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คานา
คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจำปีกำรศึกษำ 2560 จัดทำขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยทักษิณ ประจำปีกำรศึกษำ
2560 โดยดำเนินกำรภำยใต้กรอบของระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ CUPT QA ที่พัฒนำโดยที่ประชุม
อธิกำรบดีแห่ งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งระบบ CUPT QA ได้แบ่งกำรพัฒ นำเป็น 2 ระยะ คือ CUPT QA1
ใช้ CUPT Indicators และ CUPT QA2 ใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อกำรประกันคุ ณภำพกำรศึ กษำระดับ คณะ/
สถำบัน และระดับดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ AUN QA โดยมีควำมตั้งใจให้กำรประเมินเป็นกำรใช้เกณฑ์ชุดเดียวกันทั้ง
1st Party และ 3rd Party Assessment และวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเป็นกำรประเมินเชิงระบบ 7
ระดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรประเมินระดับหลักสูตรของ AUN-QA เป็นกำรเปลี่ยนจำกกำร Audit ตำม
ข้อกำหนดของตัวชี้วัดสู่ลักษณะที่เป็น Assessment คู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์กำรประเมิน 3 เกณฑ์
ประกอบด้วย 1) เกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร กำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ ASEAN University Network –
Quality Assurance (AUN - QA) ที่มีสำระหลักเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำแบบ Outcome Based Education
(OBE) มุ่งสัมฤทธิ์ Expected Learning Outcome (ELO) และมีกำรประเมิน 7 ระดับ 2) เกณฑ์ CUPT QA
ระดับส่วนงำนวิชำกำร จำนวน 7 ส่วนงำน เป็นกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ CUPT Indicators ซึ่งพัฒนำมำจำก
ตัว บ่ งชี้ของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กรมหำชน) (สมศ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำให้เกิดคุณภำพและเป็นพื้นฐำนที่
จะรองรั บ กำรดำเนิ น งำนตำมเกณฑ์ EdPEx ในปีกำรศึกษำ 2561 และ 3) เกณฑ์คุณภำพกำรศึ กษำเพื่ อ
กำรดำเนิ น กำรที่เ ป็ น เลิ ศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ระดับส่ ว นงำน
วิชำกำร จำนวน 5 ส่วนงำน ส่วนงำนอื่น หน่วยงำนบริหำร และมหำวิทยำลัย กำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์
EdPEx เพื่อให้กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรองค์กรสอดคล้อง เหมำะกับบริบทของมหำวิทยำลัย
และเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่เป็นเลิศต่อไป

มหำวิทยำลัยทักษิณ
กุมภำพันธ์ 2561
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บทที่ 1
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
โดยมีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึง
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ล ะระดับ การดาเนินการที่ผ่านมา พบว่า ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ได้กาหนดตัวบ่งชี้เพื่อ
ประเมิน สถาบั น อุดมศึกษาแยกชุดกัน ซึ่งเป็นภาระส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เรื่อง หลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 กาหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้อง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงมีมติแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาขึ้นเพื่อพิจารณาจัดทาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง
ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ และสถาบั น และรวมเรี ย กว่ า Council of the University Presidents Quality
Assurance (CUPT QA) เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
ของ ทปอ. และ ทอมก และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาได้มากที่สุดและเป็นภาระต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมเหตุสมผล
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 โดยหวังให้เกิดการบูรณาการการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในและเพื่ อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันภายใต้บทบาทที่ต่างกัน เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ลดภาระ
ที่เกิดจากการทางานซ้าซ้อน และได้ใช้เกณฑ์ที่คานึงถึงแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx) มุ่งสู่การดาเนินการตามแนว EdPEx
อย่างเต็มรูปแบบต่อไป
มหาวิทยาลัยทั กษิณ ในฐานะสมาชิกของ ทปอ. และ ทอมก. โดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 จึงมีมติ เห็น ชอบนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA มาแทนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย กาหนดนโยบายให้มีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึก ษา
ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ (Education Criteria for Performance
Excellence :EdPEx) แทนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
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ดั ง นั้ น การด าเนิ น การตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 จึ ง แบ่ ง การ
ดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพ ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN QA
2. ส่วนงานวิชาการ ใช้เกณฑ์ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA จานวน 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 ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) จานวน 5 ส่วน
งาน ได้แก่
3.1 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
3.2 คณะนิติศาสตร์
3.3 คณะวิทยาศาสตร์
3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
3.5 คณะศึกษาศาสตร์
4. ส่ ว นงานอื่ น และหน่ ว ยงานบริ ห าร ใช้ เ กณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ
(EdPEx) ยกเว้นสานักหอสมุดใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
5. ระดับสถาบัน ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีข้อบังคับ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2558 โดยกาหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อเกื้อหนุนให้มหาวิทยาลัยดาเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และจุดเน้น ตามสาระในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. 2551 และให้มีสาระอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย จะต้องยึดหลักการดังต่อไปนี้
1. การมีส่วนร่วมของประชาคม ครอบคลุมบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. เสรีภาพทางวิชาการ
3. ความอิสระและความคล่องตัวในการดาเนินงาน
4. มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงาน
วิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร
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กรอบแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลั ยทักษิณ (TSU - Quality Assurance Framework:
TSU - QAF) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 3
ส่วน คือ กรอบระบบคุณภาพ (Quality System Framework : QSF) มาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard
: QS) และการจัดการคุณภาพ (Quality Management : QM) ซึ่งทั้ง 3 ส่วน มีความจาเป็นในการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมีความเชื่อมโยงกันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้
กรอบระบบคุณภาพ
(Quality System Framework : QSF)

การจัดการคุณภาพ
(Quality Management : QM)

มาตรฐานคุณภาพ
(Quality Standard : QS)

รูปที่ 1-1 กรอบแนวคิดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU - QAF)

กรอบระบบคุณภาพ
กรอบระบบคุณภาพ ตามที่กาหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558 กาหนดตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น งานที่ เ ป็ น เลิ ศ (Education Criteria for Performance Excellence, EdPEx)
กรอบระบบคุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าง
น้อย 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การนาองค์กร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. การมุ่งเน้นลูกค้า
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5. การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน
6. การจัดกระบวนการ
7. ผลลัพธ์
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มาตรฐานคุณภาพ
มาตรฐานคุณภาพ คือสิ่ ง ที่มหาวิทยาลั ยต้องดาเนินการให้ บรรลุ ต้องสอดคล้ องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก และระบบประกันคุณภาพการศึกษาอื่น
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ กาหนดดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังนี้
1. ระดับหลักสูตร ดาเนินการใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้
- องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการทุกปีตลอดจนนาเสนอต่อสาธารณชนในระยะเวลาที่เหมาะสม
- องค์ ป ระกอบที่ 2 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ระดับหลักสูตร จานวน 11 ตัวบ่งชี้
2. ระดับส่วนงานวิชาการ ที่ใช้เกณฑ์ CUPT QA ดาเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ
- โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)
- ตัวบ่งชี้หลัก จานวน 13 ตัวบ่งชี้
3. ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ที่ใช้เกณฑ์ EdPEx/TQA ดาเนินการ
ตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ
- โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)
- ส่วนที่ 1 การนาระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) (TSU09)
- ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)
4. ระดับสถาบัน ดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence :EdPEx) เช่นเดียวกับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงาน
บริหาร ดาเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี้ คือ
- โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)
- ส่วนที่ 1 การนาระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) (TSU09)
- ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)

การจัดการคุณภาพ
การจัดการคุณภาพ คือสิ่งที่ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องครอบคลุม ทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และส่วนงาน ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสภามาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 21
พฤศจิกายน 2558 มีมติ เห็นชอบนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มาแทนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป และการ
ประชุมสภามาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 มีมติ
เห็นชอบนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยใช้กับระดับสถาบันและส่วนงานวิชาการที่มี
ความพร้อม
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2. การกาหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยประกาศแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นปีการศึกษา
3. การพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลั ย มีการจั ด ทาแผนการพัฒ นาบุคลากรด้านการประกัน คุณภาพการศึ กษา เป็นปี
การศึกษา และดาเนินการพัฒ นาบุ คลากรด้านการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุก กลุ่ มที่
เกี่ยวข้อง
4. การติดตามผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการติดตามผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และนาเสนอผลการดาเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยและผู้ เกี่ยวข้องทราบเพื่ อ
ปรับปรุงผลการดาเนินงานต่อไป
5. การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี หมายความว่า รายงานผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษารายปี ซึ่งถือเป็นรายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน
วิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ
6. การจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายความว่า รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่รายงานในรายงานการประเมิน
คุณภาพประจาปีของมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร และหลักสูตร
7. อืน่ ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากาหนด

กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การตรวจประเมินคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ การ
ตรวจประเมินระดับหลักสูตร การตรวจประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า และการตรวจประเมิน
ระดับสถาบัน
1. การตรวจประเมินระดับหลักสูตร
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน
 ทุกหลักสูตรดาเนินการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ทุกปี
 ทุกหลักสูตรดาเนินการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยทุกหลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
 ควรดาเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อน
การตรวจฯ ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
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องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนอย่างน้อย 2 คน
 ประธาน (Lead Assessor) เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันที่อยู่นอกสังกัดคณะที่
เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน ส่วนผู้ประเมินอีก 1 คน เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกคณะที่
เป็นเจ้าของหลักสูตรที่รับการประเมิน แต่ต่างหลักสูตร
 ผู้ ป ระเมิ น ทุ ก คนต้ อ งเป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รหรื อ อาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร
 คณะกรรมการประเมิน แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
 คณะกรรมการ 1 ชุด สามารถประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
 การตรวจสอบและกากับการดาเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 ดาเนินการโดยฝ่ าย
วิชาการ
รายงานการประเมินตนเอง
 ทุกหลักสูตรรายงานองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานของปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน
และจัดส่งให้กรรมการประเมินก่อนกาหนดการประเมินอย่างน้อย 15 วัน
 หลักสูตรที่รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA โดยใช้ข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี
ย้อนหลัง หรือรายงานข้อมูลเท่าที่ได้ดาเนินการตามเกณฑ์และสรุปเป็น Program Profile เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สาระสาคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ
 ให้หลักสูตรปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะนาของคณะกรรมการประเมินฯ ปีที่
ผ่านมา และปรับปรุงรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA และปรับ Program Profile ให้ทันสมัย
เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์สาระสาคัญของหลักสูตรสู่สาธารณะ
 เอกสารรายงานและหลักฐานประกอบอาจอยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กโทรนิกส์ได้
ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินตามองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ดาเนินการตรวจสอบผลการกากับมาตรฐานหลักสูตร โดยฝ่าย
วิชาการ
องค์ประกอบที่ 2 การดาเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา ดาเนินการประเมิน
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ AUN QA กาหนดการตรวจประเมิน 2 รูปแบบ ดังนี้
(1) การตรวจประเมินในพื้นที่ (Site Visit) กาหนดประเมิน 1 วัน โดยคณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา
รายงานเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) ล่วงหน้าก่อนการลงพื้นที่ ในวันลงพื้นที่มีขั้นตอนดังนี้
 พิธีเปิด (Opening Meeting)
 การนาเสนอผลการดาเนินงานของหลักสูตร
 การตรวจเอกสาร
 การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต
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 การเยี่ยมชมสถานที่
 การนาเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาของหลักสูตร (Closing Meeting)
(2) การตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษา
รายงานและหลักสูตรอ้างอิงผ่านระบบ e-SAR TSU และจัดทารายงานผลการประเมิน ที่เน้นการเสนอจุดแข็ง
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหลักสูตร
รายงานผลการตรวจประเมิน
ให้หลักสูตรที่ “ผ่าน” การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน รายงานวันที่คณะกรรมการ
ประเมินฯ แจ้งผลการประเมิน และรายนามคณะกรรมการประเมินฯ เผยแพร่สู่สาธารณะ
ส าหรั บ หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น AUN-QA ระดั บ หลั ก สู ต ร ในรอบปี ก ารศึ ก ษา ให้ ร ายงาน
ผลการประเมินตามรูปแบบของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยมีการเสนอจุดแข็งและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของหลักสูตร รวมทั้งคะแนนการประเมินทั้งในภาพรวมและเฉพาะแต่ละเกณฑ์
ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อย ทั้งนี้ควรจัดทารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลัง
สิ้นสุดการตรวจฯ
การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ทุกหลักสูตรรายงานผลตามองค์ประกอบที่ 1 และส่งรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ระดับหลักสูตร พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ผ่านระบบ CHE-QA Online
การเผยแพร่สาระสาคัญสู่สาธารณะ
นาเสนอโพรไฟล์ของหลักสูตร (Program Profile) ที่แสดงสาระสาคัญ จากรายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของภาควิชาหรือคณะโดย
ระบุวันที่ล่าสุดที่หลักสูตร “ผ่าน” การประเมินผลตามองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
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รูปที่ 1-5 การเผยแพร่สาระสาคัญสู่สาธารณะโดยใช้ 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
 ควรดาเนินการตรวจประเมินและมีผลการตรวจฯ อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการตรวจ ฯ ระดับ
สถาบัน
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
 คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ประธาน 1
คน กรรมการอย่างน้อย 2 คนทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยมีจานวนผู้ประเมิน
ที่มาจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าอย่างน้อยร้อยละ 50
 ประธานและกรรมการประเมินทุกคนเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินระบบ CUPT QA
ของ ทปอ./ทอมก หรือเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ทปอ. เห็นชอบและมีประสบการณ์ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเดิมของ สกอ.หรือ สมศ. หรือระบบอื่น ๆ มาก่อน
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 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่
ดารงตาแหน่งรองคณบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งผู้ที่เคยดารงตาแหน่งในอดีตและผู้ที่ดารงตาแหน่งใน
ปัจจุบัน
 คณะที่รับการประเมินเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
รายงานการประเมินตนเอง
 จัดทารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ CUPT Indicators
ระดับคณะ
 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการประเมินภายใน 15 วัน ก่อนการตรวจฯ
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วัน ประกอบด้วย
(1) พิธีเปิด (Opening Meeting)
(2) การนาเสนอผลการดาเนินงานของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
(3) การตรวจเอกสาร
(4) การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(5) การเยี่ยมชมสถานที่
(6) การนาเสนอสรุปผลการตรวจเบื้องต้นด้วยวาจาที่เน้นการเสนอจุดแข็งและข้อเสนอแนะ
ตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพื่อผู้รับการประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและนาไปสู่
การพัฒนา หรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า (Closing Meeting)
รายงานผลการตรวจประเมิน
มี ก ารเสนอจุ ด แข็ ง และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ตามข้ อ เท็ จ จริง ที่ พ บ (Facts & Findings) เพื่ อ ผู้ รั บ การ
ประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและนาไปสู่การพัฒนาของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าหรืออาจ
รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีรวมทั้งคะแนนการประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ตลอดจนควรสรุปให้เห็นภาพรวมของคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่าจุดเน้นของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประสิทธิภาพของการดาเนินงานในคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ผลลัพธ์ของผลผลิตต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ทั้งนี้ควรจัดทา
รายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการตรวจฯ
การส่งรายงานผลการตรวจประเมินต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่ ง รายงานพร้ อ มทั้ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (CDS) ผ่ า นระบ CHE-QA Online ภายในระยะเวลาที่ สกอ.
กาหนด
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3. การตรวจประเมินระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ที่ใช้เกณฑ์ EdPEx
รอบระยะเวลาการตรวจประเมิน
ทุกปี
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน
กาหนดตรวจประเมิน 2 ส่วน ดังนี้
(1) การตรวจประเมินระดับ คุณภาพการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายในคารับรองการปฏิบัติ งาน
คณะกรรมการประเมิน
 คณะกรรมการประเมิ น ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ย 3 คน
ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการอย่างน้อย 2 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็น อธิการบดี หรือ รองอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
(2) การตรวจประเมิน การพัฒนาองค์กรหรือการดาเนินงานตามแนวทาง EdPEx/TQA เฉพาะส่วน
งานวิชาการ ดาเนินการตรวจประเมินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 คนต่อส่วนงาน ที่มี
ความรู้และประสบการณ์การดาเนิน งานตามแนวทาง EdPEx/TQA และเป็น EdPEx Assessor หรือ TQA
Assessor
(2) รายงานการประเมินตนเอง
ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง ดังนี้
ส่วนงาน
รายงานการประเมินตนเอง
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน แนวทางที่ สกอ. กาหนด ปีที่ 3
- รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง
EdPEx
- จัดทา SAR ตามเกณฑ์ EdPEx (Application Report)
(โครงร่างองค์กร และหมวด 1-7)
- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด
คณะนิติศาสตร์
1. แนวทางที่ สกอ. กาหนด ปีที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP)
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- รายงานวิธีการนา EdPEx ไปใช้ในหน่วยงาน
คณะศึกษาศาสตร์
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการกาหนดตัววัดที่สาคัญใน
หมวด 7
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx
- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด
2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7
ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร
1. แนวทางที่ สกอ. กาหนด ปีที่ 1 ตามพันธกิจที่รับผิดชอบ
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP)
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ส่วนงาน

