ่ายทอด ELO ลงในการดําเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้บัณฑิตที่
จบจากหลักสูตรมี ELO หรือผลการเรียนรู้คาดหวังที่ได้กําหนดไว้ เกณฑ์จะกําหนดให้ถ่ายทอด ELO ลงใน
ข้อกําหนดหลักสูตร (Program Specification) และโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme  
Structure and Content) รวมถึงใช้ ELO ในการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Teaching 
and Learning Approach) และวิธีการวัดผล (Student Assessment) ที่สามารถวัดว่าผู้เรียนได้มี ELO ที่
กําหนดหรือไม่ โดยรวมคือเพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ (Graduate  
Attributes) ตามผลการเรียนรู้คาดหวังรวมของหลักสูตร (Programme Outcomes) หรือคุณสมบัติของ 
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

นักศึกษาและส่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร (Student Quality & Supports and Facilities & 
Infrastructure) ล้วนแล้วแต่เป็นการดําเนินการสําคัญที่ส่งผลถึงการประกันคุณภาพหลักสูตร และการพัฒนา
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ให้คุณภาพของการดําเนินการในหลักสูตรดียิ่งขึ้น (Quality Enhancement) และตรวจสอบผลลัพธ์ (Output) 
ของหลักสูตร เป็นกระบวนการที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
 

ระดับการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 
เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาการ

ดําเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ จากหน้า 64 ของ
คู่มือ AUN QA Version 3.0 ดังต่อไปนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับของ AUN QA  
Rating Description 

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

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

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

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

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

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

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

(QA Practice) ตามเกณฑ์ หรือสถานะการดําเนินการในหลักสูตร ว่าได้ดําเนินการถึงในระดับใด ตั้งแต่ ระดับ
ไม่เพียงพออย่างยิ่ง (ระดับ 1) หรือ ยังไม่ได้ดําเนินการตามที่เกณฑ์กําหนด ไม่มีแผนงานไม่มีหลักฐานว่าได้
ดําเนินการตามเกณฑ์ จนถึง เพียงพอตามความคาดหมาย (ระดับ 4) หรือมีหลักฐานว่าได้ดําเนินการตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ และมีแนวโน้มผลการดําเนินการที่สม่ําเสมอตามคาดหวัง 

ทั้งนี้ในการประเมินจะเป็นการตรวจหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงระดับการดําเนินการต่าง  ๆ โดยจะ
ไม่ใช่การตรวจเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แต่เป็นการสุ่มตรวจเอกสารสําคัญและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเพ่ือยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ์ 

ส่วนระดับ 5-7 เป็นการบ่งชี้ถึงการดําเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่าได้ดําเนินการตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การดําเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการดําเนินการใน
เชิงบวก (ระดับ 5) จนได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนว่าเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ระดับ 6) หรือเป็น
แนวปฏิบัติชั้นนําหรือดีเยี่ยม มีการดําเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก 
(ระดับ 7) ทั้งนี้สามารถใช้ระดับคะแนน ในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ของหลักสูตร หรือ ในการประเมินสิ่งที่ดําเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ (Quality and Improve-
ment Activities) 
 

ตัวอย่างการประเมินระดับคะแนนการดําเนินการ 
เกณฑ์สมมติ: ให้ใช้ผลการสํารวจความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ระบบ

ดําเนินการตามเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง: ระบบสํารวจความคิดเห็นนักศึกษา ระบบการปรับปรุงหลักสูตร 
ระดับ

คะแนน 
ตัวอย่างการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน 

1 ยังไม่มีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ยังไม่เคยมีแบบ
สํารวจหรือรูปแบบการสํารวจความคิดเห็นเพ่ือการดังกล่าวเมื่อสอบถามนักศึกษา พบว่า 
นักศึกษาไม่เคยรับทราบหรือเคยถูกสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว 

2 พบว่าได้มีการกําหนดรูปแบบการสํารวจ มีกําหนดการ มีแบบสอบถาม/สัมภาษณ์สําหรับใช้
สอบถามความคิดเห็นนักศึกษา มีหลักฐานการดําเนินการสํารวจไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน
หรือกําลังจะดําเนินการสํารวจความคิดเห็น 

3 มีผลการสํารวจความคิดเห็นนักศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ได้นําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร ไม่พบหลักฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ว่ามีการนําข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

4 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและการดูข้อมูลบทวิเคราะห์และสรุปการสํารวจความคิดเห็ น
นักศึกษาพบว่ามีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการนํา
ความคิดเห็นจากนักศึกษามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ของ
วิชาปฏิบัติในหลักสูตร มีการปรับปรุงพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา มี
การจัดตารางเรียนและคาบเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของวิชาและ
หลักสูตร โดยพบว่าการดําเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หรือเกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียว แต่เป็นการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
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ระดับ
คะแนน 

ตัวอย่างการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน 

5 พบว่าระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา และระบบการปรับปรุงการดําเนินการใน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพดี ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตร ทําให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีทิศทางที่ดีขึ้น การจัดการ
เรียนการสอนได้ผลดีขึ้น จากหลักฐานพบว่าจํานวนนักศึกษาที่ Dropout หรือเรียนไม่ผ่านอัน
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมมีจํานวนน้อยลง 

6 พบว่าระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา มีบูรณาการกับระบบการปรับปรุงการ
ดําเนินการในหลักสูตรเป็นอย่างดี การดําเนินการของทั้ง 2 ระบบสอดคล้องกันและผลสํารวจถูก
ส่งต่อเข้าระบบปรับปรุงการดําเนินการอย่างรวดเร็ว ผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรถูก
สะท้อนมาให้เห็นในความคิดเห็นของนักศึกษา ผลสถิติการศึกษาที่เกี่ยวข้องและผลการสํารวจ
ทั้งหมดเป็นเชิงบวกต่อทั้งผู้บริหารการศึกษาและต่อนักศึกษา เห็นได้ชัดว่านักศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร โดยระบบที่ใช้เป็นระบบที่ไม่ต้องลงทุนทรัพยากรเพ่ิมเติมมาก เป็นระบบและ
การดําเนินการตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ในเรื่องนี้ 

7 พบว่ามีการนวัตกรรมในระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ที่บูรณาการกับการปรับปรุง
การดําเนินการในหลักสูตร มีผลการดําเนินการของทั้งสองระบบ เป็นเชิงบวกต่อนักศึกษาและ
สถาบันการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าแนวทางการดําเนินการนําความคิดเห็นของ
นักศึกษามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนนี้เป็นนวัตกรรม โดยระบบนี้ดําเนินการมา
ระยะเวลาหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence) และยังมีสถิติแสดงการยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตรอย่างชัดเจน (Outstanding Improvement) ถือได้ว่ามีผลการดําเนินการ
เป็นเลิศในระดับสากล 

 
ทั้งนี้ผู้ประเมินใช้การสัมภาษณ์นักศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังนั้นระดับคะแนนที่ได้ จึงเป็นการบ่งชี้สถานะการดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ว่าได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาถึงระดับใด และมีโอกาสในการพัฒนา/
ปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง โดยมิได้เป็นระดับคะแนนของคุณภาพของบัณฑิตหรือเนื้อหาหลักสูตรแต่อย่างใด 

การประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ AUN แต่ละเกณฑ์ ซึ่งแต่ละเกณฑ์มีเกณฑ์ข้อย่อยหรือ Check 
List หลายข้อ จะไม่สรุปคะแนนของแต่ละเกณฑ์โดยการเฉลี่ยระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อยของแต่ละเกณฑ์ 
เช่นคะแนนของ AUN.1 Expected Learning Outcomes ที่มีเกณฑ์ข้อย่อยจํานวน 3 ข้อย่อย จะไม่มีการนํา
คะแนนของ Check List แต่ละข้อมาเฉลี่ยเพ่ือใช้เป็นคะแนนของ AUN.1 แต่จะเป็นการประเมินระดับคะแนน
ภาพรวมของเกณฑ์ AUN ในแต่ละเกณฑ์ (AUN Criteria)  โดยใช้เกณฑ์ย่อยเป็นเครื่องมือเพ่ือความสะดวกใน
การประเมินและใช้การประเมินภาพรวมของแต่ละเกณฑ์เท่านั้น 
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บทท่ี 3 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 

 
การจัดทําโครงร่างองค์กร มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้คณะและสถาบันการศึกษา ได้ศึกษาและทําความ

เข้าใจถึงบริบทและเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวของสถาบัน รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายนอกและ
ภายในสถาบันที่ส่งผลถึงการดําเนินการและผลลัพธ์ของการดําเนินการของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงร่าง
องค์กร ควรระบุหรืออ้างถึงเป้าหมายการดําเนินการของตัวบ่งชี้หลักและเลือกรวมถึงคู่เทียบ (หากมี) ตาม
บริบทของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงร่างองค์กรใช้แนวทางของการเขียนโครงร่างองค์กรของ EdPEx มาใช้เป็น
แนวทางในเบื้องต้นดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
โครงร่างองค์กร1 คือ ภาพรวมของคณะ/สถาบันเป็นสิ่งสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงานและเป็น

ความท้าทายสําคัญท่ีคณะ/สถาบันเผชิญอยู่ 
 

P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะท่ีสําคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร 
ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน

ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(1) หลักสูตรและบริการ 
คณะ/สถาบันมีหลักสูตรและบริการที่สําคัญอะไรบ้าง ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร

และบริการต่อความสําเร็จของคณะ/สถาบันคืออะไร คณะ/สถาบันใช้วิธีการอย่างไรในการจัดหลักสูตรและ
บริการ 

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดประสงค์ 
วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจของคณะ/สถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/

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

บุคลากรหรือความต้องการบุคลากรหรือไม่ 
 คณะ/สถาบันแบ่งบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่ม และประเภทอะไรบ้าง 
 ข้อกําหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท มี

อะไรบ้าง 

                                                           
1 เนื้อหาของหัวข้อ "โครงร่างองค์กร" นําและปรับปรุงมาจาก "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี 
2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดาํเนินการขององค์กร The 2013- 2014 และ 2015-2016 Education 
Criteria for Performance Excellence" สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
[6] 
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 มีองค์ประกอบสําคัญอะไรที่ทําให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพ่ือให้คณะ/สถาบัน
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลายอย่างไร กลุ่มที่จัดตั้งให้
ทําหน้าที่ต่อรองกับคณะ/สถาบันคืออะไร ข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สําคัญของคณะ/
สถาบันคืออะไร 

(4) สินทรัพย ์
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์สําคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงาน 

เพ่ือบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบัน 
(5) กฏระเบียบข้อบังคับ 
คณะ/สถาบันดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ อะไรบ้าง รวมถึงกฎระเบียบ

ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อกําหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรอง
คุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้าน
หลักสูตรและบริการ มีอะไรบ้าง 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

(1) โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างและการกํากับดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงาน

ระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการกํากับดูแลองค์กร ผู้นําระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะ
เช่นใด 

(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2 
ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของคณะ/สถาบัน มี

อะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบ้าง ต่อหลักสูตรและบริการ การบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการปฏิบัติการ ความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาดกลุ่ม
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สําคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่าง  ๆ 

เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อ 
 ระบบงานโดยเฉพาะการสร้างหลักสูตรและการดําเนินการของหลักสูตรและบริการและการบริการ

สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน 
คณะ/สถาบันมีกลไกที่สําคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนช่วยและร่วมทําให้เกิดนวัตกรรมของคณะ/สถาบันอย่างไร สถาบันมี
ข้อกําหนดที่สําคัญสําหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 
 
 
 
                                                           
2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ์ EdPEx [6] อาจแตกต่างจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร [12] 
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หมายเหตุ 
P การตอบคําถามในโครงร่างองค์กรมีความสําคัญมากข้อมูลเหล่านี้กําหนดบริบทที่ช่วยให้เข้าใจ

สถาบันและการปฏิบัติการของสถาบันในการตอบทุกคําถามของสถาบันตามเกณฑ์ควรให้สัมพันธ์กับบริบทของ
สถาบันตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กรซึ่งจะทําให้สถาบันตอบสนองต่อคําถามอ่ืน ๆ ทั้งหมดตามลักษณะ
ที่โดดเด่นเฉพาะของสถาบัน 

P.1ก(1) “หลักสูตรและบริการ” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที ่สถาบันนําเข้าสู่ตลาดเพ่ือดึงให้ผู้เรียนเข้า
มาเรียนรู้หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้กระบวนการจัดหลักสูตรและบริการ
ต่อผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้โดยตรงหรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

P.1ก(2) “สมรรถนะหลัก” หมายถึง เรื่องที่สถาบันมีความชํานาญที่สุดสมรรถนะหลักเป็นขีด
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการทําให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาด
หรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการสมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือจะ
ลอกเลียนแบบได้ยากและในหลาย ๆ กรณีทําให้สถาบันคงความได้เปรียบในการแข่งขัน 

P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่ต่อรอง)
อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างหรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้างสถานที่ปฏิบัติงาน
รวมถึงการทํางานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดล้อมในการทํางานการนํามาใช้ซึ่งนโยบาย
บางอย่างเพ่ือส่งเสริมความเป็นครอบครัวหรือปัจจัยอ่ืน ๆ 

P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการทําให้งานของสถาบันบรรลุผลควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด้วย 

P.1ก(5) มาตรฐานด้านวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ใช้กับภาคธุรกิจทั้งนี้
ขึ้นกับพ้ืนที่ที่สถาบันปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับซึ่งอาจครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวัง  พฤติกรรม
ความชอบหรือลักษณะของกลุ่มภายในแต่ละกลุ่มอาจมีการจําแนกเป็นลูกค้ากลุ่มย่อยลงไปอีกตามความ
แตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกัน การกําหนดส่วนตลาดของสถาบันอาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร
บริการหรือคุณลักษณะช่องทางการเผยแพร่เขตพ้ืนที่หรือปัจจัยอื่น ๆ 

P.1ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และส่วนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึงเรื่องที่
พัก/การอํานวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่มหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการความ
ปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการด้วยภาษาที่หลากหลาย ข้อกําหนด
สําหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ การให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษสําหรับ
ผู้เรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกล ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้บริการชุมชน 

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



37 

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

 
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร 

ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญและ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน 

โดยตอบคําถามต่อไปนี้: 
 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
(1) ลําดับในการแข่งขัน 
คณะ/สถาบันอยู่ที่ลําดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ/สถาบัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษา คณะ/สถาบันมีจํานวนและประเภทของ
คู่แข่งเป็นอย่างไร 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของคณะ/สถาบัน  รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สําหรับการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือคืออะไร 
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สําคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี

อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญท่ีมีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง มีข้อจํากัดอะไรบ้าง
ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ (ถ้ามี) 

 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญด้านหลักสูตรและบริการ การปฏิบัติการ ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและบุคลากรมีอะไรบ้าง 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ส่วนประกอบที่สําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของสถาบัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการ
ประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สําคัญระดับสถาบัน 
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หมายเหตุ 
P.2(ก) คณะ/สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูงนอกเหนือจากการ

แข่งขันโดยตรงเพ่ือให้ได้ผู้เรียน สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านการเงิน การได้มาซึ่ง
อาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน  เช่น เพ่ือให้ได้รับเงิน
งบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอ่ืน ๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็น
การแข่งขันกับองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การแข่งขันภายใต้งบประมาณที่จํากัด 

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

P.2(ค) ในระบบการให้คะแนนตามเกณฑ์ของ EdPEx (หน้า 51) ได้ใช้การเรียนรู้และการบูรณาการซึ่ง
เป็นมิติหนึ่งในการประเมิน ระดับพัฒนาการของแนวทาง และการถ่ายทอด เพ่ือนําไปปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์
ถึงการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน เจตจํานงของคําถามนี้เพ่ือกําหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางท่ีคณะ/สถาบันใช้เพ่ือการปรับปรุงผลการดําเนินการ แนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการ
ของคณะ/สถาบัน แนวทางต่าง ๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ์ EdPEx นี้อาจรวมถึงการใช้วงจร
การปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) ศึกษาเกณฑ์
การประกันคุณภาพด้วยตนเอง Completing Accreditation Self-studies การนําระบบการตรวจสอบที่มี
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติมาใช้เพ่ือปรับปรุงการสอน การประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในระดับ
หลักสูตร ภาควิชาหรือสถาบัน วิธีการต่าง ๆ อาจรวมถึงการใช้ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma, 
มาตรฐานสากลอื่น ๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่น ๆ 
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บทท่ี 4 
เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 

 
ปีการศึกษา 2560 มีส่วนงานที่ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA จ านวน 7 ส่วนงาน 

ประกอบด้วย 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2. คณะพยาบาลศาสตร์ 
3. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
6. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา  
7. วิทยาลัยนานาชาติ  
ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบริบท

ของสถาบัน โดยที่ค านึงถึงความต้องการของสังคมและประเทศ การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน
ตามแนวทาง CUPT QA จึงมีดังต่อไปนี้ 
 1.  องค์ประกอบรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
  1)  โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) เป็นบริบทของส่วนงาน เพ่ือให้ทั้งผู้บริหาร 
บุคลากร และผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่ส าคัญของคณะ/สถาบันรวมทั้งเอกลักษณ์
ของส่วนงาน และอัตลักษณ์ของนิสิตที่ก าหนดไว้เพ่ือเป็นหลักในการด าเนินการซึ่งสามารถสะท้อนได้ในตัวชี้วัด
หลัก และเพ่ือเป็นหลักในการคัดเลือกตัวชี้วัดตามบริบทของสถาบัน (Selective indicator)  
  2)  ตัวชี้วัดหลัก (Core Indicators) ของระดับคณะและสถาบัน มุ่งเน้นบูรณาการของตัววัดของ 
สมศ.สกอ. AUN-QA, EdPEx และ Internationalization Indicators โดยท าให้วิธีการวัดเป็นไปในแบบ
เดียวกันเพ่ือลดความสับสนในการท างาน และเป็นวิธีการวัดที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของคณะ/สถาบัน 
ส าหรับตัวชี้วัดหลักในคู่มือฉบับนี้ มีจ านวน 13 ตัวชี้วัดหลัก ที่พัฒนามาจากตัวชี้วัดระดับคณะ/สถาบันของ
คู่มือฉบับปีการศึกษา 2559 
 2.  การแสดงตัวชี้วัดนั้นจะต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ OP ตามบริบทของส่วนงาน 
เพ่ือให้เห็นการใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ตอบค าถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของแต่
ละส่วนงาน และควรแสดงให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาที่พบ ไว้ในรายงานเพ่ือใช้เป็นรากฐานของการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่ส่วนงานมีแนวความคิดของการพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอ
ให้หน่วยงานภายนอกก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพและระดับคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งจะเป็นแนวทางท าให้เกิดระบบ
บริหารคุณภาพของคณะ/สถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
 3.  การประเมินจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน 1-7 ส าหรับทุกตัวชี้วัด โดยสรุปผลการพิจารณาตามการลง
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ (Consensus) พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือคณะ/สถาบันได้ทราบระดับหรือ
สถานภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นอยู่ของสถาบัน และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินการในระดับท่ีสูงขึ้น 
 4.  การระบุแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ การเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถระบุเป็นแต่ละด้าน (Criteria) หรือในภาพรวม
ของคณะ/สถาบันก็ได้ 
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 5.  การด าเนินการตามข้อเสนอแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับส่วนงาน
ของ สมศ. และ สกอ. เข้าด้วยกันแล้ว ดังนั้น เกณฑ์นี้จึงเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ คณะ/สถาบันชุด
เดียวกันทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่เกณฑ์คุณภาพของแต่ละสถาบันการศึกษาที่
เป็นที่ยอมรับและเป็นเกณฑ์ในระดับสากล เช่น EdPEx เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4-1 องค์ประกอบของโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) 
 
องค์ประกอบของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ CUPT QA 

องค์ประกอบของเกณฑ์การประกันคุณภาพส าหรับระดับคณะและสถาบันแบ่งออกเป็น 2 
องค์ประกอบ คือ 

ส่วนที่ 1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA   
 ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 -2580 
(รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ตามบทท่ี 6) 

 
ส าหรับตัวชี้วัดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ( CUPT Indicators) จ านวน 13 

ตัวชี้วัด (C.1 ถึง C.13) โดยเกณฑ์นี้จะครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7 ด้าน ของ 
สมศ. อันได้แก่ 1. คุณภาพศิษย์ 2. คุณภาพครู/อาจารย์ 3. การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  
4. ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 5. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์และ  

P.1 ลักษณะองค์กร 

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร OP 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  
จุดประสงค์ 

หลักสูตร 

บริการวิชาการ 

… 

ผู้ส่งมอบ 

คู่ความร่วมมือ 
. 

นักเรียน 

สินทรัพย์ 

บุคลากร 
กฎ ระเบียบ 

ระบบการปรับปรุง 
ผลการด าเนินการ 
บัณฑิต 

ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ล าดับการแข่งขัน 

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร 

ข. ความสมัพันธ์ระดับองค์กร 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนนิการ 

ผู้ใช ้

ผู้ใช ้

โครงสร้างองค์กร 

บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 



41 

7. มาตรการส่งเสริม และครอบคลุมเกณฑ์ประกันคุณภาพตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. การก ากับมาตรฐาน 2. บัณฑิต 3. นักศึกษา 4. อาจารย์ 5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน และ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

CUPT Indicators แต่ละตัวชี้วัดจะประกอบไปด้วย ค าอธิบาย ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับ
หลักสูตร เกณฑ์ระดับหลักสูตร และวิธีการประเมินคะแนนระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่เกี่ยวข้อง 
เกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน และค าถามวินิจฉัย (Diagnostic Questions) ที่ใช้เป็นแนว
ทางการตอบค าถามเพ่ือเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ CUPT QA 
 

ตัวชี้วัดหลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มี 13 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา 2560 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) 
ตัวช้ีวัดหลัก 
C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวชี้วัดหลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มี 13 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้โดยได้แสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดหลักและเกณฑ์ข้อย่อย (Checklist) ของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรมาไว้
ด้วยกันแล้ว ความเชื่อมโยงดังกล่าวแสดงถึงการใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือผลการประเมินของระดับหลักสูตรมีความ
เกี่ยวข้องหรือถูกน าไปใช้กับการประกันคุณภาพในระดับคณะและสถาบัน เป็นต้น 
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องค์ประกอบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน องค์ประกอบ/เกณฑ์ระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) Program Profile 
ตัวช้ีวัดหลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน AUN-QA Criteria No.* 
C.1  การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิต 8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2 
C.2  การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

11.3 

C.3  คุณภาพบัณฑิต 10.6, 11.5 
C.4  ผลงานของผู้เรียน 11.4 
C.5  คุณสมบัติของอาจารย์ 6.2, 6.4 
C.6  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 6.7, 11.4 
C.7  การก ากับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
C.8  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

 C.8.1  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 

 C.8.2  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน/ผู้บริหารคณะ 

 

C.9  ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน  
C.10  บุคลากรได้รับการพัฒนา 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 7.4, 7.5 
C.11  ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8.4, 8.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 
C.12  การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน  
C.13  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  
* อาจมี AUN-QA Checklist ข้ออ่ืนที่ไม่ปรากฏในตาราง แต่มีความเก่ียวข้องกับตัวชี้วัดระดับคณะและสถาบัน 
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C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)  
 
ค าอธิบาย 

การด าเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับ
นักศึกษาและระบบดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติ
ของความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ 

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอก
ใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี 
 
ระดับหลักสูตร 

ด าเนินการเก็บข้อมูลการรับเข้า การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา โดยอาจใช้ตารางตัวอย่างเป็น
แนวทางในการเก็บข้อมูล และสามารถน าข้อมูลไปใช้ใน AUN.8 Student Quality and Suport ในข้อย่อย 
AUN 8.1, AUN 8.2 และ AUN 8.3 และ AUN.11 Output ข้อย่อย AUN 11.1 และ AUN 11.2 ได ้
 
 ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการรับเข้า 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการรับเขา้ของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบัหลักสตูรในทุกระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา จ านวนแผนรับ 
ตาม มคอ.2 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
(No. Admitted) 

จ านวนผู้รายงานตัว 
(No. Enrolled) 

2557     
2558     
2559     
2560     

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการรับเขา้ของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบัหลักสตูรในทุกระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา จ านวนแผนรับตาม  
มคอ.2 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
(No. Admitted) 

จ านวนผู้รายงานตัว 
(No. Enrolled) 

2557     
2558     
2559     
2560     
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการรับเขา้ของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบัหลักสตูรในทุกระดับการศึกษา) 
ปีการศึกษา จ านวนแผนรับตาม  

มคอ.2 
จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
(No. Admitted) 

จ านวนผู้รายงานตัว 
(No. Enrolled) 

2557     
2558     
2559     
2560     

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการรับเขา้ของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบัหลักสตูรในทุกระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา จ านวนแผนรับตาม  
มคอ.2 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
(No. Admitted) 

จ านวนผู้รายงานตัว 
(No. Enrolled) 

2557     
2558     
2559     
2560     

 
 ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการคงอยู ่
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 4 ปี 

รหัสแรก
เข้า 

ปี 1 
(จ านวนนิสิตรายงาน

ตัว) 
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ส าเร็จการศึกษา ตกค้าง พ้นสภาพ 

2556        
2557        
2558        
2559        
2560        

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ ์

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลาที่

ก าหนด 
อื่น ๆ 

2556        
2557        
2558        
2559        
2560        
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 5 ปี 
รหัสแรกเข้า ปี 1 

(จ านวนนิสิต
รายงานตัว) 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ส าเรจ็
การศึกษา 

ตกค้าง พ้น
สภาพ 

2555         
2556         
2557         
2558         
2559         
2560         

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสตูรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ ์

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลาที่

ก าหนด 
อื่น ๆ 

2556        
2557        
2558        
2559        
2560        

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบณัฑติ 
รหัสแรกเข้า ปี 1 

(จ านวนนิสิตรายงานตัว) 
ส าเรจ็การศึกษา ตกค้าง พ้นสภาพ 

2558     
2559     
2560     

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสตูรระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติ 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ ์

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลาที่

ก าหนด 
อื่น ๆ 

2558        
2559        
2560        
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ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการส าเร็จการศึกษา 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการส าเรจ็การศึกษาของนิสิตในหลักสตูรระดับปรญิญาตรี 4 ป ี

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตที่
รายงานตัว 

ย้าย
เข้า 

ย้าย
ออก 

ส าเรจ็การศึกษา พ้นสภาพเนื่องจาก 

ตกค้าง 
 4 ปี 4 ปี  4 ปี ลาออก 

คะแนนไม่
ถึงเกณฑ ์

ไม่ช าระ
ค่าเทอม 

เสียชีวิต 
เกิน

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

อื่น ๆ 
รวม 

2553               
2554               
2555               
2556               
2557               
 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการส าเรจ็การศึกษาของนิสิตในหลักสตูรระดับปรญิญาตรี 5 ป ี

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตที่
รายงานตัว 

ย้าย
เข้า 

ย้าย
ออก 

ส าเรจ็การศึกษา สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

ตกค้าง 
 5 ปี 5 ป ี  5 ปี ลาออก 

คะแนนไม่
ถึงเกณฑ ์

ไม่ช าระ
ค่าเทอม 

เสียชีวิต 
เกิน

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

อื่น ๆ 
รวม 

2552               
2553               
2554               
2555               
2556               
 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดบัปริญญาโท 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตที่
รายงานตัว 

ย้าย
เข้า 

ย้าย
ออก 

ส าเรจ็การศึกษา สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

ตกค้าง 
 2 ปี 2 ป ี  2 ปี ลาออก 

คะแนนไม่
ถึงเกณฑ ์

ไม่ช าระ
ค่าเทอม 

เสียชีวิต 
เกิน

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

อื่น ๆ 
รวม 

2555               
2556               
2557               
2558               
2559               
 

ตัวอย่างตารางข้อมลูการจบการศกึษาของนิสิตในหลักสตูรระดับปรญิญาเอก 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตที่
รายงานตัว 

ย้าย
เข้า 

ย้าย
ออก 

ส าเรจ็การศึกษา สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

ตกค้าง 
 3 ปี 3 ป ี  3 ปี ลาออก 

คะแนนไม่
ถึงเกณฑ ์

ไม่ช าระ
ค่าเทอม 

เสียชีวิต 
เกิน

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

อื่น ๆ 
รวม 

2554               
2555               
2556               
2557               
2558               
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เกณฑ์การประเมิน 
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตร เช่น เมื่อยังไม่ได้ท าการเก็บข้อมูล

ผลการด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา หรือไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง จะได้คะแนน 1  
โดยเมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้น หรือเริ่มมีระบบเก็บข้อมูลแล้วจะได้คะแนน 2 และเมื่อเก็บข้อมูล
มากพอสามารถน าไปวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามที่คาด (แสดงถึงความเข้าใจใน
สถานะการด าเนินการ และเหตุปัจจัยของผลที่เกิดขึ้น โดยความคาดหมายไม่จ าเป็นต้องเป็นผลที่ดีเสมอไป) จะ
ได้คะแนน 3 โดยเมื่อแนวโน้มผลการด าเนินการบ่งชี้ถึงการด าเนินการที่ดีหรือมีแนวโน้มผลทแสดงให  ี่  ้เห็นว่า
ระบบการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น จะได้คะแนน 4 หรือในที่นี้หมายถึงระบบการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์นั้น ๆ ได้รับการบริหารจัดการอย่างที่ควรจะเป็น (as expected) โดยเมื่อมีการด าเนินการเหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด เช่น มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ท าให้นักศึกษาเลือกเข้าเรียน หรือ พ้นสภาพ หรือได้น าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาหรือ กระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างเหมาะสมยิ่ งขึ้น  
จะได้คะแนน 5 เป็นต้น 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

มีผล
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3+มี
แนวโน้มผล
การ
ด าเนินงาน
ของระบบดี
ท าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ด าเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดับชั้นน า
ของประเทศ มี
การด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 

* การก าหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกก าหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 
 
Diagnostic Questions 

- คณะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการรับเข้าของนิสิตนักศึกษา (Admission Rate) 
- คณะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate) 
- คณะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่ของนิสิตนักศึกษา (Pass Rate) 
- คณะมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนให้การคงอยู่ และอัตราการส าเร็จ  การศึกษามี

แนวโน้มในทิศทางท่ีดี 
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C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
 
ค าอธิบาย 
 บัณฑิตที่ส าเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจ าและไม่มีรายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรก าหนด
นิยามความส าเร็จ การมีงานท า การใช้ประโยชน์หรือระยะเวลาการได้งานท าหรือการใช้ประโยขน์ใน Program 
Profile หรือ โครงร่างองค์กร 
 
หมายเหตุ ส าหรับมหาวิทยาลัยไม่จ ากัดรับ มหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ หรือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ควรก าหนดวิธีการประเมินการ
ใช้ประโยชน์ที่สะท้อนความส าเร็จของบัณฑิตและหลักสูตร ตามบริบทและจุดมุ่งหมายของสถาบันในโครงร่าง
องค์กร หรือ Program Profile  
 
วิธีการค านวณ  

100X
ทั้งหมดบแบบสอบถามจ านวนผู้ตอ

งานท าจ านวนผู้มี
     ีงานท าร้อยละการม   

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินการได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ ในระดับหลักสูตร โดยสามารถน าไปใช้ประกอบ AUN.11 Output ในเกณฑ์ย่อย AUN 11.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น(เป็น
ข้อมูลดิบ เริ่ม
มีระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูล
อย่างเป็น
ระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3มี
แนวโน้ม
ผลการ
ด าเนินงาน
ของระบบ
ดีท าให้
เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทาง
ตาม
เป้าหมาย
ที่ก าหนด 

4มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชั้นน าของ
ประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ  
(คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
Word-class 
or Leading 
Practices) 

* การก าหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกก าหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 
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Diagnostic Questions 

- คณะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์ 
- คณะมีมาตรการหรอการด าเนินการใดท่ีสนับสนุนให้การได้งานท าหรือการใช้ประโยชน์มีแนวโน้ม

ในทิศทางที่ดี 
- สัดส่วนการได้งานท า หรือ อัตราการใช้ประโยชน์หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เป็นอย่างไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดส่วนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
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C.3 คุณภาพบัณฑิต 
 
ค าอธิบาย  
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่สุด โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน 
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึ กษ าแห่ งช าติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)  
ที่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บัณฑิตที่ เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผล
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10 
Quality Enhancement เกณฑ์ย่อย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการ
ก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 
 
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนคุณภาพบัณฑิต  

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น 
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่
ยังไม่
สมบูรณ์ไม่
สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3มี
แนวโน้มผล
การ
ด าเนินงาน
ของระบบดี
ท าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชั้นน าของ
ประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การด าเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example of 
Word-class 
or Leading 
Practices) 

* การก าหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกก าหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 
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Diagnostic Questions 
- อัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะ/สถาบันคืออะไร มีที่มาอย่างไร 
- POs และ ELOs สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่อย่างไร 
- คณะมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ ELOs 

อย่างไร 
- คณะมีมาตรการหรือการด าเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
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C.4 ผลงานของผู้เรียน 
 
ค าอธิบาย 

การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ
หรือเป็นประโยชน์การประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการใช้
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผลงานของผู้เรียน หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ผลงานที่ตอบโจทย์
อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา 

ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลงานของผู้เรียนหรือผู้ส าเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ท าร่วมกับอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา* 
นักศึกษา/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
หลักสูตรระดับตรี/

โท/เอก(ระบุ) 
อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/แหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

     
     
     
ตารางข้อมูลนี้สามารถใช้กับ C.4 ผลงานของผู้เรียน และ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
โดยสามารถน าไปใช้ประกอบ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.4 
 

เกณฑ์ประเมิน 
 ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

มีผลการ
ด าเนินงาน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์) 

มีการเก็บ
ข้อมูล
อย่างเป็น
ระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ด าเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย 

3มี
แนวโน้มผล
การ
ด าเนินงาน
ของระบบดี
ท าให้เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทางตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 

4มีการ
ด าเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
ก าหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ 

5มีผลการ
ด าเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ในระดับชั้นน าของ
ประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การ
ด าเนินงานเทียบเท่า
หรือสูงกว่าคู่เทียบ 
(คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

Excellent 
(Example 
of Word-
class or 
Leading 
Practices) 

* การก าหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกก าหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร 
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Diagnostic Questions 
- คณะมีเป้าหมายเกี่ยวกับผลงานของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มอย่างไร 
- คณะมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา/กลุ่มหลักสูตรวิชาชีพ/

กลุ่มหลักสูตรวิชาการ ฯลฯ 
- คณะมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนการท าผลงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มแต่ละ

ระดับ รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
 
ค าอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
และความสามารถ ดังนี้ 

- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา 
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ

สอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด 
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 โดยมีจ านวนอาจารย์และนักวิจัยเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของหลักสูตร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นไปตาม Program Outcomes หรือสนับสนุนพันธกิจอ่ืน ๆ 
ของคณะ/สถาบัน ที่ได้ก าหนดไว้โดยหลักสูตรต้องมีการประเมินความสามารถที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามที่
ระบุไว้ 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์

ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

จ านวนอาจารย์ที่
คุณสมบัติเทยีบเท่า

ปริญญาเอก จ านวน(ราย) FTE 

ศาสตราจารย ์       
รองศาสตราจารย ์       
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์       
อาจารย ์       
อาจารย์ Part-Time       
อาจารย์พิเศษ(Visiting 
professors/lecturers) 

      

รวม       
หมายเหตุ  
1. นับรวมคณาจารย์ที่สอนหรือมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรทั้งหมด โดยหา FTE หรือ Full-Time 
Equivalent จาก 1 FTE = 40 ชั่วโมงงานต่อสัปดาห์ หากสถาบันใช้วิธีการค านวณ FTE อ่ืน ๆ ให้ก าหนด
วิธีการค านวณให้ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในสถาบัน 
2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน (Academic Work)  
3. คณะ/สถาบัน ต้องมีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่เทียบเท่าปริญญาเอก ที่ผ่านการเห็นชอบของสถาบัน 
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจ า (ระดับหลักสูตร) 

ปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน
ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล) 

2555      
2556      
2557      

 
ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร 
ปีการศึกษา FTE รวมของนักศึกษา FTE รวมของอาจารย์และ

นักวิจัย 
สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ 

    
    
    
*น าข้อมูล FTE ของนักศึกษามาจากข้อมูลนักศึกษาใน C.1 และ FTE ของอาจารย์ C.5 
 
เกณฑ์ประเมิน 
 

 ส าหรับ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ในระดับหลักสูตร สามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic 
Staff Quality เกณฑ์ย่อย AUN. 6.2 และ 6.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-
QA ระดับหลักสูตร (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64) 
 
Diagnostic Questions 

- ความรู้ความสามารถ จ านวนบุคลากรสายวิชาการของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร เพียงพอและ
สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่อย่างไร 

- คณะมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการอย่างไร เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของคณะ/สถาบัน และ/หรือสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ/
สถาบัน 

- ภาระงานของอาจารย์มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร สอดคล้องกับบริบทของคณะ/สถาบัน
หรือไม่อย่างไร และมีการด าเนินการใดเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
คณะ/สถาบัน 
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 1. ประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อย AUN ที่เก่ียวข้องแต่ละข้อ 
 2. สรุปคะแนนภาพรวมของเกณฑ์ข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ระดับคณะ เป็นคะแนนภาพรวม
(Overall Score) ของเกณฑ์ในระดับคณะโดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย แต่พิจารณาว่าภาพรวมแล้วระดับ 
 
 ตัวอย่างเช่น หลักสูตรประเมินระดับคะแนนของประเด็นของเกณฑ์ข้อย่อยที่เกี่ยวข้อง เช่น  
ในกรณี C.5 คุณสมบัติอาจารย์นั้นจะเกี่ยวข้องกับ AUN. 6.2 และ 6.4 จากการประเมินตนเองของ
หลักสูตรพบว่ามีคะแนน AUN. 6.2 และ 6.4 เท่ากับ 4 และ 3 ตามล าดับ โดย AUN 6.4 นั้นได้ระดับ 3 
เพราะยังไม่ได้ประเมิน Competencies ทางด้านการสอนของอาจารย์ตามที่เกณฑ์ระบุทั้งหมด แต่ได้
ด าเนินการประเมินความสามารถในการสอนมาแล้วในบางประเด็นตามที่ระบุในเกณฑ์ และดังนั้นหลักสูตร
จึงสรุปว่าระดับคะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ของหลักสูตรดังกล่าว
เท่ากับ 4 เพราะผลกระทบจากการที่ยังไม่ได้ประเมินคุณสมบัติของอาจารย์ในด้านการสอนบางประเด็นนั้น
ไม่มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์และคุณวุฒิทางวิชาชีพและวิชาการของอาจารย์สอดคล้อง
กับหลักสูตร แต่ในทางกลับกัน หากพบว่าระดับ 3 ของ AUN 6.4 นั้นเนื่องจากการประเมิน Competen-
cies ของบุคลากรยังไม่ครบถ้วน และเพ่ิงเริ่มประเมิน Competencies มีผลส่งถึงการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์กรณีนี้หลักสูตรจะสรุปว่าระดับคะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์ของหลักสูตรดังกล่าวเท่ากับ 3 ได้เช่นกัน 
 

วิธีการประเมินระดับหลักสูตรกรณีใช้เกณฑ์ 7 ระดับของ AUN –QA ระดับหลักสูตร 
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ค าอธิบาย 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์  ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือ
กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับ
เป้าหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน 
 ตารางนี้เป็นตารางเก็บข้อมูล มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลงานของนักศึกษาหรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์ เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์ตามฐานข้อมูลต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นงาน 
งานออกแบบสร้างสรรค์ งานร่วมภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย 

ชื่ออาจารย์
และนักวิจัย 

ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 
ประเภท

ของผลงาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 
       
       
       
 
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ  

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

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ 
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

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

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

0.20  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  

0.40  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

0.60  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

0.80  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

1.00  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี 
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาด้วย  
 
วิธีการค านวณ  

แยกการค านวณออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ระดับชาติ 

100X
 ังหมดนักวิจัยท้ย์ประจ าและจ านวนอาจาร

 ิคร์ะดับชาตานสร้างสรรวิจัยหรืองจ านวนผลงาน
รรค์องานสร้างสานวิจัยหรืร้อยละของง 

 
2. ระดับนานาชาติ 

100X
 ้งหมดนักวิจัยทัย์ประจ าและจ านวนอาจาร

าชาติคร์ะดับนานานสร้างสรรวิจัยหรืองจ านวนผลงาน
รรค์องานสร้างสานวิจัยหรืร้อยละของง   
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เกณฑ์ประเมิน 
 ส าหรับ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์สามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic Staff Quality 
เกณฑ์ย่อย AUN. 6.7 และ AUN. 11 Output เกณฑ์ย่อยข้อ 11.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์
คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64) 
 
Diagnostic Questions 

- คณะมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
- คณะมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่นอาจารย์นักศึกษา 
อุตสาหกรรม หรือชุมชน การท าความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เช่น การมีทุนวิจัยร่วมกัน การร่วมกัน
ผลิตผลงานของภาคส่วนต่าง ๆ ฯลฯ 
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C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 
ค าอธิบาย 
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและรับผิดชอบต่อสังคม คณะ/สถาบันจ าเป็นต้องบริหารจั ดการ
หลักสูตรและรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามีการด าเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และกระทรวงศึกษาธิการ 

คณะ/สถาบัน สามารถพัฒนาระบบเก็บข้อมูลผลการก ากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/
สถาบันที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับมาตรฐานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงการบริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 ประเมินเฉพาะประเด็น หลักสตูรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน สกอ. 
 