สานักหอสมุด

รายงานการประเมินตนเอง
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการกาหนดตัววัดที่สาคัญใน
หมวด 7
- แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7
1. จัดทาแผนและพัฒนาองค์กร ตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2. จัดทารายงาน SAR ตามเกณฑ์ TQA (โครงร่างองค์กร และหมวด
1-7)

ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
การประเมินแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
(1) การตรวจประเมินระดับคุณภาพการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายในคารับรองการปฏิบัติงาน
 ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
- คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินจากรายงานประเมินตนเอง ผ่าน
ระบบ e-SAR TSU และตรวจประเมิน ตรวจประเมินเชิงวิเคราะห์เอกสาร (Desktop Assessment) ยกเว้น
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนและสานักหอสมุด อาจมีการตรวจประเมินในพื้นที่ (Site Visit) ร่วมด้วย
 คณะกรรมการประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนงานผ่าน ระบบ e-SAR TSU
(2) การตรวจประเมินการพัฒนาองค์กร หรือการดาเนินงานตามแนวทาง EdPEx/TQA เฉพาะ
ส่วนงานวิชาการ
 ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 ส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาและประเมิน
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
รายงานผลการตรวจประเมิน
มีการเสนอจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) หรือโอกาส
ในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement) ตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพื่อผู้รับการ
ประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและนาไปสู่การพัฒนาหน่วยงานหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี และ
คะแนนการประเมิน
การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่งรายงานผลการดาเนินงาน EdPEx ผ่านระบ CHE-QA Online ตามแนวทางและระยะเวลาที่ สกอ.
กาหนด
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การเผยแพร่สาระสาคัญสู่สาธารณะ
นาเสนอรายงานการประเมิน ตนเองโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิ ศ
(EdPEx) เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 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
ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแนวทาง ดังนี้
ส่วนงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายงานการประเมินตนเอง
1. แนวทางที่ สกอ. กาหนด ปีที่ 1
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (OP)
- รายงานวิธีการนา EdPEx ไปใช้ในหน่วยงาน
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการกาหนดตัววัดที่สาคัญในหมวด 7
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx
- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด
2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7

ขัน้ ตอนการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินคุณภาพการดาเนินงานตามแนวทาง EdPEx เพื่อรับ Feedback มีขั้นตอนดังนี้
 ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
 ส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา
 พิจารณาผลการประเมินจากรายงานประเมินตนเอง
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
รายงานผลการตรวจประเมิน
มีการเสนอจุดแข็ง (Strengths) เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) หรือโอกาส
ในการปรับปรุง (Opportunity For Improvement) ตามข้อเท็จจริงที่พบ (Facts & Findings) เพื่อผู้รับการ
ประเมินสามารถพิจารณาใช้อย่างเหมาะสมและนาไปสู่การพัฒนาหน่วยงานหรืออาจรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
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รวมทั้งคะแนนการประเมิน ทั้งนี้ควรจัดทารายงานผลการตรวจประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุด
การตรวจฯ
การส่งรายงานการตรวจประเมินต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส่งรายงานผลการดาเนินงาน EdPEx ผ่านระบ CHE-QA Online ตามแนวทางและระยะเวลาที่ สกอ.
กาหนด
การเผยแพร่สาระสาคัญสู่สาธารณะ
นาเสนอรายงานการประเมิน ตนเองโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิ ศ
(EdPEx) เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผ่านระบบ e-SAR TSU
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บทที่ 2
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้
1. องค์ ป ระกอบที่ 1 การกํ า กั บ มาตรฐาน ของการประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร เป็ น การ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่สถาบันจะดําเนินการ
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดําเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นต่ํา และ
จะนําข้อมูลจากการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรนี้นําเสนอในเว็บของตนเอง เป็นการเผยแพร่สาธารณะ
เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมทั้ง
สมศ. และ สกอ. สามารถสอบทานข้อ มูลได้ตลอดเวลา เมื่อ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยการประเมินการ
ดําเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน จะดําเนินการเป็นประจําทุกปีและนําผลการประเมินไป
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับคณะ/สถาบัน
2. องค์ประกอบที่ 2 การดําเนินการประกันคุ ณภาพระดับหลักสูตรเพื่ อการพัฒนา จะดําเนินการ
ด้วยการใช้เกณฑ์ การประกัน คุณ ภาพหลั กสู ตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร หรือเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรขององค์กรระดับสากลที่ เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เกณฑ์ของสภา
วิชาชีพ, ABET, AACSB เป็ นต้น โดยให้ ดําเนิ นการประเมินองค์ประกอบเพื่อการพัฒ นาตามรอบของระบบ
สากลที่ได้เลือกใช้ และดําเนินการตามเกณฑ์ที่เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เช่น AUN-QA มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้น
หลั ก สู ต รที่ ใช้ เกณฑ์ AUN-QA จะถู ก ประเมิ น ตามรู ป แบบ AUN-QA อย่ า งน้ อ ย 1 ครั้ งในรอบ 5 ปี แ ละ
ดําเนินการตามที่เกณฑ์กําหนดอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ทั้งนี้การประเมิน AUN-QA อย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปีนั้น
ไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับวงรอบของการปรับหลักสูตร
การประกันคุณภาพหลักสู ตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะดําเนินการโดยขอความ
ช่วยเหลือสนับสนุนคู่ มือ AUN-QA ระดับหลักสูตร จากสํา นักงานเลขานุการของ AUN การเลือกดําเนินงาน
ตามแนว AUN-QA ระดับหลักสูตรหรือเกณฑ์สากลอื่น ๆ ในองค์ประกอบเพื่อการพัฒนานี้เป็นไปเพื่อเตรียม
ความพร้อมของหลักสูตรให้สามารถได้รับการรั บรองในระดับสากลตามมาตรฐานของ AUN-QA หรือเกณฑ์
สากลอื่น ๆ รองรับการเปิดเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็นการสนับสนุ นให้เกิด Mobility
ในภาคการศึกษา
โดยการดํ า เนิ น การการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตามแนวทางของ AUN-QA ระดั บ หลั ก สู ต รนี้
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ สมศ. และ สกอ. ที่ต้องการผลักดันให้ หลักสูตรการศึกษาของภาษาไทยมี
พัฒนาการมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการศึกษาไทยใน
ตลาดโลก
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องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร AUN QA
องค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร

ตัวบ่งชี้/เกณฑ์
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
AUN.1 Expected Learning Outcomes
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
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ห น้ า ที่ ห ลั ก สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การพิ จ ารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการ
ศึกษาแห่งชาติโดยคํานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบัน อุดมศึกษาได้
พั ฒ นาด้ านวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมทั้ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ มาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับ อุดมศึกษาให้ มีความทั ดเทีย มกัน และได้ป ระกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับต่าง ๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับต่าง ๆ พ.ศ. 2558
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยอนุโลมให้ใช้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ในการแจ้งให้
สกอ. รับทราบจนถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
โดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดดําเนินการหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงล้วนใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพ.ศ.
2558 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว
ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ได้ ป ระกาศใช้ เมื่ อ พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
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 โดยหลักสูตรจะเลือกใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพียงเกณฑ์เ ดียว ซึ่ง
พิจารณาจากหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฉบับล่าสุด
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ตารางที่ 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 ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คนและเป็ น ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 5 ค น แ ล ะ เป็ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน และเป็ น บัน ทึ กข้อความที่ ศธ0506(2)/ว 569
ประจําหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจํ า เกิ น กว่ า 1 อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า เกิ น ก ว่ า 1 อาจารย์ ป ระจํ า เกิ น ก ว่ า 1 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2549 กําหนดว่า
หลั ก สู ต ร ไม่ ไ ด้ แ ละประจํ า ห ลั ก สู ต ร ไม่ ได้ แ ล ะ ป ร ะ จํ า หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ และประจํ า  อาจารย์ประจําสามารถเป็นอาจารย์
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด ห ลั ก สู ต ร ร ะ ย ะ เว ล า ที่ จั ด ประจําหลักสูตรพหุวิทยาการ (Mulการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
tidisciplinary) ได้ อี ก 1 หลั ก สู ต ร
โดยต้ อ งเป็ น หลั ก สู ต รที่ ตรงหรื อ
สั มพั นธ์ กั บหลั กสู ตรที่ ได้ ประจํ าอยู่
แล้ว (หลักสูตรพหุวิทยาการพิจารณา
จากหลั กสู ตรที่สภามหาวิทยาลั ยให้
ความเห็ น ชอบว่ าเป็ นหลั กสู ตรพหุ
วิทยาการ)
 อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รในระดั บ
บัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์
ประจํ า หลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญา
เอก หรื อ ปริ ญ ญาโทในสาขาวิ ช า
เดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร
บันทึกข้อความที่ ศธ0506(4)/ว254 ลง
วันที่ 11 มี.ค.2557 กําหนดว่า
 กรณี ห ลักสู ตรปริญ ญาตรีที่ มีแขนง
วิช า/กลุ่ ม วิ ช าชี พ กํ า หนดให้ ต้ อ งมี
อาจารย์ป ระจําหลั กสู ตรจํานวนไม่
น้ อ ยกว่ า 3 คน ให้ ค รบทุ ก แขนง