วิธีการค านวณ 

100X
 ูตรทั้งหมดจ านวนหลักส

ตรฐานการก ากับมา ูตรที่ผ่านจ านวนหลักส
    าตรฐานนการก ากับมสูตรที่ผ่าร้อยละหลัก   

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (คู่มือ AUN 
QA Version 3.0 หน้า 64) 
 
Diagnostic Questions 

- คณะมีระบบใดในการติดตามและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 

- คณะทราบสถานะหลักสูตรทั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ทราบเหตุผลของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่อย่างไร 

- คณะมีมาตรการในการด าเนินการ การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้กับหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างไร 
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C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
ค าอธิบาย 

 ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญใน
การน าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง  ๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องประเมิน
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 

 
วิธีและเกณฑ์การประเมิน 

ใช้ประเด็นการประเมินและเกณฑ์การประเมินของ C.8.1 และ C.8.2 ตามที่ระบุในรายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง เมื่อได้ผลคะแนนระดับ 1-7 ของ C.8.1 และ C.8.2 แล้ว ให้ใช้วิธีการประเมินคะแนนภาพรวมของ 
C.8 จากคะแนนของข้อย่อยตามแนวทางของ AUN-QA (สรุปคะแนนภาพรวมโดยไม่เฉลี่ย แต่ดูจากระดับ
คุณภาพในภาพรวม) โดยระดับสถาบันให้สรุปคะแนนภาพรวมของ C.8 จาก C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และ C.8.2 อธิการบดี และระดับคณะให้สรุปคะแนนภาพรวมของ C.8.1  
การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ และ C.8.2 คณบดี 
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C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย 
 
 ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ /ส่วนงาน โดยตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
 

 
ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน-สภามหาวิทยาลัย) 
 สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติโดยทั่วไปสภามหาวิทยาลัย เป็นกลไกที่ก าหนดนโยบายสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยวางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจ
อ่ืน ๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้รวมทั้งการก ากับการบริหารมหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลัก  
ธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นการประเมิน 

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

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

5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
ค าอธิบาย (ระดับคณะ – คณะกรรมการประจ าคณะ) 
 คณะกรรมการประจ าส่ วนงาน หรือกรรมการประจ าคณะ เป็ นคณะบุคคลคณะหนึ่ งใน
สถาบันการศึกษาที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไลส าคัญในการบริหารจัดการ
ของส่วนงานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 

ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
1. กรรมการประจ าคณะท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดใน พรบ. 
2. กรรมการประจ าคณะก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง ก าหนดนโยบายการบริหารคณะ 
3. กรรมการประจ าคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
4. กรรมการประจ าคณะติดตามผลการด าเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 
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- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)  
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)  
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)  
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)  

5. กรรมการประจ าคณะด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอ่ืน ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64) ในการ
ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ/สภามหาวิทยาลัย โดยใช้ประเด็นการประเมิน 
5 ข้อข้างต้น 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน 
 

ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ
คณะ/ส่วนงาน โดยตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
 
ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน – อธิการบดี) 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี ใน
การบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน  
สร้างความเชื่อมโยงการก ากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหาร และการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
ประเด็นการประเมิน 

ให้ประเมินอธิการบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. สมรรถนะอธิการบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวชี้วัดหลัก (High Level KPI) 
3. ผลลัพธ์ของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวชี้วัดสนับสนุน 
4. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในสถาบัน 

 
ค าอธิบาย (ระดับคณะ – คณบดี) 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงาน หรือ คณบดี  ในการบริหารและการ
จัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะ โดยจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถใน
การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส่วนงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 

ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. สมรรถนะคณบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวชี้วัดหลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะซึ่งต้องสอดคล้องกับ

ระดับสถาบัน 
4. การแสวงหารายได้ 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในคณะ 

 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอ่ืน ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าคณะ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (คู่มือ AUN QA Version 3.0  หน้า 64) ในการประเมิน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน โดยใช้ประเด็นการประเมิน 5 ข้อข้างต้น 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน 
 
ค าอธิบาย 

การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญใน
การน าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ เพ่ือใช้ผลใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับ
สถาบันและระดับคณะ 

ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ โดยตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น 
 
ระดับสถาบัน 
 
ค าอธิบาย 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี
การบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม
องค์กร 
 
ประเด็นการประเมิน ระดับสถาบัน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ 

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
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7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 
ระดับคณะ 
 
ค าอธิบาย 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการด าเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่านคณะ
ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จนส่งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร 
 
ประเด็นการประเมิน ระดับคณะ 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผน  
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
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ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
รวบรวมน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นการประเมิน

ทั้ง 7 ข้อข้างต้น 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64) ในการประเมินระดับ
การด าเนินการของแต่ละประเด็นทั้ง 7 ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารคณะ/สถาบัน จากผลคะแนนของ 7 ข้อโดยใช้วิธีประเมินคะแนนภาพรวมของ AUN-QA ที่ไม่ใช้
วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนนของการด าเนินการทั้ง 7 ข้อ 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
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C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
 
ค าอธิบาย 

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้หลักการและเกณฑ์ย่อย AUN 6.1, 6.5, 6.6 ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ และ เกณฑ์ย่อย 7.1, 7.4 
และ 7.5 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการประเมินและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยอาจใช้ตารางตัวอย่าง
ต่อไปนี้ทั้งนี้การเก็บข้อมูลทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้เก็บข้อมูลของบุคลากรทุกคนที่
สังกัดในภาควิชาหรือหน่วยงาน และประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64) ของเกณฑ์ย่อยในแต่ละข้อ แล้วสรุปภาพรวมคะแนน C.10 
ในระดับหลักสูตรโดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ 
ชื่อบุคลากร 
สายวิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงาน
ที่จัด 

วันเดือน
ปี/สถานที ่

การใช้ประโยชน ์

      
      
      
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับ 
ชื่อบุคลากร 

สายสนับสนนุ 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 
หน่วยงาน

ที่จัด 
วันเดือน

ปี/สถานที ่
การใช้ประโยชน ์

      
      
      
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีการก าหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ 
ความสามารถด้านต่าง ๆ 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร 
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C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 
ค าอธิบาย 

การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได ้
 
ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วย ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มดังต่อไปนี้  

1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ

คณาจารย์ 
- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอ านวยความ

สะดวกอ่ืน ๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ 
- ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่ เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น 

ห้องสมุดฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของ
นักศึกษาฯลฯ 

- การให้ค าปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 

2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

- ความเหมาะสมของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความต้องการ
ของหลักสูตร 

- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO 
- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย 
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
- ประโยชน์จากผลงานวิจัย/บริการวิชาการ 
- ความสัมพันธ์และช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า 

3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของบัณฑิตปัจจุบัน 
- การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า/ประโยชน์จากการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
- การเพ่ิมพูนความรู้ให้อย่างต่อเนื่อง 
- ความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า 
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4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
- ภาระงาน 
- ความก้าวหน้าในการท างาน/ความมั่นคงในการท างาน/ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการท างาน/ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
- ภาระงาน 
- ความก้าวหน้าในการท างาน/ความมั่นคงในการท างาน/ผลตอบแทน 
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการท างาน/ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 
- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

 
วิธีการประเมิน 

การหาข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การส ารวจ  
การสัมภาษณ์ การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64) ในการ
ประเมินการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับของแต่ละกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์ AUN.8 Student Quality 
and Supports ข้อย่อย AUN 8.4 และ AUN 8.5 และ AUN.10 Quality Enhancement ตั้งแต่ AUN 10.1 
ถึง 10.6 เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการด าเนินการและคะแนนของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และสรุปคะแนนการประเมิน C.11 ให้เหลือเพียงค่าเดียว โดยไม่น าคะแนนของแต่ละกลุ่มมาท าการเฉลี่ย 
 หรือ 

คณะท าการประเมินผลสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้น โดยประเมินเฉพาะที่คณะเป็นผู้
ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับ
หลักสูตร 
 
Diagnostic Questions 

- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ 
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการด าเนินการใดที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
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C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
 
ค าอธิบาย 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการ
วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมี
การประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผล
ถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มี
จิตสาธารณะอีกด้วย 
หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ระดับคณะและสถาบัน 
 
แนวทางด าเนินการ 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 
หมายเหตุ 

1. ควรก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่าง
องค์กร 

2. ไม่จ าเป็นต้องลงพ้ืนที่เดียวกัน และไม่จ าเป็นต้องท าโครงการเดียวร่วมกัน 
3. กรณีระดับสถาบัน ควรให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน 

ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการประเมินการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/สถาบัน ที่มีผลต่ออัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามท่ีได้ประกาศไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไม่มีการ
รายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้อง
ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
ก าหนด
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือคุณ
ลักษณ์หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผล
ที่เกิดต่อ
คณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน
และมีผลการ
ด าเนินงานที่
ดี 

เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่บุคลากร
กลุ่มอ่ืน ส่งผล
ให้เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม 

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาทั้ง
ชุมชนและ
องค์กร 

Excellent 
(Leading 
Practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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Diagnostic Questions 
- ตอบตามแนวทางการด าเนินงาน 

 
ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 
แนวทางข้อที่ 1  (Input + Process) คณะ/มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการ

บริการวิชาการ ในลักษณะต่าง ๆ เช่น บริการวิชาการเพ่ือสังคม เพ่ือการค้า หรือเชิง
บูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ หรืออ่ืน ๆ ตามความถนัดขององค์กร โดยควรมีวิธีการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน (มีระบบและกลไก มีการวางแผนโครงการหรือกิจกรรม และมี
งบประมาณ หรือถ้าไม่อยู่ในแผนอาจมีกรอบการท างานรองรับ และควรวิเคราะห์
ความส าเร็จในการบริการวิชาการว่ามีผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง เช่น ท าให้
นักศึกษามีจิตสาธารณะมากขึ้น คณะ/สถาบันมีรายได้ช่วยการพัฒนาด้านการเรียนการ
สอน หรือส่งผลต่อการสร้างงานวิจัย เป็นต้น) 

 หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการที่ดีควรมีระบบ PDCA 
 
แนวทางข้อที่ 2  (Process) คณะต่าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการท างานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย 

หรือระหว่างคณะ หรือระหว่างสาขา/ภาควิชา เช่น 
- มหาวิทยาลัย ให้บริการชุมชน ก แบบให้เปล่าเพ่ือสร้างเป็นชุมชนพอเพียงตัวอย่าง มี

สาขาวิชาหรือภาควิชา หรือคณะ 5 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมอาสาพัฒนาของนักศึกษาสาขาวิชา A ของคณะ A มีส่วนร่วมของนักศึกษา

สาขาวิชาในคณะอ่ืน ๆ เข้าร่วม 
- โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้เช่น มหาวิทยาลัยรับเป็นที่ปรึกษาพัฒนา

สาธารณูปโภคของภาคอุตสาหกรรม มีคณะที่ เกี่ยวข้องทั้ ง 10 คณะที่อยู่ ใน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมด าเนินงาน 

- คณะ B ให้บริการหน่วยงานท่องเที่ยวเพ่ือสร้างงานสร้างสรรค์มีคณะอ่ืน ๆ อีก 3 คณะ
เข้าร่วม 

หมายเหตุ 
- ควรพิจารณาจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือใช้ในการเสนอแนะ 
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ท าควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1 

 
แนวทางข้อที่ 3  (Process) ในผลการด าเนินงานที่ท าในข้อ 2 อาจท าในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียน

การสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม/การวิจัย หรืออ่ืน ๆ 
ที่ตนเอง ก าหนด เช่น 
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
แนวทางข้อที่ 4  (output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาชุมชน สังคม หน่วยงานรัฐ

ธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์หรือสร้างแนวทางการด าเนินงาน
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ใหม่ ด้วยตนเอง และในคณะ/มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนาตนเองเชิงสร้างสรรค์สามารถ
ตอบ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น เช่น นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมงานอาสาพัฒนาชุมชนสังคมในลักษณะต่าง ๆ 
หรือคนในองค์กรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เป็นต้น (การเกิดวัฒนธรรมในองค์กรเชิง
สาธารณะนี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด ขึ้นอยู่กับลักษณะของศาสตร์ของ
ตนเอง) 

 
หมายเหตุ  ต่อเนื่องจากข้อ 3 ถ้าบูรณาการงานบริการวิชาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน / ผลการท างาน  
หรือจุดเด่น เช่น ท าให้เกิดวัฒนธรรมการท างานในองค์กรดีเด่นเชิงสาธารณะ / เกิดงานวิจัยเชิงพัฒนาต่อ
ชุมชนจนได้รับการยกย่อง หรือมีการเรียนการสอนที่สร้างความร่วมมือกับชุมชนเกิดเป็นแบบอย่างในการ
เรียนรู้แบบใหม่ หรือการเป็นการสร้างสรรค์งานทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รางวัลในระดับต่าง  ๆ เป็นต้น 
สามารถน ามาใช้อ้างอิงในการด าเนินงานในข้อ 4 ได ้
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C.13 การส่งเสริมสนับสนนุศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ค าอธิบาย 

เป็นกระบวนการและผลการด าเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุน
และการพัฒนาชุมชนและสังคมภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งงานศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประเพณี/ 
วัฒนธรรม/กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒนธรรมในที่นี้ เน้นวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบ 
กิจกรรม หรือวิธีการด าเนินชีวิต ของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของ
ชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม 
หรือวัฒนธรรม 
 

หมายเหตุ  ตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน 
 
ระดับคณะและสถาบัน 
 
แนวทางด าเนินการ 

1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ 
2. มีการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
3. มีการด าเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ 
4. มีผลงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคณะและสถาบันให้มีความเจริญงอกงามหรือสอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์เอกลักษณ ์
5. มีคุณค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สังคม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ 
 
ใช้ตารางต่อไปนี้ใช้ในการวัดผลที่เกิดจากการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลต่ออัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณ์หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามท่ีได้ประกาศไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

1 2 3 4 5 6 7 
ไมม่ีการ
รายงานผล
ที่เก่ียวข้อง 

มีรายงานผล
ที่เก่ียวข้อง
ในบางด้าน 
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์) 

มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือคุณ
ลักษณ์หรือ
วิสัยทัศน์) 

มีรายงานผลที่
เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วนและมี
ผลการ
ด าเนินงานที่ดี 
(วิเคราะห์ 
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ) 

เริ่มมีการ
ขยายผลไปสู่
บุคลากรกลุ่ม
อ่ืนส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม ่ๆ  

การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาทั้ง
ชุมชนและ
องค์กร 

Excellent 
(Leading 
practices) 
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร) 
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หมายเหต ุ
1. ควรก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่าง

องค์กร นโยบายทางด้านนี้อาจจะส่งเสริมการพัฒนาคน หรือสิ่งของ หรือพ้ืนที่ หรือผลงาน 
2. ในคณะวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ต้องมี Selective Indicator 

ที่เน้นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในระดับ 4 
 
Diagnostic Questions 

- ตอบตามแนวทางการด าเนินงาน 
 
ตัวอย่างแนวทางการด าเนินการ 
แนวทางข้อที่ 1  (Input  Process) มีนโยบายและเป้าหมายด้านศิลปะและวัฒนธรรมอะไรก็ได้ ตามแต่

มหาวิทยาลัยก าหนดจะด าเนินงานประเพณีก็ได้แต่ต้องชัด หรือจะเน้นวัฒนธรรมโดยต้อง
มีวิธีการบริหารจัดการซึ่งอาจประกอบด้วยมีระบบและกลไกและผู้รับผิดชอบ หรือมีแผน
โครงการและเงินหรือมีเฉพาะกิจกรรม 

 หมายเหตุ  ในวิธีการบริหารจัดการถ้าดี ควรมีระบบ PDCA 
 
แนวทางข้อที่ 2  (Process) คณะต่าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการท างานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย 

เช่น 
- โครงการ ก ของมหาวิทยาลัย มีคณะ 10 คณะ เข้าร่วม 
- กิจกรรมของนักศึกษามีส่วนร่วมของคณะ 10 คณะ 
- โครงการ ข ของคณะที่ 1 มีคณะที่ 3/4/5 เข้าร่วม 
- กิจกรรม ค ของคณะที่ 2 มีคณะที่ 6/7/8/9/10 เข้าร่วม 
- กิจกรรม ง ของนักศึกษามีส่วนร่วมของคณะ 10 คณะ 

 หมายเหตุ  
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ท าต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1 
- ควรพิจารณาจ านวนผู้เข้าร่วม เพ่ือใช้ในการเสนอแนะ 

 
แนวทางข้อที่ 3 (Process) ในผลการด าเนินงานที่ท าในข้อ 2 อาจท าในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียน

การสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม/การวิจัยหรืออ่ืน ๆ 
ที่ตนเองก าหนด เช่น 
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องแสดงผลงานวิจัย 

อาจเป็นเพียงวิธีการหรือแนวทางท่ีมีการวิจัย) 
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

แนวทางข้อที่ 4  (Output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามในมหาวิทยาลัยหรือสามารถตอบอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

 หมายเหตุ ถ้าบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน/ผลการท างาน หรือจุดเด่นอะไร เช่น ท าให้
เกิดวัฒนธรรมการท างานในองค์กรดีเด่น/เกิดงานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์สร้างงานศิลปะ
แบบใหม่ 
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แนวทางข้อที่ 5 (Output) นอกจากท าให้มหาวิทยาลัยดีขึ้น แต่เห็นผลต่อชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย 
หรือเป็นที่ยอมรับตามนโยบาย เช่น 
- มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือศิลปะ หอศิลป์/พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้โปงลางระดับชาติ

เป็นแหล่งสร้างดนตรีพื้นบ้านระดับโลก (ของไทย) มีศูนย์วัฒนธรรมของชาติ 
- ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับองค์กร (ไม่ใช่เด็กคนใดคนหนึ่ง) 
- สร้างศูนย์อนุรักษ์ศิลปะไทยร่วมกับชุมชน A ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
- Go Green ระดับโลก 
- เป็นหน่วยงานมีธรรมาภิบาลสูงสุดของชาติ 
- เป็นแหล่งผลิตผ้าไทยของชาติ 

 
หมายเหตุ ในกรณีของคณะที่ลักษณะความเป็นศิลปะและวัฒนธรรม ต้องแสดงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของ
ศาสตร์ตัวเองที่เชื่อมโยงได้และต้องมีผลงานที่ชี้ให้เห็น จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 4 และเมื่อได้เริ่มรายงาน
ผลกระทบของการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมที่มีต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น คุณสมบัติ
วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบันแล้ว จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 5 
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ค าอธิบายการด าเนินการในระดับงานต่าง ๆ เพ่ือตอบเกณฑ์ 
 
ผู้ด าเนินการในระดับหลักสูตร 

- เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในข้อต่าง ๆ หรือใช้ข้อมูลที่คณะ/สถาบันเป็นผู้จัดเก็บรวบรวม มา
พิจารณาวิเคราะห์การด าเนินการ จากผลการด าเนินการย้อนหลัง โดยควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
น าเสนออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน ตามความเหมาะสม โดยน าผลการ
ประเมินจากปีที่ผ่านมาหรือ Improvement Plan และเป้าหมายต่าง ๆ ใน Program Profile 
มาร่วมพิจารณาด้วย 

- ประเมินคะแนนของหลักสูตรด้วยตารางเกณฑ์ “ระดับหลักสูตร” หรือใช้เกณฑ์ประเมินคะแนน 
AUN-QA 7 ระดับ ตามท่ีก าหนดใน CUPT Indicators ที่เก่ียวข้อง 

- จัดท าและปรับปรุง SAR ของหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 
ผู้ด าเนินการในระดับคณะ 

- รวบรวมข้อมูลที่คณะเป็นผู้จัดด าเนินการในเกณฑ์ CUPT Indicators ต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลที่
สถาบันเป็นผู้ด าเนินการ เพ่ือจัดส่งให้กับหลักสูตรหรือสถาบันในการใช้ตอบเกณฑ์ CUPTQA ตาม
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

- รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและสถาบันเพ่ือท าการวิ เคราะห์ภาพรวมของส่วนงาน โดยพิจารณา
ข้อมูลย้อนหลัง ทั้ งจาก SAR Improvement Plan และวิ เคราะห์ เทียบกับเป้าหมายและ
ทรัพยากรในโครงร่างองค์กรของส่วนงาน 

- ประเมินคะแนนของส่วนงานในเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตารางเกณฑ์ “ระดับคณะ/สถาบัน” หรือใช้
เกณฑ์ประเมินคะแนน AUN-QA 7 ระดับ ตามที่ก าหนดใน CUPT Indicators ที่เก่ียวข้อง 

- ติดตามและ Update ข้อมูลจากหลักสูตรต่าง ๆ และสถาบันอย่างสม่ าเสมอ 
- จัดท า/ปรับปรุง SAR ของส่วนงาน ตามเกณฑ์ CUPT QA ระดับคณะ 
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ตารางแสดงการด าเนินการและความเชือ่มโยงระหว่างเกณฑ์ในระดับหลักสูตรและใน
ระดับคณะ/สถาบัน 
 

ตัวชี้วัดระดับคณะ/
สถาบัน 

เกรฑ์ข้อย่อย
ระดับหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง 

มีตารางการ
รายงานผลใน
ระดับหลักสูตร 

มีการประเมิน
คะแนนในระดับ

หลักสูตร 

น าผลคะแนน
ระดับหลักสูตร
ไปใช้ในระดับ
คณะ/สถาบัน 

Rubric 
ระดับ

หลักสูตร 

Rubric 
ระดับคณะ/

สถาบัน 

C.1 การรับและการ
ส าเรจ็ การศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา 

8.1, 8.2, 8.3, 
11.1, 11.2 

X X X X  

C.2 การได้งานท าของ
บัณฑิตหรือการใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

11.3 X X X X  

C.3 คุณภาพบัณฑติ  10.6, 11.5  X X X  
C.4 ผลงานของผู้เรียน 11.4 X X X X  
C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย ์