เกณฑ์การประเมิน

ตรี

เอก

2 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง คุณ วุฒิ ระดับ ปริ ญ ญาโทหรือ
อาจารย์ประจําหลักสูตร เทีย บเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ ต รง
หรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่
เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
3 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร

มี คุ ณ ส ม บั ติ เป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ห รื อ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
หรื อ อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน

มี คุ ณ ส ม บั ติ เป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หรื อ
อาจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
หรืออาจารย์ผู้สอน

คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น
จํานวนอย่างน้อย 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
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบั น มี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ าโท ห รื อ ดํ า รง
ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น
และ
2. มี ป ระสบการณ์ ด้ านการสอน

คุ ณ วุ ฒิ ไม่ ต่ํ า กว่ า ปริ ญ ญาเอก
ห รื อ เที ย บ เท่ า ห รื อ ดํ าร ง
ตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่
สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 3
คน
1. อาจารย์ ป ระจํ า หรื อ ผู้ ท รง
คุ ณ วุ ฒิ ภายนอกสถาบั น มี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ ดํ า รง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิช า
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน

หมายเหตุ
วิช า/กลุ่ ม วิช าของหลั ก สู ต ร โดยมี
คุ ณ วุฒิ ค รอบคลุ ม แขนงวิ ช า/กลุ่ ม
วิชาที่เปิดสอน
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โท

ห ลั ก สู ต รป ริ ญ ญ าโท ตาม บั น ทึ ก
ข้อความที่ ศธ0504(4)ว867 กําหนดว่า
ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนในหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากสําเร็จการศึก ษา ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นั บ จากวัน ที่ เริ่ม สอน
จะต้องมีผลงานวิจัย จึงจะสามารถเป็น

เกณฑ์การประเมิน

5 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก และ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการ
ค้นคว้าอิสระ

ตรี

เอก

และ
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่ อ
รับปริญญา

และ
3. มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ท า ง วิ ช า ก า ร ไม่ ต่ํ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา

1. เป็ น อาจารย์ ป ระจํ า ที่ มี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ ดํ า รง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิช า
นั้นหรือสาขาวิช าที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มี ป ระสบการณ์ ในการทํ า
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ
อาจารย์ ผู้ ส อนในระดั บ ปริ ญ ญาเอก
และเป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้
- ก า ร พิ จ า ร ณ า ก ร ณี อ า จ า ร ย์
เก ษี ยณ อายุ ง าน ห รื อ ลาออกจาก
ราชการ ดังนี้
1) หลั ก สู ต รสามารถจ้างอาจารย์ที่ มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ฯ ซึ่งเกษียณอายุ
งานหรือลาออกจากราชการ กลั บเข้า
มาทํางานแบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้
โด ย ใช้ ร ะ บ บ ก า ร จ้ า ง พ นั ก ง า น
มหาวิ ท ยาลั ย คื อ มี สั ญ ญาจ้ า งที่ ใ ห้
ค่ า ตอบแทนเป็ น รายเดื อ นและมี ก าร
กํ า ห น ดภ าระงาน ไว้ อ ย่ า งชั ดเจน
อาจารย์ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก อาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอนได้
2 ) “อ าจ า ร ย์ เก ษี ย ณ อ ายุ งาน ”
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ห ลักได้ต่อไปจนนักศึกษา
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6 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

ตรี

เอก

1 . เป็ น อ าจ ารย์ ป ระ จํ าห รื อ
ผู้ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกที่มีคุณ วุฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ํ า ก ว่ า ร อ ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่ อ
รับปริญญา

1. เป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หรื อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ าย น อ ก ที่ มี
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ ดํ า รง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช า
นั้นหรือสาขาวิช าที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช้ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา

หมายเหตุ
สํ าเร็จ การศึ ก ษา หากนั ก ศึ ก ษาได้ รั บ
อนุ มั ติ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ก่ อ นการ
เกษียณอายุ
แน วท างบ ริ ห ารเก ณ ฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
ข้ อ 7.6 ผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะ หมายถึ ง
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจ
เป็ น บุ ค ลากร ที่ ไม่ อ ยู่ ในสายวิ ช าการ
หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไม่ ต้ อ งพิ จ ารณาด้ า นคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ตํ า แห น่ ง ท างวิ ช าการผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เฉพาะที่ จ ะเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก ต้ อ งเป็ น บุ ค ลากร
ป ร ะ จํ า ใน ส ถ า บั น เท่ า นั้ น ส่ ว น
ผู้ เชี่ ยวชาญเฉพาะที่ จะเป็ น อาจารย์ ที่
ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม อาจเป็ น
บุคลากรประจําสถาบันที่มีความรู้ความ
เชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ สู ง ใน
สาขาวิชานั้น ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับ
หน่ ว ยงานหรื อ ระดั บ กระทรวงหรื อ
วงการวิช าชี พ ด้ า นนั้ น เที ย บได้ ไม่ ต่ํ า
กว่าระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์และ
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โท

เอก

1 . อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํ าก ว่ า รอ งศ าส ต ราจารย์ ใน
สาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่

1 . อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า แ ล ะ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอกสถาบั น
ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ปริ ญ ญ าเอกหรื อ
เที ย บเท่ า หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ท างวิ ช าการไม่ ต่ํ าก ว่ า รอ ง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้ น
หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น
และ

หมายเหตุ
วิ ธี ก ารที่ สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการ
ข้ า ราชการพลเรื อ นและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกําหนด
ในกรณี ห ลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกไม่ มี
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ ว ม
อาจารย์ ผู้ ส อบ วิ ท ยานิ พ น ธ์ ห รื อ
อาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับคุณวุฒิ ปริญญา
เอก หรื อ ไม่ เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทาง
วิช าการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
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 า ม เห็ น ช อ บ ข อ ง ส ภ า
สถาบั น อุ ด ม ศึ ก ษ า แล ะต้ อ งแจ้ ง
คณ ะกรรมการการอุ ด ม ศึ ก ษ าให้
รับทราบการแต่งตั้งนั้นด้วย
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7 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์

ตรี

เกณฑ์การประเมิน

8. การตี พิ ม พ์ เผยแพร่
ผ ล งา น ข อ งผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา

โท
เอก
ไม่ใช่ส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพื่ อ 2. มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า
รับปริญญา
วิ จั ย ที่ ไม่ ใช่ ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
(เฉพาะแผน ก เท่านั้น)
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มี
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม กรรม การภ ายน อกม าร่ ว ม
ในการประชุมทางวิช าการ (Pro- กลั่ น กรอง (Peer Review) ซึ่ ง
ceedings) ห รื อ วารส าร ห รื อ อยู่ ในรู ป แบบเอกสารหรื อ สื่ อ
สิ่ งพิ มพ์ วิ ช าการซึ่งอยู่ในรูป แบบ อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
อาจารย์ 1 คน ต่ อ นั ก ศึ ก ษา 5 อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5
คน
คน
การค้นคว้าอิสสระ
อาจารย์ 1 คนต่ อ นั ก ศึ ก ษา 15
คน
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ ง 2 ประเภท
ให้ เ ที ย บสั ด ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาที่ ทํ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คนเที ย บเท่ า กั บ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน

หมายเหตุ

วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์
การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ บั ต ร หรื อ อนุ
สิทธิบัตรสามารถทดแทนการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้ โดย
พิ จารณาจากปี ที่ ได้ รับ สิ ท ธิ บั ต ร หรือ
อนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด
- ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อ ง
เก ณ ฑ์ ม าต รฐ าน ห ลั ก สู ต รระ ดั บ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา พ .ศ. 2548 ข้ อ 10
กําหนดว่า อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 5 คน หาก
ห ลั กสู ต รใด มี อ าจารย์ ป ระจํ า ที่ มี
ศั ก ยภาพพร้อ มที่ จ ะดู แ ลนั ก ศึ ก ษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถาบั น อุด มศึก ษานั้น แต่ ทั้ งนี้ ต้ อ งไม่
เกิน 10 คน เพื่อสนับ สนุนนักวิจัยที่ มี
ศักยภาพสูงที่มีความพร้อมทางด้านทุน
วิ จั ย และเครื่ อ งมื อ วิ จั ย รวมทั้ ง ผู้ ที่
ดํ าเนิ น โครงการวิจั ย ขนาดใหญ่ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องในการผลิตผลงาน
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9. ภาระงานอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ก ารค้ น ค ว้ า อิ ส ระ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