6.2, 6.4 X X X AUN  

C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

6.7, 11.4 X X X AUN  

C.7 การก ากับมาตรฐาน
หลักสตูร 

องค์ 1 การ
ก ากับ

มาตรฐาน 

 X X AUN  

C.8 การปฏิบตัิตาม
บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

     AUN 

C.8.1 การปฏิบตัิตาม
บทบาทและหน้าท่ีของ
กรรมการประจ าคณะ/
สภามหาวิทยาลยั 

     AUN 

C.8.2 การปฏิบตัิตาม
บทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารคณะ/ผู้บรหิาร
สถาบัน 

     AUN 

C.9 ผลการบรหิารและ
จัดการของผู้บริหาร
คณะ/สถาบัน 

     AUN 

C.10 บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนา 

6.1, 6.5, 6.6, 
7.1, 7.4, 7.5 

X X X AUN  

C.11 ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

8.4, 8.5, 
10.1, 10.2, 

X X* X* AUN AUN 
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ตัวชี้วัดระดับคณะ/
สถาบัน 

เกรฑ์ข้อย่อย
ระดับหลักสูตรที่

เกี่ยวข้อง 

มีตารางการ
รายงานผลใน
ระดับหลักสูตร 

มีการประเมิน
คะแนนในระดับ

หลักสูตร 

น าผลคะแนน
ระดับหลักสูตร
ไปใช้ในระดับ
คณะ/สถาบัน 

Rubric 
ระดับ

หลักสูตร 

Rubric 
ระดับคณะ/

สถาบัน 

10.3, 10.4, 
10.5, 10.6 

C.12 การบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
คณะและสถาบัน 

     X 

C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศลิปะและ
วัฒนธรรม 

     X 

 
X  หมายถึง  YES หรือ ม ี
X*  หมายถึง  อาจใช้ผลระดับหลักสตูร คณะ / สถาบัน ก็ได้ 
AUN  หมายถึง  ใช้เกณฑ์ rubric 1-7 ของ AUN ในการประเมินคะแนน 
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บทท่ี 5 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx/TQA) 

 
ปีการศึกษา 2560 มีส่วนงานที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ประกอบด้วย 
1. ระดับสถาบัน  
2. ระดับส่วนงานวิชาการ จ านวน 5 ส่วนงาน ดังนี้ 

- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
- คณะนิติศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- คณะศึกษาศาสตร์ 

3. ระดับส่วนงานอื่น จ านวน 7 ส่วนงาน 
4. ระดับหน่วยงานบริหาร จ านวน 12 หน่วยงาน 

ส่วนงานที่ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จ านวน 1 ส่วนงาน คือ ส านักหอสมุด 

เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เป็นแนวทางส าหรับการใช้
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ แปลงมาจากเกณฑ์ Baldrige Criteria for Performance Excellence 2013-2014 และ Baldrige  
Excellence Framework 2015-2016 ของสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของการศึกษาไทย  
และสถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนา เพ่ือก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ 

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

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

ค าถามเหล่านี้ช่วยให้สถาบันจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็ง และโอกาสพัฒนา ปรับปรุง
การสื่อสาร การเพ่ิมผลผลิต และความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ท้ายที่สุดแล้ว 
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สถาบันหรือองค์กรจะรุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดย 
- ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งส่งผลให้

เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร 
- ปรับปรุงประสิทธิผลการด าเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน 
- มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของสถาบัน 
- สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และพัฒนา 
 

เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองเชิงระบบ 
ระบบที่มุ่งเน้นผลการด าเนินการ ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวด ที่ส่วนกลางของภาพ ซึ่งอธิบาย

กระบวนการและผลลัพธ์ที่สถาบันท าได้ 
การด าเนินการที่เป็นเลิศต้องการการน าองค์การที่เข้มแข็ง และแสดงออกด้วยผลลัพธ์ที่โดดเด่น 

หมวดต่างๆ ในเกณฑ์จะถูกแสดงไว้ในภาพ 
ค าว่า “บูรณาการ” ตรงกลางภาพ แสดงให้เห็นว่าทุกส่วนประกอบของระบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกัน 
หัวลูกศรแนวนอนตรงกลางภาพ แสดงความเชื่อมโยงที่ส าคัญอย่างยิ่งระหว่าง “กลุ่มการน า

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

โครงร่างองค์กร บ่งบอกถึ งบริบทและอธิบาย วิธี กา ร

ปฏิบัตกิารขององค์การ สภาพแวดล้อม การด าเนินการ เป็น

บริบทพ้ืนฐานของการด าเนินงานทุกอย่างของสแาบัน 

พื ้นฐ านของ เกณฑ EdPEx มาจาก  

ชุดฃองค่านิยมหลักและแนวคดิ ซึ่งฝังลึก

ในองค์การท่ีมีผลการ ด าเนินงานท่ีโดด

เด่น  

กลุ่มการน าองค์การ (การน าองค์การ  

กลยุทธ์ และลูกค้า) 

เน้นให้เห็นความส าคัญว่าการน าองค์ภาร

ต้องมุ่งเน้นท่ีกลยุทธ์และลูกค้า 

พ้ึนฐานของระบบ (การวัดการวิเคราะห์และการจัดการ

ความรู้) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้องค์การมีการ

จัดการท่ีมีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงผลการด าเนินการ

และความสามารถในการแข่งขันโดยระบบท่ีใช้ข้อมูลจริง มี

ความคล่องตัวและใช้ความรู้เป็นแรงผลักตัน 

กลุ่ม ผลลัพธ์ ( บุ ค ล า ก ร ระบบปฏิบัติการ

และผลลัพธ์) ประกอบด้วยกระบวนภารท่ีมุ่งเน้น 

บุคลากร กระบวนการปฏิบัติการท่ีส าคัญ และ

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินการ 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ทุ ก อ ย่ า ง มุ่ ง ลู่ ผ ล ลั พ ธ์ ซึ่ ง 

ประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

กระบวบการ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นบุคลากร 

การน าองค์การและ ธรรมาภิบาล รวมถึงผลลัพธ์

ด้านการเงิน งบประมาณและตลาด 
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องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับส่วนงานที่ใช้ EdPEx 
องค์ประกอบของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับส่วนงานที่ใช้ EdPEx แบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ 
ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx)  
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)  

 

แนวทางการประเมิน 
 ด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัด TSU09  การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของ สกอ. 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1. การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)  
2. รายงานวิธีการน า EdPEx ไปใช้
หน่วยงาน 
3. การประเมินตนเองหมวด 1-6 และ
การก าหนดตัววัดที่ส าคัญในหมวด 7 
4.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม 
EdPEx  
5. จัดส่ง Common Data Set (CDS) 
ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

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

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

 
2. แนวทางการด าเนินงานของส่วนงาน ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนงาน แนวทางการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 
คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน 

 แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 3  
- รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx 
- จัดท า SAR ตามเกณฑ์ EdPEx  (Application Report) (โครงร่าง

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

มหาวิทยาลัย  
คณะนิติศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์  

1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 1  
- การวิเคราะหโ์ครงร่างองค์กร (OP)  
- รายงานวิธีการน า EdPEx ไปใช้ในหน่วยงาน 
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการก าหนดตัววัดที่ส าคัญในหมวด 7 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx  
- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7   
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ส่วนงาน แนวทางการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 
ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร 1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 1 ตามพันธกิจที่รับผิดชอบ  

- การวิเคราะหโ์ครงร่างองค์กร (OP)  
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการก าหนดตัววัดที่ส าคัญในหมวด 7  
- แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ ์EdPEx  

2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7  
ส านักหอสมุด 1. จัดท าแผนและพัฒนาองค์กร ตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของสถาบัน

เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  
2.   จัดท ารายงาน SAR ตามเกณฑ์ TQA (โครงร่างองค์กร และหมวด 1-7) 

 
 3.  แนวทางการประเมิน 

3.1 การประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติงาน  
 

เกณฑ์การประเมิน : ส่วนที่ 1 การด าเนินงานตามแนวทางของ สกอ./สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติเป้าหมายการด 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 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการ

ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า
ระดับประเทศ) 

ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 
 

เกณฑ์การประเมิน: ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3  
ระดับ 1 ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานดังนี้ 

- มีการรายงานผลการด าเนินงานเพียงบางเรื่องและเริ่มมีระดับผลการด าเนินการที่ดี
ในบางเรื่อง  

- มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง 
- ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

ระดับ 3 มีการด าเนินงานดังนี้ 
- มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง และข้อมูลที่แสดงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70 
- และมีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลที่แสดงมีแนวโน้มที่ดี ร้อยละ 50 
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ระดับ 4 3+เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
ระดับ 5 4+มีการเทียบผลการด าเนินงานกับคู่เทียบ 
ระดับ 6 5+มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ มากกว่าร้อยละ 50 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 

 
 3.2  การตรวจประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx/TQA เพื่อรับ
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  

1. มหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร ที่ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ในปีที่ 1 ประเมินตามแนวทาง ของ สกอ. ปีที่ 1 เพ่ือรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) โดยไม่มี
คะแนน 

2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประเมินตามคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 โดยก าหนดเป้าหมาย คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 
หมวด 1-7  120 คะแนน (กระบวนการและผลลัพธ์) 

3. ส านักหอสมุด ประเมินตามคู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562 โดย
ก าหนดค่าเป้าหมายคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ TQA  หมวด 1-6  150 คะแนน และ หมวด 7 ผลลัพธ์ 
100 คะแนน 
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ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับหน่วยงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx 
 

ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) 
 

ส่วนที่ 1 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด 
รายละเอียดดังนี้ 
 
TSU09 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) (ม.7.4ก-5) 

 
ค าอธิบาย 

ตอบค าถามหมวดที่ 1 - หมวดที่ 6 ให้คณะ/สถาบัน พิจารณาตอบค าถามของข้อก าหนดโดยรวม โดย
ใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม โดยใช้หัวข้อ 
ดังนี้ 
 
 หมวดที่ 1 การน าองค์การ 

หมวดการน าองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้น าระดับสูงด้วยตนเอง ในการชี้น า และท าให้สถาบันมี
ความยั่งยืน การก ากับดูแลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพ่ือบรรลุผล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
กฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

 
 1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง : ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร 

ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืน 
วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพื่อท าให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน มีความผูกพันกับสถาบัน  
เพื่อสร้างนวัตกรรมและท าให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับ 
บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าที่ส าคัญกลุ่มอ่ืน  

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์และชี้น าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างเป็น 

ระบบเพ่ือสร้างให้เกิดความยั่งยืน 
(2) วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืนเกิดความผูกพันกับสถาบันเพ่ือ 

สร้าง นวัตกรรม และท าให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(3) วิธีการที่ผู้น าสื่อสารกับบุคลากรผู้เรียนและลูกค้าท่ีส าคัญกลุ่มอ่ืนอย่างเป็นระบบและมี 

ประสิทธิผล 
1.2  การก ากับดูแลและความรับผิดขอบต่อสังคม : สถาบันด าเนินการอย่างไรในเรื่องการ ก ากับ

ดูแล และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดขอบต่อสังคม  
ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันให้เพื่อให้เกิดการก ากับดูแลและแนวทางการปรับปรุงระบบการน า

องค์การ อธิบายวิธีการที่สถาบันสร้างความม่ันใจว่ามีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมี 
จริยธรรมสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถาบันพึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
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(1) แนวทางท่ีสถาบันใช้เพ่ือให้เกิดการก ากับดูแล และแนวทางการปรับปรุงระบบการน าองค์การที่ 
เป็นระบบและมีประสิทธิผล 

(2) วิธีการที่สถาบันสร้างความม่ันใจว่ามีการด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม แสดง 
ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 
ในหมวดกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ การน าแผนไปปฏิบัติ 

ปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์บังคับ และจัดผลความก้าวหน้าของการบรรลุแผนอย่างไร 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ : สถาบันจัดท ากลยุทธ์อย่างไร  
ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และเสริมสร้าง

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์รวมทั้งอธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบงานที่ส าคัญให้สรุประบบงานที่ส าคัญ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธที่ส าคัญ และเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1)  กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากความ

ได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ 
(2)  วิธีการที่สถาบันใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ 
(3)  ให้สรุปว่าระบบงานที่ส าคัญมีอะไรบ้างรวมทั้งกลยุทธ์หลักและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ

และเป้าประสงค์ที่เก่ียวข้อง 
2.2  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร ให้อธิบายวิธีการ

แปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ สรุปแผน ปฏิบัติการ วิธีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
ตัววัดหรือตัวช้ีวัดที่ส าคัญของความก้าวหน้า คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตตามตัววัดหรือตัวชี้วัด
ส าคัญเหลา่นี้เปรียบเทียบ กับของคู่เทียบที่ส าคัญ 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1)  วิธีการที่สถาบันแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งระบุว่ามีแผนปฏิบัติ

การอะไรบ้าง 
(2)  วิธีการในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติพร้อมทั้งตัววัดและตัวชี้วัดที่ส าคัญในการติดตาม

ความก้าวหน้า 
(3)  การคาดการณ์ของผลตัววัดและตัวชี้วัดเหล่านี้โดยเทียบกับค่าเปรียบเทียบที่ส าคัญ 
 
หมวดที่ 3 ลูกค้า 
ในหมวดลูกค้านี้ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือความส าเร็จ

ด้านตลาดในระยะยาว รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟังเสียงของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน และใช้สารสนเทศดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาส ในการสร้างนวัตกรรม 

3.1  เสียงของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้า 
กลุ่มอ่ืน  

ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของกลุ่มเหล่านั้น 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
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(1) วิธีการที่สถาบันใช้รับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของ
ผู้เรียนและลูกค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน 

(2) วิธีการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่เป็นระบบ มี
ประสิทธิผล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

(3) วิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่เป็นระบบและได้ข้อมูลความไม่พึง
พอใจที่ชัดเจน 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียน และลูกค้า
กลุ่มอ่ืน โดยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น และสร้างสัมพันธ์  

ให้อธิบายวิธีการก าหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งวิธีการการจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า อธิบาย วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่สถาบันก าหนดหลักสูตรและบริการ เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(2) ช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างมีประสิทธิผล 
(3) วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบ 

 
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้นี้ ถามว่าสถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ 

และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มีการเรียนรู้ และบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้น าผลการทบทวน ดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการด าเนินการ
อย่างไร 

4.1  การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ : องค์การมีวิธีการ อย่างไรใน
การวัด วิเคราะห์ และเพื่อน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ  

ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการด าเนินการโดยการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของสถาบันรวมทั้ง ใช้ประโยชน์อย่างไร จากข้อมูล
เทียบเคียงและข้อมูลลูกค้าเพื่อสนับสนุนการดัดสินใจ 

โดยตอบด าถามต่อไปนี้ 
 (1) วิธีการที่สถาบันใช้วัดผลการด าเนินการ ในทุกระดับ และทุกส่วนงานของสถาบันอย่างเป็นระบบ 
 (2) วิธีการที่สถาบันใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินการในทุกระดับ 
และทุกส่วนงานของสถาบัน 

(3) วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทียบเคียงและข้อมูลลูกค้า เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ 

4.2  การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ
จัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อธิบายวิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิรีการเรียนรู้ของ สถาบัน รวมทั้งวิธีการ
ที่ท าให้ม่ันใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
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โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่สถาบันใช้จัดการ และเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทางความรู้และท าให้องค์การเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิผล 
(2) วิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ  ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

และโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

 
หมวดที่ 5 บุคลากร 

 หมวดบุคลากร ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ  
และอัตราก าลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานเพ่ือน าไปสู่ผลการด าเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยัง
ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนา บุคลากรเพ่ือน าศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่าง
เต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน 

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ
สร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล  

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการบริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพื่อให้ งานของสถาบัน
บรรลุผลส าเร็จ อธิบายว่าสถาบันด าเนินการอย่างไร เพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน และมี
ความม่ันคงต่อการท างาน 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่สถาบันใช้บริหารขีดความสามารถ และอัตราก าลังเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จในทุกพันธกิจ 
(2) การสร้างบรรยากาศในการท างานที่เกื้อหนุนและมีความมั่นคงต่อการท างานของบุคลากรอย่าง

เป็นระบบ 
5.2  ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ

สร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น  
อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าเพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่

โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการ ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม  
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 

 (1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าอย่างเป็นระบบเพ่ือให้องค์การเกิดผล
การด าเนินการที่โดดเด่น 
 (2) วิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์การ   
 

หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ 
 ในหมวดระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และสร้าง
นวัตกรรมในหลักสูตรและบริการ และกระบวนการต่างๆ และถามว่ามีวิธีการ  อย่างไรในการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนและท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

6.1  กระบวนการท างาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและ บริการ
และกระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร  
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อธิบายวิธีการที่สถาบันให้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการ ท างานส าคัญเพื่อส่ง
มอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ
อย่างต่อเนื่อง สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สรุปกระบวนการท างานที่ส าคัญของสถาบัน ให้
สถาบันตอบค าถามดังต่อไปนี้ ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบและ จัดการกระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างเป็นระบบเพ่ือส่ง

มอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ให้ระบุกระบวนการท างานที่ส าคัญว่ามี
อะไรบ้าง 

(2) วิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างเป็นระบบเพ่ือให้หลักสูตรและบริการคงคุณค่า
ส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้สถาบันประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

(3) วิธีการที่สถาบันใช้ในการจัดการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ เพ่ืออนาคตอย่างเป็น
ระบบ และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ : สถาบันท าให้ม่ันใจไต้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่างๆ มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล  

อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อปทาน ท าให้สถานที่ ท างานมีความ
ปลอดภัยมีการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพ่ือท าให้มั่นใจว่า ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล 
และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 (1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 
 (2) การบริหารความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมเพ่ือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเพ่ือ
ท าให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการมีความต่อเนื่องในสภาวะดังกล่าว 
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ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) 
 

ค าอธิบาย 
ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบด้วย  
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 

 ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา 
ผลลัพธ์ด้านการวิจัย 
ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 

 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการจัดการศึกษา 
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการวิจัย 
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการบริการวิชาการ 
ประสิทธิผลของกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ 

 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   

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

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 
 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม 

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

 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
 ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

(1) ผลลัพธ์ของการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
(2) ผลลัพธ์ของการด าเนินการด้านตลาด 

โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
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7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรยีนรู้ของผู้เรียน และดา้นกระบวนการ 

ก. ผลลัพธด์้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า 
 ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา 

 
 

 
ค าอธิบาย  

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

100X
ทั้งหมดบแบบสอบถามจ านวนผู้ตอ

งานท าจ านวนผู้มี
     ีงานท าร้อยละการม   

 
Diagnostic Questions 

- ผลการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในรอบปี
การศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
 
 
  

ตัวชี้วัด 7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (TSU02, 
C.2) 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-2  ร้อยละของเงินเดือนหรือรายได้ของบัณฑิตที่มีงานท าเพิ่มขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง  
3 ปี (KPIs, C.2)  

 
ค าอธิบาย  

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้ 
งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 

เงินเดือนหรือรายได้ย้อนหลัง 3 ปี หมายถึง เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2560 กับ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง บัณฑิตของคณะมีเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร 

 
วิธีการค านวณ 
 1. เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยของบัณฑิต  ปีการศึกษา 2558 – 2560      
 

       100X
)25592557(ปี3ฉลี่ยเงินเดือนเ

)25592557(ปี3ฉลี่ยเงินเดือนเ2560 ีการศึกษาเงินเดือนป
 ีเพิ่มขี้นงินเดือนท่ร้อยละของเ.2




  

Diagnostic Questions 
- เงินเดือนหรือรายได้ของบัณฑิตที่มีงานท า ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 

ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 
- ผลจากการเปรียบเทียบเงินเดือนหรือรายได้ของบัณฑิตท่ีมีงานท าเพ่ิมขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 

3 ป ี
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ

ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-3  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (วัดจาก LO/ELO) (TSU03, C.3) 

 
ค าอธิบาย 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่สุด โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน 
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ร ะดั บ อุดมศึ กษาแห่ ง ช าติ  ( Thai Qualifications Framework for Higher Education:  TQF)  
ที่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บัณฑิตที่เป็นที่ต้องการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีระบบกลไกในการประเมินผล
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม ELOs ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริ ง โดยหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10 
Quality Enhancement เกณฑ์ย่อย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.5 ทั้งนี้ควรมีการ
ก าหนดคุณสมบัติบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน 
  
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- ผลจากการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (วัดจาก LO/ELO)  ในรอบปีการศึกษา 2560 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-4  ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (KPIs) 

 

ค าอธิบาย 
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ

น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์
สิ่ งประดิษฐ์ผลงานที่ตอบโจทย์ อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes  
ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ท าร่วมกับอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
หลักสูตร อาจารย์/ผู้ท า

ผลงานร่วม 
ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ 

วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่ 
ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 
       
       
       

 
วิธีการค านวณ 
 แบ่งการค านวณเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับชาติ 
 

100X
ษาท้ังหมดเร็จการศกึจ านวนผู้ส า

ระดับชาติท่ีเผยแพร่ ็จการศกึษาของผู้ส าเรจ านวนผลงาน
    าติแพร่ระดับชลงานท่ีเผยร้อยละของผ   