ตรี

โท
เอก
มี อ ย่ างน้ อ ย 1 เรื่อ งในรอบ 5 ปี มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี
โดยนับรวมปีที่ประเมิน
โดยนับรวมปีที่ประเมิน

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ เ สร็ จ และ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิ ท ยาลั ย /สภาบั น เพื่ อ ให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ เสร็ จ และ
อนุ มั ติ / ให้ ค วามเห็ น ชอบโดย
สภ ามหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)

เกณฑ์ 11 ข้อ

เกณฑ์ 11 ข้อ

หมายเหตุ
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เกณฑ์การประเมิน
ตรี
10. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการ
ค้ น คว้ า อิ ส ระในระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า มี
ผ ล ง า น วิ จั ย อ ย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
1 1 . ก า ร ป รั บ ป รุ ง ต้ อ งไม่ เกิ น 5 ปี (จ ะต้ อ ง
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ ปรับ ปรุ งให้ เสร็ จ และอนุ มั ติ /
ระยะเวลาที่กําหนด
ให้ ค วามเห็ น ชอบโดยสภา
มหาวิทยาลั ย/สถาบันเพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5
ปี ประกาศใช้ ในปี ที่ 7 หรื อ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปี
ที่ 8)
รวม
เกณฑ์ 3 ข้อ

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 กําหนดไว้เป็น “เป็นไปตามเกณฑ์” และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง จะมีผลเป็น “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ”
ทั้งนั้น ให้ดําเนิ นการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบที่ 2 AUN-QA ไม่ว่าผลการประเมินองค์ 1 จะเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์และให้รายงานผลการ
ประเมินองค์ประกอบที่ 1 พร้อมเหตุผลและการดําเนินการแก้ไข ในกรณีที่พบว่า ผลการประเมินองค์ 1 ของหลักสูตรนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกอบผลการประเมิน

ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วัด 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558
ระดับปริญญาโท
ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลั กสู ตร เกินกว่า 1 หลั กสูตรไม่ได้และประจํา
หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรนั้น

ระดับปริญญาเอก
ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คนและเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต ร เกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ แ ละประจํ า
หลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรนั้น

มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ํ า
ปริ ญ ญ าโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี ตํ า แหน่ ง รอง
ศาสตราจารย์ ขึ้ น ไป และมี ผ ลงานทางวิช าการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
3 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง มีคุณวุฒิ ป ริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ มีคุณ วุฒิ ขั้น ต่ําปริญ ญาโทหรือ เทียบเท่ า และมี
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปี
หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผ ลงานทาง ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น
วิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
ผลงานวิจัย
4 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อาจารย์ ผู้ ส อนที่ เป็ น อาจารย์ป ระจํา มี
อาจารย์ผู้สอน
คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรือ เที ย บเท่ า หรื อ
ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนรายละเอียด

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

มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ํ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์
ขึ้ น ไป และมี ผ ลงานทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 3
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ํ า
ป ริ ญ ญ าโท ห รื อ เที ย บ เท่ าที่ มี ตํ าแ ห น่ งรอ ง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการใน 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
อาจารย์ ผู้ ส อนที่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจํ า มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เที ย บเท่ า ที่ มี ตํ า แหน่ ง รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิ ช านั้ น หรื อ สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น หรื อ
ส า ข า วิ ช า ข อ งร า ย วิ ช า ที่ ส อ น แ ล ะ ต้ อ ง มี
ประสบการณ์ ด้ า นการสอนและมี ผ ลงานทาง
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ระดับปริญญาตรี
1 . จํ าน ว น อ าจ ารย์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คนและเป็ น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร เกิ น ก ว่ า 1
หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น
2 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง มีคุณวุฒิ ป ริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ํ า กว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผ ลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง

เกณฑ์การประเมิน

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท
อาจารย์ ผู้ ส อน ที่ เ ป็ น อาจารย์ พิ เศษ (ถ้ า มี )
มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ าป ริ ญ ญ าโท ห รื อ เที ย บ เท่ า
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิช าที่สัมพันธ์กันหรือ
ส าข าวิ ช าข อ งราย วิ ช าที่ ส อ น แ ล ะต้ อ งมี
ประสบการณ์ ด้ า นการสอนและมี ผ ลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

6 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก และ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการ
ค้นคว้าอิสระ

1. เป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํ ากว่า รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย
กรณี เป็นอาจารย์ประจํา ต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรื อ เที ย บเท่ า หรือ ขั้ น ต่ํ า ปริญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา

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

อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้น หรือสาขาวิช าที่ สั มพั น ธ์กัน หรือ สาขาวิช าของ
รายวิ ช าที่ ส อน และต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ านการ
สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ใน 5 ปี ย้ อ นหลั ง มี ชั่ ว โมงสอนไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 50
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น
1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5
ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น
ผลงานวิจัย
กรณี เป็ น อาจารย์ ประจํา ต้ องมี คุณ วุฒิ ปริญ ญา
เอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ํ า ปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
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5 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
อาจารย์ ผู้ ส อน ที่ เป็ น มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ าโท ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ป ริ ญ ญ า ต รี ห รื อ เที ย บ เท่ า แ ล ะ มี
ประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอน
ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 50 ของรายวิ ช า โดยมี
อาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา
นั้น

ระดับปริญญาเอก
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง

เกณฑ์การประเมิน

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

ระดับปริญญาโท
ที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการใน 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ
กรณี เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลงานทาง
วิช าการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้ น คว้ า อิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่ า 10 เรื่ อ ง หากไม่ มี
คุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ
ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รและ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ํ ากว่า รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิช านั้ น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง

ระดับปริญญาเอก
สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่ งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 5 เรื่ อ ง ห า ก ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิส ระ โดยผ่ านการเห็ นชอบของสภาสถาบั นและ
แจ้ง กกอ ทราบ
ประกอบด้ ว ย อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รและ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากภายนอกไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน
ประธานผู้ ส อบวิท ยานิ พ นธ์ต้อ งเป็ น ผู้ ท รงคุณ วุฒิ
จากภายนอก
กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํา
กว่ า รองศาสต ราจารย์ ในสาขาวิ ช านั้ น หรื อ
สาขาวิช าที่ สั มพั นธ์กัน และมีผ ลงานทางวิช าการ
อย่ างน้ อ ย 3 รายการใน 5 ปี ย้อ นหลั ง โดยอย่า ง
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8 . อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ
วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมิน

ระดับปริญญาโท
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ
กรณี เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า และมี ผ ลงานทาง
วิช าการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้ น คว้ า อิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่ า 10 เรื่ อ ง หากไม่ มี
คุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็ นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของ
สภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ
กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ.
กรณี แผน ก2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือ นํ าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
วิชาการโดยบทความที่นําเสนอได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิช าการ
(proceedings)
กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่ง
ของการค้ น คว้าอิส ระต้ อ งได้ รับ การเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

ระดับปริญญาเอก
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า 5 เรื่ อ ง ห า ก ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ
ประสบการณ์ ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิส ระ โดยผ่ า นการเห็ นชอบของสภาสถาบั นและ
แจ้ง กกอ ทราบ
กรณี แบบ 1 ต้ อ งได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารระดับชาติห รือนานาชาติที่ มีคุณ ภาพตาม
ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง
กรณี แบบ 2 ต้ อ งได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารระดับชาติห รือนานาชาติที่ มีคุ ณ ภาพตาม
ประกาศของ กกอ.
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10. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงาน ของผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษา

ระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมิน
11. ภาระงานอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
และการค้ น คว้ า อิ ส ระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาเอก

วิทยานิพนธ์
อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา
5 คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา
15 คน
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นั ก ศึ ก ษาที่ ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คนเที ย บเท่ า กั บ
นั ก ศึ ก ษาที่ ค้ น คว้ า อิ ส ระ 3 คน หากอาจารย์
คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกและมีตําแหน่งทางวิช าการ
หรือปริญ ญาโทและตําแหน่งทางวิช าการระดับ
รองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10
คน
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาของ
หลั กสู ตรหรือทุ ก รอบ 5 ปี (จะต้ องปรับ ปรุงให้
เสร็ จ และอนุ มั ติ / ให้ ค วามเห็ น ชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปี
ที่ 6)