(2) ระดับนานาชาติ 

100X
ษาท้ังหมดเร็จการศกึจ านวนผู้ส า

าติระดับนานาชท่ีเผยแพร่ ็จการศกึษาของผู้ส าเรจ านวนผลงาน
    านาชาติแพร่ระดับนลงานท่ีเผยร้อยละของผ 

 
Diagnostic Questions 

- ผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  
- ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยไม่จ าเป็นต้อง

เผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2560 แยกออกเป็นระดับชาติและนานาชาติ และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-5  ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ 
เผยแพร่  (KPIs, C4) 

 

ค าอธิบาย 
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย

เพ่ือหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท า
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์
สิ่ งประดิษฐ์ผลงานที่ตอบโจทย์ อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes  
ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ท าร่วมกับอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

หลักสูตร อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ 
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่ 

ระดับ 
ชาติ นานาชาติ 

       
       
       

 
วิธีการค านวณ 
 แบ่งการค านวณเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

(1) ระดับชาติ 
 

100X
ษาท้ังหมดเร็จการศกึจ านวนผู้ส า

ระดับชาติท่ีเผยแพร่ ็จการศกึษาของผู้ส าเรจ านวนผลงาน
    าติแพร่ระดับชลงานท่ีเผยร้อยละของผ   

(2) ระดับนานาชาติ 

100X
ษาท้ังหมดเร็จการศกึจ านวนผู้ส า

าติระดับนานาชท่ีเผยแพร่ ็จการศกึษาของผู้ส าเรจ านวนผลงาน
    านาชาติแพร่ระดับนลงานท่ีเผยร้อยละของผ 

 
Diagnostic Questions 

- ผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  
- ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยไม่จ าเป็นต้อง

เผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2560 แยกออกเป็นระดับชาติ และนานาชาติ และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวชี้วัด 7.1ก-6  จ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ 
(KPIs,C.4) 

 

ค าอธิบาย 
การศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือหาค าตอบหรือความรู้ใหม่ที่มี

ความน่าเชื่อถือหรือเป็นประโยชน์การประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และ
ความสามารถในการใช้ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

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

 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงาน 

ชื่อนิสิต ระดับ 
(ตรี/โท/เอก) 

หลักสูตร อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ 
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่ 

ระดับ 
ชาติ นานาชาติ 

        
        
        

 
วิธีการค านวณ   

จ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่   โดยแบ่ง
ออกเป็น ดังนี้ 

- ระดับชาติ  
- ระดับนานาชาติ 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ 
โดยแย่งเป็นระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี
การศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-7  จ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล (KPIs, C.4) 
 
ค าอธิบาย 
 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
ด้านวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์  สิ่งประดิษฐ์  ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ 
Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานานชาติ 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล 

ช่ือนิสิต ระดับ 
(ตรี/โท/เอก) 

หลักสตูร อาจารย์/ผู้ท า
ผลงานร่วม 

ช่ือ
ผลงาน 

ช่ือ
รางวัล 

หน่วยงาน
ที่จัด 

วัน/เดือน/ปี
และสถานท่ี 
ที่รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานาชาติ 

          
          
          

 
วิธีการค านวณ 

จ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
(1) ระดับปริญญาตรี 
(2) ระดับปริญญาโท/ป.บัณฑิต 
  - ระดับชาติ 
  - ระดับนานาชาติ 
(3)  ระดับปริญญาเอก 
  - ระดับชาติ 
  - ระดับนานาชาติ 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล โดยแบ่งตามระดับ
การศึกษา และระดับชาติ/นานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี
การศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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 ผลลัพธ์ด้านการวิจัย 
 
ตัวช้ีวัด 7.1ก-8  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (TSU04, C.6) 
 
ค าอธิบาย 
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือ
กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับ
เป้าหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน 
 ตารางนี้เป็นตารางเก็บข้อมูล มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูลผลงานของนักศึกษาหรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์ เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์ตามฐานข้อมูลต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นงาน 
งานออกแบบสร้างสรรค์ งานร่วมภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย 

ชื่ออาจารย์
และนักวิจัย 

ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 
ประเภท

ของผลงาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 
       
       
       

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ  
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

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

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.80 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ 

ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

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

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

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ  

0.20  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  

0.40  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

0.60  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

0.80  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

1.00  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี 
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาด้วย  
 
Diagnostic Questions 

- รายงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่   โดยแบ่งเป็น
ระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-
2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-9  ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคมหรือเชิงพาณิชย์ (TSU05, S.1) 

 
ค าอธิบาย 

1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการ โครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถน าไป
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่างชัดเจน มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่มีการระบุรายละเอียดที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
หรือมีหนังสือตรวจรับงานว่าจ้างการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย  

2.  ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีดังนี้ 
2.1 การใช้ประโยชน์เชิงสังคม โดยมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนและมีข้อมูล

แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น 
2.2 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่การพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 3.  ผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ ที่เคยน าไปใช้ประโยชน์แล้ว สามารถนับซ้ าได้ หากมีการน าไปใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 

หมายเหต ุ * ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบดว้ย สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายทางการคา้  ความลบัทางการค้า   
    สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
 

วิธีการค านวณ  
แยกการค านวณออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. การใช้ประโยชน์เชิงสังคม 

100X
งหมดย์ประจ าทั้จ านวนอาจาร

เชิงสังคมช้ประโยชน์คท์ีน่ าไปใานสร้างสรรวิจัยหรืองจ านวนผลงาน
งสรรค์รืองานสร้าลงานวิจัยหร้อยละของผ 

 

2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

100X
งหมดย์ประจ าทั้จ านวนอาจาร

 ์เชงิพาณิชยชป้ระโยชน์ค์ทีน่ าไปใานสร้างสรรวิจัยหรืองจ านวนผลงาน
งสรรค์รืองานสร้าลงานวิจัยหร้อยละของผ 

 

ช่ือผลงานวิจัย
หรืองาน

สร้างสรรค ์

ช่ือ
นักวิจัย 
เจ้าของ
ผลงาน 

อธิบายผล
ที่เกิดขึ้น
จากการ

ใช้
ประโยชน ์

ประเภทการใช้ประโยชน์ 
เชิงสังคม เชิงพาณิชย ์

เชิง
สาธารณะ 

เชิง
นโยบาย 

เชิงวิชาการ 
ในการอ้างอิง

สากล  
(Citation) 

ประโยชน์
ทางอ้อมของ

งาน
สร้างสรรค ์

สิ่งประดิษฐ ์ผลิตภณัฑ ์ ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา * 
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Diagnostic Questions 
- ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็น 2 

ประเภท  คือ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/สังคมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
- รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 
- ประเภทของงานวิจัยที่ใช้รายงาน ได้แก่ การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ/สังคม และการใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ 
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ

ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-10  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (KPIs, 
C.6) 

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

 
วิธีการค านวณ 
 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
 
Diagnostic Questions 

- รายงาน จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ 
ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
 
 
  

ชื่อ
ผลงานวิจัย
หรืองาน

สร้างสรรค ์

ชื่อผู้ประดิษฐ/์
ชื่อเจ้าของ

สิทธิ ์

แหล่ง
สนับสนนุ

ทุน 

ประเภทของ 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

วันที่ยื่น
ค าขอ 

เลขค าขอ เลขสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/

ลิขสิทธิ ์

วันที่ได้รบัเลข
สิทธิบัตร/ 

อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ ์

สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ ์
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-11 จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อคณาจารย์และนักวิจัย  (TSU06, C.6) 
 
ค าอธิบาย 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน คือ  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากจากแหล่งทุนภายนอกยัง
เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่แสดงศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยอีกด้วย 

แหล่งทุนภายนอก  หมายถึง แหล่งงบประมาณที่ส่วนงานใช้ในการด าเนินงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. กระทรวงวัฒนธรรม 
งบประมาณวิจัยแบบบูรณาการจากงบประมาณเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
 ทั้งนี้   ไม่นับรวมเงินทุนวิจัยจากเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน  ทั้งในระดับส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลจ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

ชื่อ
โครงการวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย * สังกัด สัดส่วน
งานวิจัย 

จ านวนเงิน 

ทุนวิจัย ** 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งทุนวิจัย 

       
       
       
       

หมายเหตุ *  กรณีโครงการวิจัยที่ด าเนินการโดยนักวิจัยหลายคน  ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วยสัดส่วนและ
จ านวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีการก าหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 

 **  การนับจ านวนเงินทุนวิจัย ให้นับตามที่ระบุในสัญญาการวิจัย โดยไม่หักค่า overhead ที่หักให้กับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน  

 
วิธีการค านวณ 
  

100X
 ้งหมดจัยประจ าทัย์และนักวิจ านวนอาจาร

ทนุภายนอก ัยจากแหล่งเงินทนุวิจผลรวมจ านวน
    ทนุภายนอก ัยจากแหล่งเงินทนุวิจ   

 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
 
ตัวช้ีวัด 7.1ก-12  จ านวนชุมชนเป้าหมายในการรับบริการวิชาการเพื่อสังคมในแนวพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) 
 
ค าอธิบาย 

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ถือเป็นรูปแบบการท างานบริการวิชาการเพ่ือสังคมที่ยึดหลัก 4 
ประการ ดังนี้  

1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership)  
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit) 
3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)  
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social Impact)  
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยรับรู้และยอมรับคุณค่า (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู้และทักษะ 

(knowledge and skills) ของสังคม และท างานที่เกิดประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่ายร่วมกัน 
2) มหาวิทยาลัยต้องก าหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบก ากับดูแล นโยบาย

และแผนการด าเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3) ในการท าวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและ

ประเด็นของสังคม 
4) ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
5) มหาวิทยาลัยและสังคมท างานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ์ 

และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ท าร่วมกัน 
6) เป้าหมายส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น  และสร้าง engaged citizens  

ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
7) ชุมชนเป้าหมาย หมายถึง ชุมชน หรือกลุ่มสังคม หรือกลุ่มบุคคล ที่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนิน

กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน  โดยได้มีการก าหนดพ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 

วิธีการค านวณ 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายในการรับบริการวิชาการเพ่ือสังคมที่ใช้แนวทางของพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม   
 

Diagnostic Questions 
- รายงานจ านวนชุมชนเป้าหมายในการรับบริการวิชาการเพ่ือสังคมในแนวพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด 7.1ก-13  จ านวนโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการรับใช้สังคม 

 
ค าอธิบาย 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการ
วิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมี
การประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผล
ถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มี
จิตสาธารณะอีกด้วย 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบัน 
หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบัน โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการที่มีหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนมาร่วมมือสนับสนุน  ทั้งในรูปแบบงบประมาณหรือทรัพยากรอ่ืนๆ 
 
วิธีการค านวณ 
 จ านวนโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการรับใช้
สังคม 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนโครงการบริการ
วิชาการรับใช้สังคม ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- ผลการด าเนินงานที่ท าให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ข. ผลลัพธด์้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
 ประสิทธิผลของกระบวนการท างานด้านการจัดการศึกษา 

 
ตัวช้ีวัด 7.1ข-1 ร้อยละของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  (KPIs, C.1) 

 
ค าอธิบาย 

เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอก
ใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี 

 

ระดับปริญญาตรี 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตที่
รายงานตัว 

ย้าย
เข้า 

ย้าย
ออก 

ส าเรจ็การศึกษา พ้นสภาพเนื่องจาก 

ตกค้าง 
 4 ปี 4 ป ี  4 ปี ลาออก 

คะแนนไม่
ถึงเกณฑ ์

ไม่ช าระ
ค่าเทอม 

เสียชีวิต 
เกิน

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

อื่น ๆ 
รวม 

2553               
2554               
2555               
2556               
2557               

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตที่
รายงานตัว 

ย้าย
เข้า 

ย้าย
ออก 

ส าเรจ็การศึกษา สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

ตกค้าง 
 5 ปี 5 ป ี  5 ปี ลาออก 

คะแนนไม่
ถึงเกณฑ ์

ไม่ช าระ
ค่าเทอม 

เสียชีวิต 
เกิน

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

อื่น ๆ 
รวม 

2552               
2553               
2554               
2555               
2556               
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ระดับปริญญาโท 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตที่
รายงานตัว 

ย้าย
เข้า 

ย้าย
ออก 

ส าเรจ็การศึกษา สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

ตกค้าง 
 2 ปี 2 ป ี  2 ปี ลาออก 

คะแนนไม่
ถึงเกณฑ ์

ไม่ช าระ
ค่าเทอม 

เสียชีวิต 
เกิน

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

อื่น ๆ 
รวม 

2555               
2556               
2557               
2558               
2559               

 
ระดับปริญญาเอก 
 

ตัวอย่างตารางข้อมูลการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

รหัสแรก
เข้า 

จ านวนนิสิตที่
รายงานตัว 

ย้าย
เข้า 

ย้าย
ออก 

ส าเรจ็การศึกษา สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

ตกค้าง 
 3 ปี 3 ป ี  3 ปี ลาออก 

คะแนนไม่
ถึงเกณฑ ์

ไม่ช าระ
ค่าเทอม 

เสียชีวิต 
เกิน

ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

อื่น ๆ 
รวม 

2554               
2555               
2556               
2557               
2558               

 
วิธีการค านวณ  แยกตามระดับการศึกษา ดังนี้   
1. ระดับปริญญาตรี 

100X
มดศึกษาทั้งห ่ส าเร็จการปริญญาตรทีจ านวนนิสิต

ก าหนดะยะเวลาที่รศึกษาตามร ี่ส าเร็จกาปริญญาตรีทจ านวนนิสิต
    ลาที่ก าหนดาตามระยะเวร็จการศึกษ ิสิตที่ส าเร้อยละของน 

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

100X
หมดรศกึษาท้ัง ี่ส าเร็จกา ัตรบัณฑิตทประกาศนียบจ านวนนิสิต

ก าหนดะยะเวลาท่ีรศกึษาตามร ี่ส าเร็จกา ัตรบัณฑิตทประกาศนียบจ านวนนิสิต
ลาท่ีก าหนดาตามระยะเวร็จการศกึษ ิสิตท่ีส าเร้อยละของน 

3. ระดับปริญญาโท 

100X
มดศึกษาทั้งห ่ส าเร็จการปริญญาโททีจ านวนนิสิต

ำหนดยะเวลาที่กศึกษาตามระ ่ส าเร็จการปริญญาโททีจ านวนนิสิต
    ลาที่ก าหนดาตามระยะเวร็จการศึกษ ิสิตที่ส าเร้อยละของน 

4. ระดับปริญญาเอก 

100X
หมดรศึกษาทั้ง ี่ส าเร็จกาปริญญาเอกทจ านวนนิสิต

ก าหนดะยะเวลาที่รศึกษาตามร ี่ส าเร็จกาปริญญาเอกทจ านวนนิสิต
    ลาที่ก าหนดาตามระยะเวร็จการศึกษ ิสิตที่ส าเร้อยละของน 
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Diagnostic Questions 
- รายงานผลนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี  

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก  ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560  และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-2  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล (TSU01, C.7) 

 
ค าอธิบาย 

1. หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล หมายถึง หลักสูตรที่มีการด าเนินการเปิด
การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ  ในระดับสากล 
เช่น AUN QA, AACSB,  ABET 

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

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 ประเมินเฉพาะประเด็น หลักสูตรที่ผ่านการก ากับมาตรฐาน สกอ. 
 
วิธีการค านวณ 

100X
 ูตรทั้งหมดจ านวนหลักส

ตรฐานการก ากับมา ูตรที่ผ่านจ านวนหลักส
    าตรฐานนการก ากับมสูตรที่ผ่าร้อยละหลัก   

 
ตารางเก็บข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 
ผลการประเมินหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 
AUN QA 

   
   
   

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ในรอบปีการศึกษา 
2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2558-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-3 อัตราการคงอยู่ของนิสิต  (KPIs, C.1) 

 
ค าอธิบาย 

การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบดูแลนิสิตระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตเพ่ือให้ นิสิต
สามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ 

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา
เท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี 
 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รหัสแรก
เข้า 

ปี 1 
(จ านวนนิสิต
รายงานตัว) 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ส าเร็จการศึกษา ตกค้าง พ้นสภาพ 

2556        
2557        
2558        
2559        
2560        

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ์ 

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลา

ที่ก าหนด 
อ่ืน ๆ 

2556        
2557        
2558        
2559        
2560        
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 
รหัสแรก

เข้า 
ปี 1 

(จ านวนนิสิต
รายงานตัว) 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง พ้น
สภาพ 

2555         
2556         
2557         
2558         
2559         
2560         

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ์ 

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลา

ที่ก าหนด 
อ่ืน ๆ 

2556        
2557        
2558        
2559        
2560        

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

รหัสแรก
เข้า 

ปี 1 
(จ านวนนิสิตรายงานตัว) 

ส าเร็จการศึกษา ตกค้าง พ้นสภาพ 

2558     
2559     
2560     

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ์ 

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลา

ที่ก าหนด 
อ่ืน ๆ 

2558        
2559        
2560        

 
 
 



113 

ระดับปริญญาโท 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาโท 

รหัสแรก
เข้า 

ปี 1 
(จ านวนนิสิต
รายงานตัว) 

ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ส าเร็จ
การศึกษา 

ตกค้าง พ้นสภาพ 

2556         
2557         
2558         
2559         
2560         

 

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโท 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ์ 

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลา

ที่ก าหนด 
อ่ืน ๆ 

2556        
2557        
2558        
2559        
2560        

 
ระดับปริญญาเอก 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

รหัส
แรกเข้า 

ปี1 
(จ านวนนิสิต
รายงานตัว) 

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

ตกค้าง พ้นสภาพ 

2556          
2557          
2558          
2559          
2560          
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

รหัสแรกเข้า 
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ 

รวม 
ลาออก 

คะแนนไม่ถึง
เกณฑ์ 

ไม่ช าระค่า
เทอม 

เสียชีวิต 
เกินระยะเวลา

ที่ก าหนด 
อ่ืน ๆ 

2556        
2557        
2558        
2559        
2560        

 
วิธีการค านวณ  แยกตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาตรี 

          100X
ทัง้หมดจ านวนนสิิต

ญญาตรี ิตระดับปริอยู่ของนสิจ านวนการคง
    สิตงอยู่ของนิร้อยละการค   

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    100X
ทัง้หมดจ านวนนสิิต

บณัฑิตกาศนยีบตัร ิตระดับประอยู่ของนสิจ านวนการคง
สิตงอยู่ของนิร้อยละการค   

3. ระดับปริญญาโท 

100X
ทัง้หมดจ านวนนิสิต

ญญาโท ิตระดับปริอยู่ของนิสจ านวนการคง
    สิตงอยู่ของนิร้อยละการค   

4. ระดับปริญญาเอก 

100X
ทัง้หมดจ านวนนสิิต

 ญญาเอก ิตระดับปริอยู่ของนสิจ านวนการคง
    สิตงอยู่ของนิร้อยละการค   

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลอัตราการคงอยู่ของนิสิต โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-4 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล (KPIs) 

 
ค าอธิบาย 

1. สมรรถนะทักษะด้านภาษา หมายถึง สมรรถนะทักษะสากลด้านภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์การ
ทดสอบตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

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

1. สมรรถนะทักษะด้านภาษา 

100X
ท้ังหมดจ านวนนิสิต     

ษะด้านภาษาสมรรถนะทักท่ีสอบผ่านผลรวมนิสิต
      ากษะด้านภาษนสมรรถนะทัตท่ีสอบผ่าร้อยละนิสิ 

 
 

2. สมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

100X
ท้ังหมดจ านวนนิสิต

เทศนโลยีสารสนษะด้านเทคโสมรรถนะทักท่ีสอบผ่านผลรวมนิสิต
      สนเทศคโนโลยีสารนสมรรถนะเทตท่ีสอบผ่าร้อยละนิสิ 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลบัณฑิตที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล ด้านภาษาอังกฤษ โดยแยกเป็นระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 
2557-2559 (ถ้ามี) 

- รายงานผลบัณฑิตที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาตรี 
ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 (ถ้ามี) 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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 ประสิทธิผลของกระบวนการท างานด้านการวิจัย 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ข-5 ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน 
ภายนอก (KPIs) 

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

แหล่งทุนภายนอก  หมายถึง แหล่งงบประมาณที่ส่วนงานใช้ในการด าเนินงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. กระทรวงวัฒนธรรม 
งบประมาณวิจัยแบบบูรณาการจากงบประมาณเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก  
ใช้ตารางเดียวกับ ตัวชี้วัด 7.1 ก-11 

ชื่อ
โครงการวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย * สังกัด สัดส่วน
งานวิจัย 

จ านวนเงิน 

ทุนวิจัย ** 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งทุนวิจัย 

       
       
       
       

หมายเหตุ *  กรณีโครงการวิจัยที่ด าเนินการโดยนักวิจัยหลายคน  ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วยสัดส่วนและ
จ านวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีการก าหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 

 **  การนับจ านวนเงินทุนวิจัย ให้นับตามที่ระบุในสัญญาการวิจัย โดยไม่หักค่า overhead ที่หักให้กับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน  

 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 

100x
จัยท้ังหมดจ าและนักวิอาจารย์ประ

หล่งภายนอกรับทุนจากแ ิจัยท่ีได้ย์หรือนักวจ านวนอาจาร
  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก  
ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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 ประสิทธิผลของกระบวนการท างานด้านการบริการวิชาการ 
 

ตัวช้ีวัด 7.1ข-6  ร้อยละของการรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการผ่านระบบ
สารสนเทศ  (TSU-EnT System) ตามก าหนดเวลา 

 
ค าอธิบาย 
 Thaksin University Engagement System (TSU-EnT) ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพ่ือสังคม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นระบบที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการที่
ทันสมัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านบริการวิชาการของผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึง
เป็นช่องทางในการสื่อสารกับคณะหน่วยงานและเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ โดยมีฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศท่ีส าคัญ ดังนี้ 

- ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ 
- ฐานข้อมูลพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย 
- ฐานข้อมูลนักวิจัย/บริการวิชาการ 
- ระบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 
- ระบบติดตามความก้าวหน้าและประเมินโครงการบริการวิชาการ 
- ระบบรายงานผลโครงการบริการวิชาการ 
- ระบบการจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในประชาคมผู้รับหรือผู้ให้บริการวิชาการเพ่ือสังคม 

 
วิธีการค านวณ 
 ร้อยละของการรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ  (TSU-EnT 
System) ตามก าหนดเวลา

100X
ทัง้หมด System) EnT-(TSU านระบบงานผลการผ่ทีต้่องรายจ านวนคร้ัง 

System) EnT-(TSU บบลการผ่านระการรายงานผจ านวนคร้ัง
    

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ (TSU-EnT 
System) ตามก าหนดเวลา ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 
2557-2559 (ถ้ามี) 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-7 ร้อยละของเงินงบประมาณบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอกเทียบกับ
งบประมาณปีท่ีผ่านมา 

 
ค าอธิบาย 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม  หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบัน 
หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบัน โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

จ านวนรายได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง จ านวนรายรับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพที่สามารถน าผลลัพธ์กลับสู่องค์กรในนามมหาวิทยาลัย หรือ คณะ สถาบัน ส านัก หน่วยงาน
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแต่ละปีงบประมาณ โดยมีแหล่งที่มีของรายได้ ได้แก่ ค่าบริการวิเคราะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบและตรวจซ่อม ค่าบริการเครื่องมือ หรืออุปกรณตาง ๆ ค่าบริการการส ารวจการวางแผน การจัดการ 
หรือการวิจัยในลักษณะการว่าจ้าง ค่าบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  การศึกษาผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอม ค่าบริการการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ์หรือผลิต รายได้จากการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  รายได้จากการให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ลักษณะการว่าจ้าง  โดยรายได้จากการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการบริการ
วิชาการ 
  
วิธีการค านวณ 
 ร้อยละของเงินงบประมาณบริการวิชาการท่ีได้รับ 
 

100X
2560 ปีการศกึษา ร ิการวิชากางบประมาณบร

2559ปีการศกึษาร ิการวิชากางบประมาณบร2560ปีการศกึษาร ิการวิชากางบประมาณบร
   


  

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลเงินงบประมาณบริการวิชาการท่ีได้รับจากแหล่งภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2560  
- เปรียบเทียบเงินงบประมาณบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2560  

ที่เพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ

ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ข-8 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าตามหลักเกณฑ์ของ UI Green (TSU10, S.3) :  
ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้า 

 
ค าอธิบาย 
 เพ่ือแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน ในทิศทางท่ีมุ่งสู่ความยั่งยืนอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University) 
เป็นแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร  
มีจติส านึกในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
วิธีการค านวณ 
 ร้อยละของคะแนนที่เพ่ิมข้ึน 
 

100X
2560 ปกีารศกึษา Green UI คะแนน

2560 ปกีารศกึษา  Green UI ผลรวมคะแนน-2559 ปกีารศกึษา Green UI ผลรวมคะแนน
    

 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน (เชิงปริมาณ)    
  ร้อยละของคะแนนที่เพ่ิมขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2559 = 2,037 คะแนน) เป้าหมาย ร้อยละ  3.26  
(2,103  คะแนน) 

(ค่าเป้าหมายจะวัดจากอันดับโลกตามเกณฑ์การประเมินของ UI Green Metric ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ในแต่ละปี และความพยายามในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
 ใช้คะแนนเต็มของเกณฑ์เป็นฐาน (ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนที่ได้ จากคะแนนเต็ม) คะแนน
เต็ม 10,000 คะแนน       
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าตามหลักเกณฑ์ของ UI Green ปีการศึกษา 2560  
- รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าตามหลักเกณฑ์ของ UI Green ปีการศึกษา 2559 
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ

ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ค-1 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound) (TSU07) 

  
ตัวชี้วัดนิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ ( Inbound) การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 

2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 
 1.  ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound 
 ค าอธิบาย 
 ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound  หมายถึง  การร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีนิสิต นักศึกษาต่างชาติมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตร หรือบุคลากร
ชาวต่างประเทศมาท าการสอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของภาคการศึกษา หรือนิสิตนักศึกษามาท า
วิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา   
 

วิธีการค านวณ 

100X
 ูตรทั้งหมดจ านวนหลักส

Inbound   ูตรที่มีจ านวนหลักส
    Inbound  มีลักสูตรที่ร้อยละของห   

Diagnostic Questions 
- รายงานผลหลักสูตรที่มี  Inbound ในรอบปีการศึกษา 2560 กับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี

การศึกษา 2557-2559 
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม

หรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
 2.  จ านวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound  
  ค าอธิบาย 
 นิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound   หมายถึง  การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม โดยมีนิสิต หรืออาจารย์ หรือบุคลากรต่างชาติเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว (ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์) 
 

วิธีการค านวณ 
จ านวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound  
 
Diagnostic Questions 
- รายงานจ านวนนิสิต หรือผู้รับบริการ Inbound ในรอบปีการศึกษา 2560 กับข้อมูลย้อนหลัง 

3 ปีในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม

หรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.1ค-2 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปท ากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Out-
bound) (TSU08) 

 
ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปท ากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ  (Outbound)  
การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound 
 ค าอธิบาย 
 ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound  หมายถึง  การร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีนิสิตไปลงทะเบียนเรียนในสถาบันต่างประเทศ หรือบุคลากรที่ไปท าวิจัยหรือสอน
ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาคการศึกษา หรือมีนิสิตไปท าวิจัยในต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 1 
ภาคการศึกษา  
 

วิธีการค านวณ 

100X
 ูตรทั้งหมดจ านวนหลักส

Outbound   ูตรที่มีผลรวมหลักส
     Outbound มีลักสูตรที่ร้อยละของห   

 
 Diagnostic Questions 

- รายงานผลหลักสูตรที่มี  Outbound ในรอบปีการศึกษา 2560 กับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง 
ปีการศึกษา 2557-2559 
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม

หรือ 
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 

 
2. จ านวนนิสิตประเภท Outbound 

 ค าอธิบาย 
จ านวนนิสิตประเภท Outbound  หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ที่จัดโดยสถาบัน หรือองค์กรต่างประเทศ ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 
 

วิธีการค านวณ 
จ านวนนิสิตประเภท Outbound 
 
Diagnostic Questions 
- รายงานจ านวนนิสิตประเภท Outbound ในรอบปีการศึกษา 2560 กับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 
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- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม
หรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
 3.  จ านวนคณาจารย์ประเภท Outbound 

ค าอธิบาย 
จ านวนคณาจารย์ประเภท Outbound หมายถึง  การร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิด

หลักสูตรนานาชาติ หรือการด าเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
อาจารย์กับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ เป็นต้น 

 
วิธีการค านวณ 
จ านวนคณาจารย์ประเภท Outbound 
 
Diagnostic Questions 
- รายงานจ านวนคณาจารย์ประเภท Outbound ในรอบปีการศึกษา 2560 กับข้อมูลย้อนหลัง 3 

ปีในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม

หรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นลูกค้า 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

ตัวช้ีวัด 7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ (C.11) 

 
ค าอธิบาย 

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

- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ
คณาจารย์ 

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

- ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนักศึกษาฯลฯ 

- การให้ค าปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ  เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะฯ ในรอบปีการศึกษา 2560 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.2ก-2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
(KPIs, C.11) 

 
ค าอธิบาย 

การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได ้
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  หมายถึง 
ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในส่วนของรายละเอียด 
ดังนี้ 

- ความเหมาะสมของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความต้องการของ 
หลักสูตร 

- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO 
- ความสัมพันธ์และช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เทียบกับระดับ
คะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.2ก-3  ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ (KPIs, C.11) 

 
ค าอธิบาย 
 การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได ้
 
 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์  หมายถึง อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการต่างๆ ต่อไปนี้ 

- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ
คณาจารย์ 

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

- ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนักศึกษาฯลฯ 

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

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ ในรอบปีการศึกษา 2560 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-4  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ (KPIs, C.11) 

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

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

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงาน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (KPIs, C.11) 

 
ค าอธิบาย 
 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่เป็นข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลงานวิจัย ตามพันธกิจของคณะ/
สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์  ได้แก่ นักวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้
ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้นไป  โดยข้อมูลป้อนกลับ
ไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็น
ประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการวิจัยได้ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  หมายถึง ระดับความ 
พึงพอใจของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ 
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณค่าทางจิตใจ เกิดสุนทรียภาพ 
เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น 
 
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชนจ์ากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ เมื่อเทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในรอบปี
การศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-6 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก (KPIs, C.11) 

 
ค าอธิบาย 
 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก  เป็นส่วนส าคัญที่จะท า ให้เกิดการ
พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย  ผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก เช่น วช. สกว. สวก. สวทช. สสวท.  ฯลฯ  
ซึ่งข้อมูลป้อนกลับที่ดีจากหน่วยงานเหล่านี้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น  
โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูล
สถิติที่เก่ียวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการวิจัยได้ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก  หมายถึง ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีประเด็นดังนี้ 

- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย 
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย์  
- ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5              
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2560 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 

ตัวช้ีวัด  7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิต (KPIs, C.11) 

 
ค าอธิบาย 

การด าเนินงานในการรับนิสิต การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับนิสิตและ
ระบบดูแลนิสิตระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความต้องการใน
การเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาได้ 

ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
ก าหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ส าหรับระยะเวลาที่ก าหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษา
เท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาส าเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี  

 
ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลอัตราการลาออกของนิสิต (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิต
ทั้งหมด 
(ต้นปี

การศึกษา) 

จ านวน
นิสิต

ลาออก 

อัตราการ
ลาออก 

สาเหตุการลาออก 
ประสงค์จะสมัคร
เข้าศึกษาต่อที่

สถาบันอืน่ 

เจ็บป่วยท่ีต้อง
เข้ารับการ

รักษาต่อเนื่อง 

ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ใน
การศึกษา 

ไม่มีเวลา
ส าหรับ

การศึกษา 

พ้นสภาพ
การเป็น

นิสิต 
อื่น ๆ 

2556          
2557          
2558          
2559          
2560          

* ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา 
 
วิธีการค านวณ  แยกตามระดับการศึกษา  ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาตรี 

100X
ทัง้หมดจ านวนนิสิต

อกาตรีทีล่าอระดับปริญญจ านวนนิสิต
    ตออกของนิสิอตัราการลา   

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

100X
ทัง้หมดจ านวนนิสิต

อกณฑิตทีล่าอศนียบตัรบัระดับประกาจ านวนนิสิต
ตออกของนิสิอตัราการลา   

 
3. ระดับปริญญาโท 

100X
ทัง้หมดจ านวนนิสิต

กาโททีล่าออระดับปริญญจ านวนนิสิต
    ตออกของนิสิอตัราการลา   
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4. ระดับปริญญาเอก 

100X
ทัง้หมดจ านวนนิสิต

อกาเอกทีล่าอระดับปริญญจ านวนนิสิต
    ตออกของนิสิอตัราการลา   

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลอัตราการลาออกของนิสิต ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-8 จ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุน/ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย (KPIs) 

 
ค าอธิบาย 
 การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร การมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  การท าวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ นอกจากนี้อาจเป็น
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของบัณฑิตปัจจุบัน 
- การมีสว่นร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า/ประโยชน์จากการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 
- การเพ่ิมพูนความรู้ให้บัณฑิตปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 
- ความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า 

 
ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการรับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า 

ที ่ ชื่อ-สกุล ศิษย์เก่า หลักสูตร/สาขาวิชา 
รูปแบบ/กิจกรรมที่ศิษย์
เก่าสนับสนุน/ร่วมพัฒนา 

วันเดือนปี 
ที่เข้าร่วม 

     
     
     
     

 
วิธีการค านวณ 

จ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุน/ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนศิษย์เก่าที่สนับสนุน/ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2560 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-9 ร้อยละความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (KPIs, C.11) 

 
ค าอธิบาย 
 บทบาทของศิษย์เก่าในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอาจจ าแนกออกไปตามภารกิจต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การผิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ส่วนของความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนั้น เป็นไปในลักษณะต่างตอบแทนกัน อาทิ ศิษย์เก่าท าหน้าที่เผยแพร่
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยให้ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลแก่ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากแรงจูงใจ ที่ส าคัญ คือ ความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่เกิดจากที่ศิษย์เก่าได้รับประสบการณ์ท่ี
พึงพอใจในขณะที่ศึกษา ความผูกพันต่ออาจารย์ ความระลึกในบุญคุณของสถานศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ ตลอดจนกล่อมเกลาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประสบความส าเร็จในชีวิต ดังนั้นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าจึงสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

1. ด้านการให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัย  
2. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ 
3. ด้านการส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่า 

และมหาวิทยาลัย 
 
วิธีการค านวณ 

 100X
อใจ) ับความพงึพมของคา่ระด(คคะแนนเต็ 5

 ่าของศษิย์เกวามพงึพอใจคา่เฉล่ียค
    ศษิย์เกา่พงึพอใจของร้อยละความ   

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์  ในรอบปีการศึกษา 2560 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 (ถ้ามี) 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-10 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า (KPIs) 

 
ค าอธิบาย 
 จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับศิษย์เก่าซ่ึงเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพและประสบความส าเร็จ มีความม่ันคง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้
สถาบันจะช่วยสนับสนุนให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ 

เงินบริจาคจากศิษย์เก่า  หมายถึง  เงินที่บริจาคจากตัวศิษย์เก่า การจัดงานการกุศลเพื่อจัดหารายได้ 
หรือเงินจากการจัดเดิน-วิ่งการกุศล  

 
ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการรับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า 

ที ่ ชื่อ-สกุล ศิษย์เก่า หลักสูตร/สาขาวิชา จ านวนเงิน วันเดือนปี ท่ีได้รับ 
     
     
     
     

รวม   
 
วิธีการค านวณ 
 จ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าทั้งหมด 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 (ถ้ามี) 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.2ก-11 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ด าเนินการกลั่นกรอง/พิจารณาแก้ไขตามข้ันตอน ภายใน  
15 วัน  (KPIs) 

 
ค าอธิบาย 
 ข้อร้องเรียน  หมายถึง  ค าร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นบุคลากรภายนอกหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ และ
แจ้งขอให้ตรวจสอบ  แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการด าเนินการ 
 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมายถึง  ช่องทางที่สามารถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วยตู้
รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิการบดี ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
(สายตรงอธิการบดี) ร้องเรียนด้วยตนเอง และช่องทางอ่ืนๆ 
 การบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้ความคิดเห็น/ค าร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานที่ดีข้ึน 

2. เพ่ือเพ่ิมความฉับไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็ว และเหมาะสม 
3. เพ่ือเป็นแนวทางข้ันต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพ่ือป้องกันการฟ้องร้อง 
4. เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้สนใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่

เกิดข้ึนซ้ าๆ  
 

ระดับข้อร้องเรียน 

ระดับ รายการร้องเรียน 
เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวอย่างเหตุการณ์ 

1 ข้อร้องเรียน
เรื่องเล็ก 

ผู้ร้องเรยีนไดร้ับความเดือดร้อน 
แต่มีการพูดคุยและสามารถ
แก้ไขไดโ้ดยหน่วยงานเดียว 

ไม่เกิน 5 วัน 
ท าการ 

 

หน่วยงาน - การร้องเรียนเกีย่วกับพฤติกรรม
การให้บริการของเจา้หน้าท่ี 
- การร้องเรียนเกีย่วกับคุณภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน 

2 ข้อร้องเรียน
เรื่องใหญ ่

ผู้ร้องเรยีนไดร้ับความเดือดร้อน 
มีการโต้แย้ง ไมส่ามารถแก้ไข
ได้โดยหน่วยงานเดียว  

ไม่เกิน 15 วัน
ท าการ 

- ทีมไกล่เกลี่ย 
- ผู้บริหาร 

การร้องเรียนเกี่ยวการผิดวินยั
ร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี 

3 ข้อร้องเรียน
นอกเหนือ
อ านาจ 

ผู้ร้องเรยีนร้องข้อในสิ่งที่อยู่
นอกเหนือบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีของหน่วยงาน 

ไม่เกิน 3 วัน
ท าการ 

หน่วยงาน การให้บริการของหน่วยงานอ่ืน/
คณะ 

 

วิธีการค านวณ 

100X
งหมดองเรียนทั้จ านวนข้อร้

วัน 15 ายในด าเนินการภองเรียนที่จ านวนข้อร้
     ่ด าเนินการ ้องเรียนทีร้อยละข้อร   

 

Diagnostic Questions 
- รายงานผลข้อร้องเรียนที่ด าเนินการกลั่นกรอง/พิจารณาแก้ไขตามข้ันตอน ภายใน 15 วันในรอบปี

การศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 (ถ้ามี) 
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ

ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  



135 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุง่เน้นบุคลากร 
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเนน้บุคลากร 

(1) ผลลัพธ์ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถ 
 

ตัวช้ีวัด 7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (KPIs, C.5) 

 
ค าอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน 
หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ  กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น   
 
วิธีการค านวณ 

100X
งหมดย์ประจ าทั้จ านวนอาจาร

ริญญาเอกมคีณุวุฒิปย์ประจ าที่จ านวนอาจาร
    อก ุฒิปริญญาเำทีม่คีณุวาจารย์ประจร้อยละของอ 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-2  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (KPIs, C.5) 

 
ค าอธิบาย 
 สถาบันการศึกษามีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือ
แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของ
อาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 
วิธีการค านวณ 

100X
งหมดย์ประจ าทั้จ านวนอาจาร

รงทางวิชากาด ารงต าแหน่ย์ประจ าที่จ านวนอาจาร
    ชาการแหน่งทางวิำทีด่ ารงต าาจารย์ประจร้อยละของอ   

 
Diagnostic Questions 

- รายงานอาจารย์ประจ าที่มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2560 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน (KPIs) 

 
ค าอธิบาย 
 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งสถาบันมีการด าเนินการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพได้ตามแผน  
 ส าหรับความก้าวหน้าในการขอก าหนดต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน โดยด าเนินการตาม
กรอบของต าแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยประกอบด้วยต าแหน่งของข้าราชการและ
พนักงานดังต่อไปนี้ 

1. ประเภททั่วไป 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- ระดับช านาญงาน 
- ระดับช านาญงานพิเศษ 

2. ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน 
- ระดับปฏิบัติการ 
- ระดับช านาญการ 
- ระดับช านาญการพิเศษ 
- ระดับเชี่ยวชาญ 
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
วิธีการค านวณ 

100X
นุนท้ังหมดกรสายสนับสจ านวนบุคลา

ขึ้นะดับท่ีสูงต าแหน่งในรนุนท่ีด ารงกรสายสนับสจ านวนบุคลา
    สูงขึ้นในระดับท่ีำรงต าแหน่ง ุคลากรท่ีดร้อยละของบ 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลบุคลากรสายสนับสนุนที่ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในรอบปีการศึกษา 2560 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-4  จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับรางวัล (KPIs) 

 
ค าอธิบาย 
 ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
วิจัย การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ จนสามารถได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ อาทิ 1) ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่า Impact Factor รวมสูงสุด 2) ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication) 3) ผลงานวิจัยและสิทธิบัตร 4) ผลงานนวัตกรรมการวิจัย และ 5) 
รางวัลที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลอาจารย์ที่ได้รับรางวัล 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่

จัด/ผู้ให้รางวัล 
วัน/เดือน/ปี  
ที่ได้รับรางวัล 

ระดับ 
ชาติ นานาชาติ 

       
       
       

 
วิธีการค านวณ 
 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น 

- ระดับชาติ  
- ระดับนานาชาติ 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี
การศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.3ก-5 ร้อยละของคณะที่มีอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. (KPIs, C.5) 

 
ค าอธิบาย 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพ่ือการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
และความสามารถ ดังนี้ 

- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา 
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ

สอนเพ่ือให้บรรลุ ELOs ที่ก าหนด 
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย 
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง 
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 โดยมีจ านวนอาจารย์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของหลักสูตรเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นไปตาม Program Outcomes หรือสนับสนุนพันธกิจอ่ืน ๆ ของคณะ/
สถาบัน  
 

ตัวชี้วัดร้อยละของคณะที่มีอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ. การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 

1. ตัวชี้วัดระดับสถาบัน 
ตัวชี้วัด 7.3ก-5 ร้อยละของคณะที่มีอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 

เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. (KPIs, C.5) 
 