วิทยานิพนธ์
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา
5 คน
การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา
15 คน
หากเป็ น ที่ ป รึกษาทั้ ง 2 ประเภทให้ เที ย บสั ด ส่ ว น
นั ก ศึ ก ษาที่ ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ 1 คนเที ย บเท่ า กั บ
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการหรือปริญญา
โทและตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน

1 2 . ก า ร ป รั บ ป รุ ง ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
ห ลั ก สู ต ร ต า ม ร อ บ กําหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุง
หรื อ ทุ ก รอบ 5 ปี (จะต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ เสร็ จ และ
ระยะเวลาที่กําหนด
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
อนุ มั ติ /ให้ ค วามเห็ น ชอบโดยสภามหาวิ ท ยาลั ย /
สภ ามหาวิ ท ยาลั ย /สถาบั น เพื่ อ ให้
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปี
ที่ 8)
หมายเหตุ : 1. หลักสูตรพหุวิทยาการต้องกําหนดไว้ใน มคอ.2 ที่แจ้ง สกอ. รับทราบ
2. กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเฉพาะทาง สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ต้องเป็นหลั กสูตรในระดับ
การศึกษาเดียวกัน (ระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา)
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ระดับปริญญาโท
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา CUPT QA ในระดั บ หลั ก สู ต รจะใช้ เกณฑ์ จ าก Guide to AUN
Quality Assessment at Programme Level Version 3.0 เป็ น เกณฑ์ ในองค์ ป ระกอบที่ 2 การพั ฒ นา
คุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร เป็นเกณฑ์ที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based) เกณฑ์นี้เป็นที่
ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปลายปี ค.ศ. 2015 ทาง AUN ได้ออกเกณฑ์ชุดใหม่ Version 3.0 ซึ่ง
ปรับ เกณฑ์เดิมใน Version 2.0 [10] จํ านวน 15 เกณฑ์ เหลื อ 11 เกณฑ์ โดยยังคงสาระสํ าคัญ เดิมในการ
ประกัน คุณภาพหลักสูตรที่ใช้เพื่อการพัฒ นา ดังนั้น หลักสูตรที่พัฒ นา 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
10. Quality Enhancement
Learning Process
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 ระดับหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA
เกณฑ์ AUN-QA ระดั บ หลั ก สู ต ร เป็ น เกณฑ์ ที่ เน้ น ผลการเรี ย นรู้ ค าดหวั ง (Expected Learning
Outcome หรื อ ELO) ที่ พั ฒ นาขึ้ น จากความจํ า เป็ น (Needs) ต่ า ง ๆ ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี 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 ที่พัฒ นาขึ้นมาเป็น
เป้าหมายหลักของการดําเนินการในหลักสูตร โดยถ่ายทอด ELO ลงในการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้บัณฑิตที่
จบจากหลักสูตรมี ELO หรือผลการเรียนรู้คาดหวังที่ได้ กําหนดไว้ เกณฑ์จะกําหนดให้ถ่ายทอด ELO ลงใน
ข้ อ กํ า หนดหลั ก สู ต ร (Program Specification) และโครงสร้ า งและเนื้ อ หาของหลั ก สู ต ร (Programme
Structure and Content) รวมถึงใช้ ELO ในการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Teaching
and Learning Approach) และวิธีการวัดผล (Student Assessment) ที่ส ามารถวัดว่าผู้ เรียนได้มี ELO ที่
กําหนดหรือไม่ โดยรวมคือเพื่อให้บั ณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ (Graduate
Attributes) ตามผลการเรี ย นรู้ คาดหวังรวมของหลั ก สู ตร (Programme Outcomes) หรือคุ ณ สมบั ติข อง
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร
Stakeholders Needs
2

3

Programme

Specification

1
Expected
Learning
Outcomes

6

4

Teaching &
Programme
Learning
Approach
Structure & Content

8

7
Academic

Staff Quality

10

Support

Staff Quality

Student Quality
& Support

5
Student
Assessment

9
Facilities &
Infrastructure

Quality Enhancement
11

Output

A
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s

Quality Assurance and (Inter) national Benchmarking
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
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ 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” ของระดับ คะแนน 1-4 ข้างต้น เป็นการแสดงถึงระดับคุณภาพของการดําเนิน การ
(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
เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ์
ส่วนระดับ 5-7 เป็นการบ่งชี้ถึงการดําเนินการที่เหนือกว่าเกณฑ์ที่กําหนด โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่าได้ดําเนินการตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การดําเนินการที่ดีและมีแนวโน้มผลการดําเนินการใน
เชิงบวก (ระดับ 5) จนได้รับการยอมรับจากผู้อื่นว่าเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ระดับ 6) หรือเป็น
แนวปฏิบัติชั้นนําหรือดีเยี่ยม มีการดําเนินการตามเกณฑ์อย่างมีนวัตกรรม มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นในระดับโลก
(ระดับ 7) ทั้งนี้สามารถใช้ระดับคะแนน ในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของหลักสูตร หรือ ในการประเมิน สิ่งที่ดําเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒ นาคุณ ภาพ (Quality and Improvement Activities)
ตัวอย่างการประเมินระดับคะแนนการดําเนินการ
เกณฑ์สมมติ: ให้ใช้ผลการสํารวจความคิดเห็นจากนิสิตนักศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ระบบ
ดําเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: ระบบสํารวจความคิดเห็นนักศึกษา ระบบการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับ
ตัวอย่างการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน
คะแนน
1
ยังไม่มีการดําเนิน การสํารวจความคิดเห็ นเพื่อนํามาใช้ในการพัฒ นาหลักสูตร ยังไม่เคยมีแบบ
สํ า รวจหรื อ รู ป แบบการสํ ารวจความคิ ด เห็ น เพื่ อ การดั งกล่ า วเมื่ อ สอบถามนั ก ศึ ก ษา พบว่ า
นักศึกษาไม่เคยรับทราบหรือเคยถูกสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว
2
พบว่าได้มีการกําหนดรูป แบบการสํารวจ มีกําหนดการ มีแบบสอบถาม/สั มภาษณ์ สํ าหรับ ใช้
สอบถามความคิดเห็นนักศึกษา มีหลักฐานการดําเนินการสํารวจไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบถ้วน
หรือกําลังจะดําเนินการสํารวจความคิดเห็น
3
มีผลการสํารวจความคิดเห็ นนักศึกษาแล้ ว แต่ยังไม่ได้นําข้อมูลไปใช้ในการดําเนินการพัฒ นา
หลักสูตร ไม่พบหลักฐานเอกสารหรือจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ว่ามี การนําข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
4
จากการสัมภาษณ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องและการดูข้อมูลบทวิเคราะห์ และสรุปการสํ ารวจความคิดเห็ น
นักศึกษาพบว่ามีการดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจากนักศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการนํา
ความคิดเห็นจากนักศึกษามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ของ
วิชาปฏิบัติในหลักสูตร มีการปรับปรุงพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา มี
การจั ด ตารางเรี ย นและคาบเรี ย นให้ เหมาะสมกั บ การเรี ย นรู้ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องวิช าและ
หลักสูตร โดยพบว่าการดําเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หรือเกิดขึ้นเพียง
ครั้งเดียว แต่เป็นการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องสม่ําเสมอ
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ระดับ
คะแนน
5

6

7

ตัวอย่างการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน
พบว่าระบบการสํ ารวจความคิดเห็ น ของนักศึกษา และระบบการปรับปรุงการดําเนิ นการใน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพดี ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของหลักสูตร ทําให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีทิศทางที่ดีขึ้น การจัดการ
เรียนการสอนได้ผลดีขึ้น จากหลักฐานพบว่ าจํานวนนักศึกษาที่ Dropout หรือเรียนไม่ผ่านอัน
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เหมาะสมมีจํานวนน้อยลง
พบว่ าระบบการสํ ารวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา มี บู ร ณาการกั บ ระบบการปรั บ ปรุ งการ
ดําเนินการในหลักสูตรเป็นอย่างดี การดําเนินการของทั้ง 2 ระบบสอดคล้องกันและผลสํารวจถูก
ส่งต่อเข้าระบบปรับ ปรุงการดําเนินการอย่างรวดเร็ว ผลการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรถูก
สะท้อนมาให้เห็นในความคิดเห็นของนักศึกษา ผลสถิติการศึกษาที่เกี่ยวข้องและผลการสํารวจ
ทั้งหมดเป็นเชิงบวกต่อทั้งผู้บริหารการศึกษาและต่อนักศึกษา เห็นได้ ชัดว่านักศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร โดยระบบที่ใช้เป็นระบบที่ไม่ต้องลงทุนทรัพยากรเพิ่มเติมมาก เป็นระบบและ
การดําเนินการตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ในเรื่องนี้
พบว่ามีการนวัตกรรมในระบบการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ที่บูรณาการกับการปรับปรุง
การดําเนินการในหลักสูตร มีผลการดําเนินการของทั้งสองระบบ เป็นเชิงบวกต่อนักศึกษาและ
สถาบั น การศึกษามาอย่ างต่อเนื่ อง เห็ นได้ชัด ว่าแนวทางการดําเนิ นการนํ าความคิดเห็ นของ
นั ก ศึก ษามาใช้ในการปรับ ปรุ งการเรียนการสอนนี้เป็ น นวัตกรรม โดยระบบนี้ ดําเนิ น การมา
ระยะเวลาหนึ่งที่แสดงให้ เห็นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Excellence) และยังมีสถิติแสดงการยกระดับ
คุณภาพของหลักสูตรอย่างชัดเจน (Outstanding Improvement) ถือได้ว่ามีผลการดําเนินการ
เป็นเลิศในระดับสากล