  วิธีการค านวณ 
 

ร้อยละคณะที่มีอัตรส่วนอาจารย์(FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

100X
 ้งหมดจ านวนคณะทั

ตามเกณฑ์ (FTES) บเทา่ ็มเวลาเทยีต่อนิสิตเต (FTE) วนอาจารย์ ่มอีตัราส่จ านวนคณะที
     

 

 Diagnostic Questions 
- รายงานข้อมูลอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

เป็นรายคณะ ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ

ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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2. ตัวช้ีวัดระดับส่วนงาน 
ตัวชี้วัด 7.3ก-5  อัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์ 

สกอ.  (KPIs, C.5) 
 ก าหนดเกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ (Full-Time Equivalent : FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (Full 
time Equivalence of Students : FTES) ของ สกอ. ตามสาขาวิชา ตาตารางต่อไป 
 
ตารางแสดงสัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนิสิตเต็มเวลา 

สาขาวิชา เกณฑ์ สกอ. 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 : 8 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 : 20 
เกษตร ป่าไม้และประมง 1 : 20 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 1 : 25 
นิติศาสตร์ 1 : 50 
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 1 : 30 
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 1 : 8 
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 1 : 25 

 
 การนับจ านวนอาจารย์ หรือ Full-Time Equivalent (FTE) ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม 

จ านวน (ราย) FTE 
ศาสตราจารย์     
รองศาสตราจารย์     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
อาจารย์     
อาจารย์ Part-Time     
อาจารย์พิเศษ (Visiting professors/lecturers)     

รวม     
หมายเหตุ  
1. นับรวมคณาจารย์ที่สอนหรือมีภาระงานทางวิชาการในหลักสูตรทั้งหมด โดยหา FTE หรือ Full-Time 
Equivalent จาก 1 FTE = 35 ชั่วโมงงานต่อสัปดาห์  
2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน (Academic Work)  
3. คณะ/สถาบัน ต้องมีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่เทียบเท่าปริญญาเอก ที่ผ่านการเห็นชอบของสถาบัน 
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ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร 
ปีการศึกษา FTE รวมของอาจารย์ FTES รวมของนิสิต สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
    
    
    

*น าข้อมูล FTE ของนักศึกษามาจากข้อมูลนักศึกษาใน C.1 และ FTE ของอาจารย์ C.5 
 
วิธีการค านวณ 

100X
(FTE) ย์จ านวนอาจาร

(FTES)  ียบเท่าเต็มเวลาเทจ านวนนิสิต
    (FTES) บเท่า ็มเวลาเทียต่อนิสิตเต (FTE) าจารย์อตัราส่วนอ 

 
Diagnostic Questions 

- รายงานอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ใน
รอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน 
 

ตัวช้ีวัด  7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน (KPIs, C.11) 

 
ค าอธิบาย 

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

ประเมินโดยใช้เครื่องมือวัดความสุข Happynometer  ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ค าถามใน
ส่วน Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี ข้อ 38-54) เทียบกับระดับคะแนน 5 ระดับ แยกตามกลุ่ม
บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน  
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ระดับความความพึงพอใจเฉลี่ย 3.25 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากร  
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการท างาน ในรอบปีการศึกษา 
2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 (ถ้ามี) 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
 
 
  



143 

(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน 
 

ตัวช้ีวัด  7.3ก-7 ระดับความผูกพันของบุคลากร (KPIs) 

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

ประเมินโดยใช้เครื่องมือวัดความสุข Happynometer  ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ค าถาม
ค าถามในส่วนความผูกพัน ข้อ 55-67) เทียบกับระดับคะแนน 5 ระดับ แยกตามกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ 
สายสนับสนุน  
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

ระดับความผูกพันเฉลี่ย 3.70 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากร  
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลระดับความผูกพันของบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 
ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.3ก-8 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย (TSU11) 

 
ค าอธิบาย 

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

การประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร ด าเนินการประเมินด้วยเครื่องวัดความสุข HAPPINOMITER 
แบบออนไลน์  ของมหาวิทยาลัยมหิดล และก าหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ทั้งหมดในส่วนงาน 
 
วิธีการค านวณ 
 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5   
แยกตามกลุ่มบุคลากร  ดังนี้   

- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน 

 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)    

ระดับมหาวิทยาลัย 
ดัชนีความสุขของบุคลากร  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65  โดยมีผู้ตอบแบบประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ระดับส่วนงาน 
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล

การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
 

ตัวช้ีวัด  7.3ก-9  ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา (KPIs, C.10) 

 
ค าอธิบาย 

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

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของผู้บริหาร 

ล าดับ ชื่อผู้บริหาร รายละเอียดการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
วันเดือนปี/

สถานที ่
     
     
     

 
วิธีการค านวณ 

100X
ด ิหารทั้งหมจ านวนผู้บร

ารับการพฒัน ิหารที่ได้จ านวนผู้บร
    พฒันา ่ได้รับการ ู้บริหารทีร้อยละของผ   

 
Diagnostic Questions 

-  รายงานผลร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา ในรอบปีการศึกษา 
2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

-  การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  7.3ก-10 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจ าเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่าง 
น้อยปีละ 1 ครั้ง (KPIs, C.10) 

 
ค าอธิบาย 
 บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพ่ิมพูนทักษะความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร 
 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ 
ชื่อบุคลากร 
สายวิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 

หน่วยงาน
ที่จัด 

วันเดือน
ปี/สถานที ่

การใช้ประโยชน ์

      
      
      

 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับ 
ชื่อบุคลากร 

สายสนับสนนุ 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/

สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ 
หน่วยงาน

ที่จัด 
วันเดือน

ปี/สถานที ่
การใช้ประโยชน ์

      
      
      

 
วิธีการค านวณ 
 แยกค านวณเป็นกลุ่มบุคลากร 2 กลุ่ม ดังนี้   

- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน  
 
สูตรการค านวณ 

 100X
กรทั้งหมดจ านวนบุคลา

บการพฒันากรที่ได้รัจ านวนบุคลา
    ฒนาด้รับการพั ุคลากรที่ไร้อยละของบ   

 
Diagnostic Questions 

- รายงานข้อมูลผลการพัฒนาตนเองของบุลากร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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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 (KPIs) 

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

การน าองค์กร ประกอบด้วย 
1. บทบาทผู้บริหารขององค์กรในการก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว  ค่านิยม  

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

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

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

 
วิธีการค านวณ 
 ระดับผลการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานการรับรู้และเข้าใจทิศทางการน าองค์กร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการก ากับดูแล 
 

ตัวช้ีวัด  7.4ก-2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
                    โดย ปปช. (KPIs, C.8.2)  

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

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ในรอบปี
การศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน  
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-3 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (KPIs, C.8.1) 

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

 
ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน-สภามหาวิทยาลัย) 

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

ประเด็นการประเมิน 
ใช้การประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
2. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
3. สภาสถาบันท าตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

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

5. สภาสถาบันด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

ค าอธิบาย (ระดับส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน – คณะกรรมการประจ าส่วนงาน) 
 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีองค์ประกอบและ
หน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา โดย
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไลส าคัญในการบริหารจัดการของส่วนงานเพ่ือให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน 
 

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

5. กรรมการประจ าส่วนงานด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอ่ืน ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจ าส่วนงาน 
 
Diagnostic Questions  

- ตอบตามประเด็นการประเมิน 
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ใน

รอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ

ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-4 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าสูงสุดและผู้น าระดับสูงของคณะฯ (KPIs, C.8.2) 

 
ค าอธิบาย 

ค าอธิบายและแนวทางการด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ 
ส่วนงาน  
 

ค าอธิบาย (ระดับสถาบัน – อธิการบดี) 
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี ใน

การบริหารสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน  
สร้างความเชื่อมโยงการก ากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหาร และการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 

ประเด็นการประเมิน 
ให้ประเมินอธิการบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. สมรรถนะอธิการบดี 
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวชี้วัดหลัก (High Level KPI) 
3. ผลลัพธ์ของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวชี้วัดสนับสนุน 
4. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน 
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ในสถาบัน 

 
ค าอธิบาย (ระดับส่วนงาน – คณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน) 
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงาน ในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล

ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของส่วนงาน โดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและ
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส่วนงาน 
 
ประเด็นการประเมิน 

ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1. สมรรถนะคณบดี/ผู้อ านวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร (เฉพาะส่วนงานวิชาการ) 
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวชี้วัดหลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับส่วนงานซึ่งต้องสอดคล้อง

กับระดับสถาบัน 
4. การแสวงหารายได้ 
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5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การบริหารยุทธศาสตร์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร 
- การจัดการความรู้ 

 
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอ่ืน ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร 
 

Diagnostic Questions  
-  ตอบตามประเด็นการประเมิน 
-  รายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น าสูงสุดและผู้น าระดับสูงของส่วนงานวิชาการ ส่วนงาน

อ่ืน และหน่วยงานบริหาร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 
2557-2559  

-  การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 

ตัวช้ีวัด  7.4ก-5 จ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (KPIs) 

 
ค าอธิบาย 

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

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมายถึง  ช่องทางที่สามารถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วยตู้รับ
เรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิการบดี ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
(สายตรงอธิการบดี) ร้องเรียนด้วยตนเอง และช่องทางอ่ืนๆ 
 
วิธีการค านวณ 
 จ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงาน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ก-6 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณต่อคณาจารย์และบุคลากร (KPIs) 

 
ค าอธิบาย 
 ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบันอุดมศึกษา  จึงมีการก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ  
และปรับปรุงกระบวนการด าเนินการทางจรรยาบรรณให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  

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

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน  หมายถึง  ช่องทางที่สามารถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วย ตู้
รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิการบดี ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์  
(สายตรงอธิการบดี) ร้องเรียนด้วยตนเอง และช่องทางอ่ืนๆ 
 
วิธีการค านวณ 
จ านวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร 

       
กรทัง้หมดย์และบุคลาจ านวนอาจาร

รรยาบรรณณะกรรมการจ ิจารณาของคกระบวนการพทีเ่ข้าสู่นจรรยาบรรณองเรียนด้าจ านวนข้อร้
    

 
Diagnostic Questions 

- รายงานจ านวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 2560 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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(5) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน 
 

ตัวช้ีวัด  7.4ก-7  อัตราการใช้พลังงานจ าเพาะท่ีลดลง (เมกะจูล/ตารางเมตร) (KPIs) 

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

ค่าเกณฑ์การใช้พลังงานไฟฟ้า (SECE) ของอาคารควบคุมมหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  
เป็นการวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบกับพ้ืนที่ใช้สอย (ตารางเมตร)  

 

)ตารางเมตร( ุกอาคารสอยรวมของทพืน้ท่ีใช้

)เมกะจูล(งปน้ัีนๆงานไฟฟา้ขอการใช้พลัง
)SEC(นไฟฟา้รใช้พลังงาคา่เกณฑ์กา E   

 
Diagnostic Questions 

- รายงานอัตราการใช้พลังงานจ าเพาะที่ลดลง ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 
3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
(4) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

 
ตัวชี้วัด  7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (KPIs, 

C.9) 
 
ค าอธิบาย 
 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญใน
การน าพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ได้ จึงจ าเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ผลใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 มหาวิทยาลัยทักษิณให้ความส าคัญและด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ย  
และการทบทวนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพ่ือให้เตรียมรับสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนได้อย่างมีพลวัต มหาวิทยาลัยจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 โดยก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่  

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. ความเข้มแข็งดา้นการวิจัย 
3. ความเป็นนานาชาติ 
4. การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
5. ความมั่นคงทางการเงิน 

 
วิธีการค านวณ 

 

100X
 ้งหมดการพฒันาทัยุทธศาสตร์ ้วัดตามแผนจ านวนตัวชี

การพฒันาศาสตร์ตามแผนยุทธลุเป้าหมาย ้วัดที่บรรจ านวนตัวชี
ยรลุเป้าหมา ี้วัดที่บรร้อยละตัวช 

 
 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2560 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ข-2 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (KPIs, C.9) 

 
ค าอธิบาย 
 มหาวิทยาลัยจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 โดยก าหนด
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่  

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
3. ความเป็นนานาชาติ 
4. การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
5. ความมั่นคงทางการเงิน 

 จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 มหาวิทยาลัยจึงมีการแปลง
แผนเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการประเมินศักยภาพของส่วนงาน ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา การ
แปลงแผนสู่การปฏิบัติ ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ประเมินแผน และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
 
วิธีการค านวณ 

100X
งหมดประจ าปีทั้ปฏิบัติการ ้วัดตามแผนจ านวนตัวชี

ำปี ัติการประจตามแผนปฏิบลุเป้าหมาย ้วัดทีบ่รรจ านวนตัวชี
   ยรลุเป้าหมา ี้วัดทีบ่รร้อยละตัวช   

 
Diagnostic Questions 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงาน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด  7.4ข-3 ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน (KPIs, C.9) 

 
ค าอธิบาย 

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

การติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน และได้รายงานผลการติดตามต่อที่ประชุม คณบดี 
ผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดับสูง และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา เพ่ือพิจารณา 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน สรุปผลการด าเนินงานและนัดประชุมเพ่ือพิจารณาผลการ
ด าเนินงานร่วมกัน และได้รายงานผลการติดตามต่อที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา 
เพ่ือพิจารณา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

100X
 ้งหมดค ารับรองทัานทีล่งนามจ านวนส่วนง

มค ารับรองเปา้หมายตาานทีบ่รรลุจ านวนส่วนง
    ามค ารับรอง ุเปา้หมายตงานทีบ่รรลร้อยละส่วน   

 
Diagnostic Questions  

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน ในรอบปีการศึกษา 2560 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 

(1) ผลลัพธ์ของการด าเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน 
 

ตัวช้ีวัด 7.5-1 การเพิ่มข้ึนของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น (TSU12) 

 
ค าอธิบาย 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หมายถึง  รายได้ที่มาจากการจัดการศึกษา 
รายได้อื่น          หมายถึง  รายได้ที่นอกเหนือจากรายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่ 

1. รายได้จากโครงการบริการวิชาการ (นับวงเงินที่จัดเก็บได้ ไม่หัก 
 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ) 
2. ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก (นับวงเงินที่ได้รับทั้งโครงการ) 
3. เงินบริจาค 
4. รายได้จากการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาส่วนงาน 
5. รายได้จากโครงการเงินทุนหมุนเวียน 
6. รายได้จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ 
7. รายได้จากค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่อเนื่อง 
8. เงินรับฝากลักษณะที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจาก 
 แหล่งภายนอก 
9. รายได้จากการบริหารเงินคงคลัง เช่น รายได้ดอกเบี้ย 
10. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าบ ารุง 
 หอพัก ค่าเช่าร้าน เป็นต้น 
11. รายได้อ่ืน ๆ  

 
วิธีการค านวณ 

1. รายได้เพ่ิมขึ้น  = รายได้ในช่วงปีการศึกษา 2560 ( 1 สิงหาคม  2560 – 31  กรกฎาคม  2561)  - 
รายได้ในช่วงปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม  2559 – 31  กรกฎาคม  2560)   

 2. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึน   100x
2559ษาวงปีการศึกรายได้ในช่

พิ่มขึ้นรายได้ที่เ
  

 
Diagnostic Questions  

- รายงานการเพ่ิมขึ้นของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อ่ืน ในรอบปีการศึกษา 2560 
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.5-2 ความสามารถในการท าเงินเหลือจ่าย (TSU13) 

 
ค าอธิบาย 
 เงินเหลือจ่าย หมายถึง  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้  
หักรายจ่ายและเงินกันเหลื่อมปี 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงิน
รายได ้

 ทั้งนี้ โดยเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต้องเป็นเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานที่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
หน่วยงานก าหนดไว้แล้ว 
 

การค านวณเงินเหลือจ่าย : 
    1. เงินเหลือจ่าย   =   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร – รายจ่ายจริง - เงินกันเหลื่อมปี 

 

   2.  ร้อยละของเงินเหลือจ่าย    100x
สรร ่ได้รับจัดงบประมาณที

 ่ายเงินเหลือจ
  

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
Diagnostic Questions  

- รายงานเงินเหลือจ่ายในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 
2557-2559  

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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ตัวช้ีวัด 7.5-3 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต (KPIs, C.1) 

 
ค าอธิบาย 

คุณสมบัติของนิสิต นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จแต่ละ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนิสิต 
นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความ
โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสวมบัติของนิสิตนักศึกษาท่ีก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือในการคัดเลือก 
ข้อมูล หรือวิธีการคัดนิสิตนักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมี
เวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา จ านวนแผนรับ 
ตาม มคอ.2 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
(No. Admitted) 

จ านวนผู้รายงานตัว 
(No. Enrolled) 

2557     
2558     
2559     
2560     

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา  
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา จ านวนแผนรับตาม  
มคอ.2 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
(No. Admitted) 

จ านวนผู้รายงานตัว 
(No. Enrolled) 

2557     
2558     
2559     
2560     

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา  
 
ระดับปริญญาโท 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมลูการรับเขา้ของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบัหลักสตูรในทุกระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา จ านวนแผนรับตาม  
มคอ.2 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
(No. Admitted) 

จ านวนผู้รายงานตัว 
(No. Enrolled) 

2557     
2558     
2559     
2560     

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา  
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ระดับปริญญาเอก 
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปีการศึกษา จ านวนแผนรับตาม  
มคอ.2 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้ยืนยันสิทธ์ิ 
(No. Admitted) 

จ านวนผู้รายงานตัว 
(No. Enrolled) 

2557     
2558     
2559     
2560     

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา  
 
วิธีการค านวณ  แยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
1.  ระดับปริญญาตรี 

100X
2.มคอนตามแผนรับใจ านวนนิสิต

บปริญญาตรีงานตัวระดัใหม่ที่รายจ านวนนิสิต
ปริญญาตรีนิสิตระดับ ่ตามแผนรับ ับนิสิตใหมร้อยละการร 

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

100X
2.มคอนตามแผนรับใจ านวนนิสิต

บัตรบัณฑิตบประกาศนียงานตัวระดัใหม่ท่ีรายจ านวนนิสิต
 ัตรบัณฑิตประกาศนียบนิสิตระดับ ่ตามแผนรับ ับนิสิตใหมร้อยละการร 

3.  ระดับปริญญาโท 

100X
2.มคอนตามแผนรับใจ านวนนิสิต

บปริญญาโทงานตัวระดัใหม่ที่รายจ านวนนิสิต
ปริญญาโทนิสิตระดับ ่ตามแผนรับ ับนิสิตใหมร้อยละการร 

4.  ระดับปริญญาเอก 

100X
2.มคอนตามแผนรับใจ านวนนิสิต

บปริญญาเอกงานตัวระดัใหม่ที่รายจ านวนนิสิต
ปริญญาเอกนิสิตระดับ ่ตามแผนรับ ับนิสิตใหมร้อยละการร 

 
Diagnostic Questions 

- ข้อมูลนิสิตใหม่ คือ ข้อมูลการรับนิสิตใหม่ เพ่ือเข้าศึกษาปีการศึกษา 2560 
- รายงานผลการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-
2559 

- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน 
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บทท่ี 6 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดความ 
ท้าทาย 5 ด้าน ดังนี้  

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน  
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
3. ความเป็นนานาชาติ 
4. การบริหารจัดการเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
5. ความมั่นคงทางการเงิน 
 
จากความท้าทายมหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัดหลัก จ านวน 13 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
TSU01 หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล 
TSU02 การได้งานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต 
TSU03 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
TSU04 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่และอ้างอิงในระดับนานาชาติ 
TSU05 ผลงานวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 
TSU06 เงินทุนเพ่ือการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
TSU07 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound) 
TSU08 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปท ากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound) 
TSU09 การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 
TSU10 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าตามหลักเกณฑ์ของ UI Green Metric 
TSU11 ดัชนีความสุขของบุคลากร 
TSU12 การเพ่ิมข้ึนของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อ่ืน 
TSU13 ความสามารถในการท าเงินเหลือจ่าย 

 
 โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
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ความท้าทายที่ 1 
ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 

ตัวช้ีวัด TSU01 หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับนานาชาติ 
 

ค ำอธิบำย  
1. หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล หมายถึง หลักสูตรที่มีการด าเนินการเปิด

การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศ/ข้อบังคับอ่ืน ๆ  ในระดับสากล 
เช่น AUN QA, AACSB,  ABET 

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

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 ประเมินเฉพาะประเด็น หลักสูตรทีผ่่านการก ากับมาตรฐาน สกอ. 
 
วิธีการค านวณ 

100X
 ูตรทั้งหมดจ านวนหลักส

ตรฐานการก ากับมา ูตรที่ผ่านจ านวนหลักส
    าตรฐานนการก ากับมสูตรที่ผ่าร้อยละหลัก   

 
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 

ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 1 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 3 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 5-7 
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เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน (เชิงปริมาณ)    
ระดับมหาวิทยาลัย 
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านตามมาตรฐาน สกอ.  เป้าหมาย ร้อยละ  100 
     (ไมร่วมหลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข) 
(2) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ไม่ก าหนดเป้าหมายในปีการศึกษา 

2560 
ระดับส่วนงาน 
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านตามมาตรฐาน สกอ.      ตั้งค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100   
     (ไม่รวมหลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข) 
(2) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดย

อ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 
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ตัวช้ีวัด TSU02  การได้งานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต 
 

ค ำอธิบำย  
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์
จากการศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจ า และไม่มีรายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
เป้าหมายของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
วิธีการค านวณ  

100X
ทั้งหมดบแบบสอบถามจ านวนผู้ตอ

งานท าจ านวนผู้มี
     ีงานท าร้อยละการม   

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 1 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 3 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 5-7 

 

เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน (เชิงปริมาณ)    
ระดับมหาวิทยาลัย 
(1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ                 เป้าหมาย ร้อยละ 70         
(2) ร้อยละของเงินเดือนหรือรายได้ของบัณฑิตที่มีงานท าเพ่ิมขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง  3 ปี   

เป้าหมาย   ร้อยละ 5 
ระดับส่วนงาน   
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล

การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
(1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ                 เป้าหมาย ร้อยละ 70         
(2) ร้อยละของเงินเดือนหรือรายได้ของบัณฑิตที่มีงานท าเพ่ิมขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง  3 ปี 

เป้าหมาย   ร้อยละ 5  
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ตัวช้ีวัด TSU03 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

ค ำอธิบำย  
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่สุด โดยทั้ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึง ELOs ของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องส่งเสริมกัน 
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่สะท้อน
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
วิธีการค านวณ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5  
 
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 

ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 1 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 3 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 5-7 

 

เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)    
ระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (วัดจาก LO/ELO) เป้าหมาย ระดับ 4.00 
ระดับส่วนงาน 
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล

การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (วัดจาก LO/ELO) เป้าหมาย ระดับ 4.00  
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ความท้าทายที่ 2 
ความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

 
ตัวช้ีวัด TSU04 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 
ค ำอธิบำย  
 TSU04 เป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัด C.6 ตามเกณฑ์ CUPT AQ คือ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  ค่าเป้าหมายเก็บข้อมูลเฉพาะระดับนานาชาติ 
 1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก  เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 
 2. อาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับจ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปิิบัติงานจริง ไม่นับ
บุคลากรที่ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา (ส่วนงานอื่น นับรวมเฉพาะ นักวิชาการ ที่ท างานวิจัย) 
 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ  
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

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

0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากิใน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

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

1.00 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ 
ปรากิในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง 
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ต าราหรือ
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
หนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือ
หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนงทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

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

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ  

0.20  งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  

0.40  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน   

0.60  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

0.80  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ   

1.00  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ   

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี 
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาด้วย  
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย 

ชื่ออาจารย์
และนักวิจัย 

ชื่อผลงาน 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 
ประเภท

ของผลงาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ระดับ 

ชาติ นานาชาติ 
       
       
       

 
วิธีการค านวณ  

แยกการค านวณออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ระดับชาติ 

100X
 ังหมดนักวิจัยท้ย์ประจ าและจ านวนอาจาร

 ิคร์ะดับชาตานสร้างสรรวิจัยหรืองจ านวนผลงาน
รรค์องานสร้างสานวิจัยหรืร้อยละของง 

 
 
2. ระดับนานาชาติ 

100X
 ้งหมดนักวิจัยทัย์ประจ าและจ านวนอาจาร

าชาติคร์ะดับนานานสร้างสรรวิจัยหรืองจ านวนผลงาน
รรค์องานสร้างสานวิจัยหรืร้อยละของง 
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เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมายการด าเนินงาน ข้อ 1-3 
ระดับ 4 3+มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายการด าเนินการ ข้อ 4-5 
ระดับ 5 4+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบดี ท าให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางที่เป้าหมาย

ก าหนด 
ระดับ 6 5มีการด าเนินงานเหนือกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 7 6+มีผลการด าเนินงานที่เท่า หรือ สูงกว่าคู่เทียบในระดับชันน าของประเทศ  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 1 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 3 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 5-7 

 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)    

ระดับมหาวิยาลัย 
ร้อยละของผลงานวิจัย-สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ต่อคณาจารย์และนักวิจัย   เป้าหมาย  ร้อยละ 25 
ระดับส่วนงาน 

 ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
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ตัวช้ีวัด TSU05 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 
 
ค ำอธิบำย  

1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในโครงการ โครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถน าไป
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากิอย่างชัดเจน ถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่างชัดเจน มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่มีการระบุรายละเอียดที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
หรือมีหนังสือตรวจรับงานว่าจ้างการท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย  

2.  ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีดังนี้ 
2.1 การใช้ประโยชน์เชิงสังคม โดยมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนและมีข้อมูล

แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น 
2.2 การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่การพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 3.  ผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ ที่เคยน าไปใช้ประโยชน์แล้ว สามารถนับซ้ าได้ หากมีการน าไปใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์ 

หมายเหต ุ * ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบดว้ย สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ เครื่องหมายทางการคา้  ความลบัทางการค้า   
    สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์
 

วิธีการค านวณ  
แยกการค านวณออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. การใช้ประโยชน์เชิงสังคม 

100X
งหมดย์ประจ าทั้จ านวนอาจาร

เชิงสังคมช้ประโยชน์คท์ีน่ าไปใานสร้างสรรวิจัยหรืองจ านวนผลงาน
งสรรค์รืองานสร้าลงานวิจัยหร้อยละของผ 

 

2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

100X
งหมดย์ประจ าทั้จ านวนอาจาร

 ์เชงิพาณิชยชป้ระโยชน์ค์ทีน่ าไปใานสร้างสรรวิจัยหรืองจ านวนผลงาน
งสรรค์รืองานสร้าลงานวิจัยหร้อยละของผ 

 
 
  

ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

ชื่อนักวิจัย 
เจ้าของ
ผลงาน 

อธิบายผลที่
เกิดข้ึนจาก

การใช้
ประโยชน ์

ประเภทการใช้ประโยชน ์

เชิงสังคม เชิงพาณิชย์ 
เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงวิชาการ ในการ

อ้างอิงสากล  
(Citation) 

ประโยชน์ทางอ้อม
ของงานสร้างสรรค์ 

สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา * 
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เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 1 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 2 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 3 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 4 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)    

ระดับมหาวิทยาลัย 
ร้อยละของผลงานวิจัย-สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักวิจัย 
          (1) การใช้ประโยชน์เชิงสังคม เป้าหมาย ร้อยละ 10 
          (2) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป้าหมาย ร้อยละ 1 
ระดับส่วนงาน 
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล

การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
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ตัวช้ีวัด TSU06 เงินทุนเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 
 
ค ำอธิบำย  
 ปัจจัยส าคัญที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้ เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน คือ  
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากจากแหล่งทุนภายนอกยัง
เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่แสดงศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยอีกด้วย 

แหล่งทุนภายนอก  หมายถึง แหล่งงบประมาณที่ส่วนงานใช้ในการด าเนินงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. กระทรวงวัฒนธรรม 
งบประมาณวิจัยแบบบูรณาการจากงบประมาณเงินแผ่นดิน เป็นต้น 
 ทั้งนี้   ไม่นับรวมเงินทุนวิจัยจากเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน  ทั้งในระดับส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย 
 
ตัวอย่างตารางข้อมูลจ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

ชื่อ
โครงการวิจัย 

ชื่อผู้วิจัย * สังกัด สัดส่วน
งานวิจัย 

จ านวนเงิน 

ทุนวิจัย ** 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แหล่งทุนวิจัย 

       
       
       
       

หมายเหตุ *  กรณีโครงการวิจัยที่ด าเนินการโดยนักวิจัยหลายคน  ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วยสัดส่วนและ
จ านวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีการก าหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนท่ีเท่ากัน 

 **  การนับจ านวนเงินทุนวิจัย ให้นับตามที่ระบุในสัญญาการวิจัย โดยไม่หักค่า overhead ที่หักให้กับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน  

 
วิธีการค านวณ 
  

100X
 ้งหมดจัยประจ าทัย์และนักวิจ านวนอาจาร

ทนุภายนอก ัยจากแหล่งเงินทนุวิจผลรวมจ านวน
    ทนุภายนอก ัยจากแหล่งเงินทนุวิจ   

 
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 

ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
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ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 

ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 1 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 2 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 3 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 4 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน (เชิงปริมาณ)    

ระดับมหาวิทยาลัย 
จ านวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อคณาจารย์และนักวิจัย  เป้าหมาย  60,000  บาท 
ระดับส่วนงาน  
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล

การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
(1)  ส่วนงานทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
      จ านวนแหล่งทุนภายนอก มีค่าเป้าหมาย 70,000  บาท 
(2)  ส่วนงานทางด้านสาขาสังคมศาสตร์  
      จ านวนแหล่งทุนภายนอก มีค่าเป้าหมาย 50,000  บาท 
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ความท้าทายที่ 3 
ความเป็นนานาชาติ 

 
ตัวช้ีวัด TSU07 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ  (Inbound collaborations) 

 
ค ำอธิบำย  

ตัวชี้วัดนิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ ( Inbound) การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 
2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
 1.  ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound 
 ค าอธิบาย 
 ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound  หมายถึง  การร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีนิสิต นักศึกษาต่างชาติมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตร หรือบุคลากร
ชาวต่างประเทศมาท าการสอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของภาคการศึกษา หรือนิสิตนักศึกษามาท า
วิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา   

วิธีการค านวณ 

100X
 ูตรทั้งหมดจ านวนหลักส

Inbound   ูตรที่มีจ านวนหลักส
    Inbound  มีลักสูตรที่ร้อยละของห   

 2.  จ านวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound  
  ค าอธิบาย 
 นิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound   หมายถึง  การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม โดยมีนิสิต หรืออาจารย์ หรือบุคลากรต่างชาติเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว (ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์) 

วิธีการค านวณ 
จ านวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound  

 
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 

ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 1 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 3 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 5-7 

 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)    

ระดับมหาวิทยาลัย 
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound            เป้าหมาย ร้อยละ 5      
(2) จ านวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound (ด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ) เป้าหมาย 100  คน 
ระดับส่วนงาน 

 ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
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ตัวช้ีวัด TSU08  นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไปท ากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ 
                     (Outbound collaborations) 

 
ค ำอธิบำย  

ตัวชี้วัดนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปท ากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ  (Outbound)  
การด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound 
 ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound  หมายถึง  การร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีนิสิตไปลงทะเบียนเรียนในสถาบันต่างประเทศ หรือบุคลากรที่ไปท าวิจัยหรือสอน
ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาคการศึกษา หรือมีนิสิตไปท าวิจัยในต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า 1 
ภาคการศึกษา  
 

วิธีการค านวณ 

100X
 ูตรทั้งหมดจ านวนหลักส

Outbound   ูตรที่มีผลรวมหลักส
     Outbound มีลักสูตรที่ร้อยละของห   

2. จ านวนนิสิตประเภท Outbound 
จ านวนนิสิตประเภท Outbound  หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ที่จัดโดยสถาบัน หรือองค์กรต่างประเทศ ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

วิธีการค านวณ 
จ านวนนิสิตประเภท Outbound 

 3.  จ านวนคณาจารย์ประเภท Outbound 
จ านวนคณาจารย์ประเภท Outbound หมายถึง  การร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิด

หลักสูตรนานาชาติ หรือการด าเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
อาจารย์กับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ เป็นต้น 

วิธีการค านวณ 
จ านวนคณาจารย์ประเภท Outbound 

  

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 



178 

 

ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 

ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 1 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 3 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 5-7 

 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)    

ระดับมหาวิทยาลัย 
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound          เป้าหมาย ร้อยละ  10 
(2) จ านวนนิสิตประเภท Outbound      เป้าหมาย 50  คน 
(3) จ านวนคณาจารย์ประเภท Outbound    เป้าหมาย 5   คน 

ระดับส่วนงาน 
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล

การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
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ความท้าทายที่ 4 
การบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

 
ตัวช้ีวัด TSU09  การน าระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร 

 
ค ำอธิบำย  
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ (EdPEx)/เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
 

1. แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของ สกอ. 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
1. การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)  
2. รายงานวิธีการน า EdPEx ไปใช้
หน่วยงาน 
3. การประเมินตนเองหมวด 1-6 และ
การก าหนดตัววัดที่ส าคัญในหมวด 7 
4. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตาม EdPEx  
5. จัดส่ง Common Data Set (CDS) 
ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

1. รายงานความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาคุณภาพตาม
แนวทาง EdPEx 
2. จัดส่ง Common Data Set  
(CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

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

 
2. แนวทางการด าเนินงานของส่วนงาน ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนงาน แนวทางการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 3  

- รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง 
EdPEx 

- จัดท า SAR ตามเกณฑ์ EdPEx  (Application Report) (โครง
ร่างองค์กร และหมวด 1-7) 

- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 
มหาวิทยาลัย  
คณะนิติศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์  

1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 1  
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)  
- รายงานวิธีการน า EdPEx ไปใช้ในหน่วยงาน 
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการก าหนดตัววัดที่ส าคัญ

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

2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7   
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ส่วนงาน แนวทางการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 
ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร 1. แนวทางท่ี สกอ. ก าหนด ปีที่ 1 ตามพันธกิจที่รับผิดชอบ  

- การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)  
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการก าหนดตัววัดที่ส าคัญ

ในหมวด 7  
- แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  

2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7  
ส านักหอสมุด 1. จัดท าแผนและพัฒนาองค์กร ตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
2.   จัดท ารายงาน SAR ตามเกณฑ์ TQA (โครงร่างองค์กร และหมวด 
1-7) 

 
 3.  แนวทางการประเมิน 

3.1 การประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายในค ารับรองการปฏิบัติงาน  
 

เกณฑ์การประเมิน : ส่วนที่ 1 การด าเนนิงานตามแนวทางของ สกอ./สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3  

ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 

 
เกณฑ์การประเมิน: ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)  เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3  
ระดับ 1 ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงาน 
ระดับ 2 - มีการรายงานผลการด าเนินงานเพียงบางเรื่องและเริ่มมีระดับผลการด าเนินการที่ดีใน

บางเรื่อง  
 - มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง 
 -  ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
ระดับ 3 - มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเรื่อง และข้อมูลที่แสดงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70 
 - มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลที่แสดงมีแนวโน้มที่ดี ร้อยละ 50   
ระดับ 4 3+เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
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ระดับ 5 4+มีการเทียบผลการด าเนินงานกับคู่เทียบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ มากกว่าร้อยละ 50 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 1 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 2 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 3 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 4 
มีการด าเนินการ 

ระดับ 5-7 
 
 3.2  การตรวจประเมินระดับคุณภาพการด าเนินงานตามแนวทาง EdPEx/TQA เพื่อรับ
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)  

1. มหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอ่ืน และหน่วยงานบริหาร ที่ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ในปีที่ 1 ประเมินตามแนวทาง ของ สกอ. ปีที่ 1 เพ่ือรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) โดยไม่มี
คะแนน 

2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประเมินตามคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 โดยก าหนดเป้าหมาย คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 
หมวด 1-7  120 คะแนน (กระบวนการ+ผลลัพธ์) 

3. ส านักหอสมุด ประเมินตามคู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560 โดย
ก าหนดค่าเป้าหมายคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ TQA  หมวด 1-6  150 คะแนน และ หมวด 7 ผลลัพธ์ 
100 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด TSU10 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าตามหลักเกณฑ์ของ UI Green Metric 
 
ค ำอธิบำย  

เพ่ือแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน ในทิศทางท่ีมุ่งสู่ความยั่งยืนอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University) 
เป็นแนวทางในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร  
มีจิตส านึกในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
วิธีการค านวณ 
 ร้อยละของคะแนนที่เพ่ิมข้ึน 
 

100X
2560 ปกีารศกึษา Green UI คะแนน

2560 ปกีารศกึษา  Green UI ผลรวมคะแนน-2559 ปกีารศกึษา Green UI ผลรวมคะแนน
    

 
 
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 

ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 1 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 3 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 5-7 

 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน (เชิงปริมาณ)    
  ร้อยละของคะแนนที่เพ่ิมขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2559 = 2,037 คะแนน) เป้าหมาย ร้อยละ  3.26  
(2,103  คะแนน) 
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(ค่าเป้าหมายจะวัดจากอันดับโลกตามเกณฑ์การประเมินของ UI Green Metric ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ในแต่ละปี และความพยายามในการด าเนินงานเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
 ใช้คะแนนเต็มของเกณฑ์เป็นฐาน (ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของคะแนนที่ได้ จากคะแนนเต็ม) คะแนน
เต็ม 10,000 คะแนน       
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ตัวช้ีวัด TSU11 ดัชนีความสุขของบุคลากร 
 
ค ำอธิบำย  

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

การประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร ด าเนินการประเมินด้วยเครื่องวัดความสุข HAPPINOMITER 
แบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และก าหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ทั้งหมดในส่วนงาน 
 
วิธีการค านวณ 
 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5   
แยกตามกลุ่มบุคลากร  ดังนี้   

- บุคลากรสายวิชาการ 
- บุคลากรสายสนับสนุน 

 
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 

ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิ ศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 1 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 3 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 5-7 

 
  



185 

 

เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)    
ระดับมหาวิทยาลัย 
ดัชนีความสุขของบุคลากร  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65  โดยมีผู้ตอบแบบประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ระดับส่วนงาน 
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล

การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
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ความท้าทายที่ 5 
ความมั่นคงทางการเงิน 

 
ตัวช้ีวัด TSU12 การเพิ่มข้ึนของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น 

 
ค ำอธิบำย  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หมายถึง  รายได้ที่มาจากการจัดการศึกษา 
รายได้อื่น          หมายถึง  รายได้ที่นอกเหนือจากรายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่ 

1. รายได้จากโครงการบริการวิชาการ (นับวงเงินที่จัดเก็บได้ ไม่หัก 
 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ) 
2. ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก (นับวงเงินที่ได้รับทั้งโครงการ) 
3. เงินบริจาค 
4. รายได้จากการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาส่วนงาน 
5. รายได้จากโครงการเงินทุนหมุนเวียน 
6. รายได้จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ 
7. รายได้จากค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่อเนื่อง 
8. เงินรับฝากลักษณะที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจาก 
 แหล่งภายนอก 
9. รายได้จากการบริหารเงินคงคลัง เช่น รายได้ดอกเบี้ย 
10. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าบ ารุง 
 หอพัก ค่าเช่าร้าน เป็นต้น 
11. รายได้อ่ืน ๆ  

 
การค านวณการเพิ่มขึ้นของรายได้ ปีการศึกษา 2560  :   

1. รายได้เพ่ิมขึ้น  = รายได้ในช่วงปีการศึกษา 2560 ( 1 สิงหาคม  2560 – 31  กรกฎาคม  2561)  - 
รายได้ในช่วงปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม  2559 – 31  กรกฎาคม  2560)   

 2. ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมข้ึน   100x
2559ษาวงปีการศึกรายได้ในช่

พิ่มขึ้นรายได้ที่เ
  

 
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 

ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
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ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 1 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 3 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 5-7 

 
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ) 

ระดับมหาวิทยาลัย 
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อ่ืน เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 (เทียบกับปีที่ผ่านมา) 
ระดับส่วนงาน 
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล

การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
(บัณฑิตวิทยาลัย ไม่ต้องลงนามค ารับรองฯ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีรายได้) 
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ตัวช้ีวัด TSU13  ความสามารถในการท าเงินเหลือจ่าย 
 
ค ำอธิบำย  
 เงินเหลือจ่าย หมายถึง  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้ หัก
รายจ่ายและเงินกันเหลื่อมปี 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงิน
รายได ้

 ทั้งนี้ โดยเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต้องเป็นเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานที่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่
หน่วยงานก าหนดไว้แล้ว 
 
การค านวณเงินเหลือจ่าย : 
    1. เงินเหลือจ่าย   =   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร – รายจ่ายจริง - เงินกันเหลื่อมปี 

 

   2.  ร้อยละของเงินเหลือจ่าย    100x
สรร ่ได้รับจัดงบประมาณที

 ่ายเงินเหลือจ
  

หมายเหตุ ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3 
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับ 2 มีการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ

วิเคราะห์) 
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ

เป้าหมาย 
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการด าเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ท าให้เกิดผลเป็นไป/ในทิ ศทางตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 5 4+มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 
ระดับ 6 5มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงานที่ดี

ต่อเนื่องส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน าระดับประเทศ) 
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 1 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 3 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 4 

มีการด าเนินการ 
ระดับ 5-7 
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เป้าหมายการด าเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)   เท่ากับ ร้อยละ 10 
  ระดับมหาวิทยาลัย 
 ความสามารถในการท าเงินเหลือจ่าย   เป้าหมาย  ร้อยละ  10 
 
 ระดับส่วนงาน (ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอ่ืน/ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)  
 ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
 ความสามารถในการท าเงินเหลือจ่าย   เป้าหมาย  ร้อยละ  10 
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รายการอักษรย่อ 
 
อักษรย่อ   ชื่อเต็ม 
ก.พ.ร. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
กกอ. คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ค.ป.ภ.  คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ 
ทปอ. (CUPT) ที่ ป ระชุ มอธิ กำรบดี แห่ งประเทศไทย  (The Council of University Presidents of 

Thailand) 
ทอมก. ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
สกอ.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
สมศ.  ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพศึกษำ(องค์กำรมหำชน) 
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 
CUPT Indicators The Council of University Presidents of Thailand Indicators 
CUPT QA The Council of University Presidents of Thailand Quality Assurance 
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 ( ก ร อ บ

มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ) 
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