ทั้งนี้ผู้ประเมินใช้การสัมภาษณ์นักศึกษา และผู้บริหารหลักสูตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยืนยันการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังนั้นระดับคะแนนที่ได้ จึงเป็นการบ่งชี้สถานะการดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ว่าได้มีการประกันคุณภาพการศึกษาถึงระดับใด และมีโอกาสในการพัฒนา/
ปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง โดยมิได้เป็นระดับคะแนนของคุณภาพของบัณฑิตหรือเนื้อหาหลักสูตรแต่อย่างใด
การประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ AUN แต่ละเกณฑ์ ซึ่งแต่ละเกณฑ์ มีเกณฑ์ข้อย่อยหรือ Check
List หลายข้อ จะไม่สรุปคะแนนของแต่ละเกณฑ์โดยการเฉลี่ยระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อยของแต่ละเกณฑ์
เช่นคะแนนของ AUN.1 Expected Learning Outcomes ที่มีเกณฑ์ข้อย่อยจํานวน 3 ข้อย่อย จะไม่มีการนํา
คะแนนของ Check List แต่ละข้อมาเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นคะแนนของ AUN.1 แต่จะเป็นการประเมินระดับคะแนน
ภาพรวมของเกณฑ์ AUN ในแต่ละเกณฑ์ (AUN Criteria) โดยใช้เกณฑ์ย่อยเป็นเครื่องมือเพื่อความสะดวกใน
การประเมินและใช้การประเมินภาพรวมของแต่ละเกณฑ์เท่านั้น
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บทที่ 3
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
การจัดทําโครงร่างองค์กร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้คณะและสถาบันการศึกษา ได้ศึกษาและทําความ
เข้าใจถึงบริบทและเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวของสถาบัน รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายนอกและ
ภายในสถาบันที่ส่งผลถึงการดําเนินการและผลลัพธ์ของการดําเนินการของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงร่าง
องค์กร ควรระบุหรืออ้างถึงเป้าหมายการดําเนินการของตัวบ่งชี้หลักและเลือกรวมถึงคู่เทียบ (หากมี) ตาม
บริบทของสถาบัน ทั้งนี้การเขียนโครงร่างองค์กรใช้แนวทางของการเขียนโครงร่างองค์กรของ EdPEx มาใช้เป็น
แนวทางในเบื้องต้นดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี้
โครงร่างองค์กร1 คือ ภาพรวมของคณะ/สถาบันเป็นสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงานและเป็น
ความท้าทายสําคัญที่คณะ/สถาบันเผชิญอยู่
P.1 ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่สําคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร
ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของคณะ/สถาบันและความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตอบคําถามต่อไปนี้
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
(1) หลักสูตรและบริการ
คณะ/สถาบันมีหลักสูตรและบริการที่สําคัญอะไรบ้าง ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร
และบริการต่อความสําเร็จของคณะ/สถาบันคืออะไร คณะ/สถาบันใช้วิธีการอย่างไรในการจัดหลักสูตรและ
บริการ
(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดประสงค์
วิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจ ของคณะ/สถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของ คณะ/
สถาบันคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของคณะ/สถาบัน
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ลั กษณะโดยรวมของบุ คลากรเป็ น อย่า งไร มีการเปลี่ ยนแปลงใหม่ ๆ เกี่ยวกับองค์ ประกอบของ
บุคลากรหรือความต้องการบุคลากรหรือไม่
 คณะ/สถาบันแบ่งบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่ม และประเภทอะไรบ้าง
 ข้อกําหนดด้านคุณวุฒิทางการศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่ม แต่ละประเภท มี
อะไรบ้าง

1

เนื้อหาของหัวข้อ "โครงร่างองค์กร" นําและปรับปรุงมาจาก "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี
2558-2561 แนวทางที่เป็นระบบสู่การปรับปรุงผลการดําเนินการขององค์กร The 2013- 2014 และ 2015-2016 Education
Criteria for Performance Excellence" สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
[6]
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 มีองค์ประกอบสําคัญอะไรที่ทําให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพื่อให้คณะ/สถาบัน
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและภาระงานในคณะ/สถาบันมีความหลากหลายอย่างไร กลุ่มที่จัดตั้งให้
ทําหน้าที่ต่อรองกับคณะ/สถาบันคืออะไร ข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สําคัญของคณะ/
สถาบันคืออะไร
(4) สินทรัพย์
คณะ/สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์สําคัญอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงาน
เพื่อบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบัน
(5) กฏระเบียบข้อบังคับ
คณะ/สถาบันดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ อะไรบ้าง รวมถึงกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะ การรับรอง
คุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียนมาตรฐานการศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเงิน ด้าน
หลักสูตรและบริการ มีอะไรบ้าง
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
(1) โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและการกํากับดูแลของคณะ/สถาบันมีลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงาน
ระหว่างสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบัน คณะกรรมการกํากับดูแลองค์กร ผู้นําระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะ
เช่นใด
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย2
ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของคณะ/สถาบัน มี
อะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบ้าง ต่อหลักสูตรและบริการ การบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการปฏิบัติการ ความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาดกลุ่ม
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่สําคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่าง ๆ
เหล่านี้มีบทบาทอย่างไรต่อ
 ระบบงานโดยเฉพาะการสร้างหลัก สูตรและการดําเนินการของหลักสูตรและบริการและการบริการ
สนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
 การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน
คณะ/สถาบันมีกลไกที่สําคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กลุ่ มต่าง ๆ เหล่ านี้ มีส่ ว นช่ว ยและร่ว มทํา ให้ เ กิด นวัต กรรมของคณะ/สถาบั น อย่ างไร สถาบั น มี
ข้อกําหนดที่สําคัญสําหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง

2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระดับคณะ/สถาบันตามเกณฑ์ EdPEx [6] อาจแตกต่างจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์ AUN-QA
ระดับหลักสูตร [12]
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หมายเหตุ
P การตอบคําถามในโครงร่ างองค์กรมีความสํ าคัญมากข้อมูลเหล่ านี้กําหนดบริบทที่ช่วยให้ เข้ าใจ
สถาบันและการปฏิบัติการของสถาบันในการตอบทุกคําถามของสถาบันตามเกณฑ์ควรให้สัมพันธ์กับบริบทของ
สถาบันตามที่ได้อธิบายไว้ในโครงร่างองค์กรซึ่งจะทําให้สถาบันตอบสนองต่อคําถามอื่น ๆ ทั้งหมดตามลักษณะ
ที่โดดเด่นเฉพาะของสถาบัน
P.1ก(1) “หลักสูตรและบริการ” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ สถาบันนําเข้าสู่ตลาดเพื่อดึงให้ผู้เรียนเข้า
มาเรียนรู้หรือมีส่วนในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาศาสตร์หรือองค์ความรู้กระบวนการจัดหลักสูตรและบริการ
ต่อผู้เรียนของสถาบันอาจเป็นการจัดให้โดยตรงหรือโดยผ่านคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
P.1ก(2) “สมรรถนะหลั ก ” หมายถึ ง เรื่ อ งที่ ส ถาบั น มี ค วามชํ า นาญที่ สุ ด สมรรถนะหลั ก เป็ น ขี ด
ความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญซึ่งเป็นแกนหลักในการทําให้บรรลุพันธกิจและสร้างความได้เปรียบในตลาด
หรือสภาพแวดล้อมด้านการบริการสมรรถนะหลักมักเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันหรือผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือจะ
ลอกเลียนแบบได้ยากและในหลาย ๆ กรณีทําให้สถาบันคงความได้เปรียบในการแข่งขัน
P.1ก(3) กลุ่มและประเภทของบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงาน (รวมถึงหน่วยงานที่ทําหน้าที่ต่อรอง)
อาจจัดแบ่งตามประเภทของการจ้างหรือสายการบังคับบัญชาตามที่ปรากฏในสัญญาว่าจ้างสถานที่ปฏิบัติงาน
รวมถึงการทํางานจากระยะไกลการออกภาคสนามสภาพแวดล้ อมในการทํ า งานการนํามาใช้ซึ่งนโยบาย
บางอย่างเพื่อส่งเสริมความเป็นครอบครัวหรือปัจจัยอื่น ๆ
P.1ก(3) สถาบันที่อาศัยอาสาสมัครในการทํา ให้งานของสถาบันบรรลุผลควรรวมอาสาสมัครเหล่านี้
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของสถาบันด้วย
P.1ก(5) มาตรฐานด้ านวงการศึกษาอาจครอบคลุมหลักปฏิบัติและนโยบายที่ใช้กับภาคธุรกิจทั้งนี้
ขึ้นกับพื้นที่ที่สถาบันปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมด้านกฏระเบียบข้อบังคับซึ่งอาจครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกการควบคุมและการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
P.1ข(2) ลูกค้ารวมถึงผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะมาใช้หลักสูตรและบริการซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง (ผู้เรียน
และอาจรวมถึงผู้ปกครอง) รวมถึงกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่นําหลักสูตรและบริการไปใช้หรือเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
P.1ข(2) กลุ่มของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอาจจัดแบ่งตามปัจจัยร่วมของความคาดหวัง พฤติกรรม
ความชอบหรือลั กษณะของกลุ่มภายในแต่ล ะกลุ่ มอาจมีการจําแนกเป็นลู กค้ากลุ่มย่อยลงไปอีกตามความ
แตกต่างและความเหมือนภายในกลุ่มเดียวกัน การกําหนดส่วนตลาดของสถาบันอาจแบ่งย่อยตามหลักสูตร
บริการหรือคุณลักษณะช่องทางการเผยแพร่เขตพื้นที่หรือปัจจัยอื่น ๆ
P.1ข(2) ความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และส่วนตลาดของสถาบัน อาจรวมถึงเรื่องที่
พัก/การอํานวยความสะดวกที่จัดให้เฉพาะกลุ่มหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะให้เหมาะกับความต้องการความ
ปลอดภัยระบบรักษาความปลอดภัยขนาดชั้นเรียนที่เล็กลง การบริการด้วยภาษาที่หลากหลาย ข้อกําหนด
สําหรับปริญญาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ การให้คําปรึกษาแนะนํา แก่ผู้เรียน หลักสูตรเสริมพิเศษสํา หรับ
ผู้เรียนที่กลับมาเรียนภายหลังการลาออกกลางคัน การลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาทางไกล ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงพฤติกรรมที่แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้บริการชุมชน
P.1ข(2) และ P.1ข(3) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและกระบวนการปฏิบัติงานจะช่วยผลักดันสถาบันให้มีความไวต่อการรับรู้ประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
ชะงักงันของหลักสูตรและบริการ กระบวนการสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทานจากสาเหตุต่าง ๆ ที่รวมถึงภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ
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P.1b(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการรวมถึงโรงเรียนหลักที่เตรียมความพร้อมของ
นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนต่อในสถาบัน กลไกการสื่อสารควรเป็นการสื่อสารสองทางในภาษาที่เข้าใจได้และอาจ
กระทําในลักษณะการติดต่ อโดยบุคคล e-mail, สื่อสังคมออนไลน์ World Wide Web หรือโดยทางโทรศัพท์
ในหลายสถาบันกลไกเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดผู้เรียน ลูกค้า
กลุ่มอื่น หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน
P.2 สภาวการณ์ขององค์กร: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร
ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สาคัญและ
ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน
โดยตอบคําถามต่อไปนี้:
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
(1) ลําดับในการแข่งขัน
คณะ/สถาบั น อยู่ ที่ลํ าดับ ใดในการแข่งขัน ให้ อธิบายขนาดและการเติบโตของคณะ/สถาบัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับคณะ/สถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษา คณะ/สถาบันมีจํานวนและประเภทของ
คู่แข่งเป็นอย่างไร
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ สถานการณ์ แ ข่ ง ขั น ของคณะ/สถาบั น รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สําหรับการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือคืออะไร
(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สําคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชนวิชาการมี
อะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญที่มีอยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง 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/สถาบันการศึกษามักจะอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีการแข่งขันที่สู งนอกเหนือจากการ
แข่งขันโดยตรงเพื่อให้ได้ผู้เรียน สถาบันเหล่านี้มักจะต้องแข่งขันเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านการเงิน การได้มาซึ่ง
อาสาสมัครและบุคลากร การแข่งขันนี้อาจเป็นภายในกลุ่มสถาบันการศึกษาด้วยกัน เช่น เพื่อให้ได้รับเงิน
งบประมาณ สนับสนุนหรือโอกาสที่จะให้การบริการเสริมด้านอื่น ๆ ในกรณีสถาบันการศึกษาภาครัฐ อาจเป็น
การแข่งขันกับองค์กรภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การแข่งขันภายใต้งบประมาณที่จํากัด
P.2(ข) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อาจสัมพันธ์ กับเทคโนโลยีหลักสูตรและบริการ
การเงิน การปฏิบัติงานของคณะ/สถาบัน โครงสร้างและวัฒนธรรมของคณะ/สถาบัน ขีดความสามารถของ
องค์กรแม่ ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น 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 เพื่อนําไปปฏิบัติเป็นเครื่องพิสูจน์
ถึงการปรับปรุงผลการดําเนินการของคณะ/สถาบัน เจตจํานงของคํ าถามนี้เพื่อกําหนดบริบทโดยรวมของ
แนวทางที่คณะ/สถาบันใช้เพื่อการปรับปรุงผลการดําเนินการ แนวทางดังกล่าวควรเกี่ยวเนื่องกับความต้องการ
ของคณะ/สถาบัน แนวทางต่าง ๆ ที่สอดรับกับระบบโดยรวมภายใต้เกณฑ์ EdPEx นี้อาจรวมถึงการใช้วงจร
การปรับปรุงตามวิธีของ P (วางแผน) – D (ปฏิบัติ) – S (ศึกษาตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนา) ศึกษาเกณฑ์
การประกันคุณภาพด้วยตนเอง Completing Accreditation Self-studies การนําระบบการตรวจสอบที่มี
มาตรฐานระดับ ชาติห รื อนานาชาติมาใช้เพื่อปรับปรุงการสอน การประเมินโดยผู้ ประเมินอิส ระในระดั บ
หลักสูตร ภาควิชาหรือสถาบัน วิธีการต่าง ๆ อาจรวมถึงการใช้ระบบ Lean Enterprise System, Six Sigma,
มาตรฐานสากลอื่น ๆ เช่น ISO 9000 หรือ 14000 การใช้ศาสตร์การตัดสินใจ หรือเครื่องมือการปรับปรุงอื่น ๆ
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บทที่ 4
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ปีการศึกษา 2560 มีส่วนงานที่ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA จานวน 7 ส่วนงาน
ประกอบด้วย
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะพยาบาลศาสตร์
3. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
6. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
7. วิทยาลัยนานาชาติ
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบริบท
ของสถาบัน โดยที่คานึงถึงความต้องการของสังคมและประเทศ การประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน
ตามแนวทาง CUPT QA จึงมีดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบรายงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน
1) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) เป็นบริบทของส่วนงาน เพื่อให้ทั้งผู้บริหาร
บุคลากร และผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่สาคัญของคณะ/สถาบันรวมทั้งเอกลักษณ์
ของส่วนงาน และอัตลักษณ์ของนิสิตที่กาหนดไว้เพื่อเป็นหลักในการดาเนินการซึ่งสามารถสะท้อนได้ในตัวชี้วัด
หลัก และเพื่อเป็นหลักในการคัดเลือกตัวชี้วัดตามบริบทของสถาบัน (Selective indicator)
2) ตัวชี้วัดหลัก (Core Indicators) ของระดับคณะและสถาบัน มุ่งเน้นบูรณาการของตัววัดของ
สมศ.สกอ. AUN-QA, EdPEx และ Internationalization Indicators โดยท าให้ วิ ธี ก ารวั ด เป็ น ไปในแบบ
เดียวกันเพื่อลดความสับสนในการทางาน และเป็นวิธีการวัดที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของคณะ/สถาบัน
สาหรับตัวชี้วัดหลักในคู่มือฉบับนี้ มีจานวน 13 ตัวชี้วัดหลัก ที่พัฒนามาจากตัวชี้วัดระดับคณะ/สถาบันของ
คู่มือฉบับปีการศึกษา 2559
2. การแสดงตัวชี้วัด นั้น จะต้องอธิบายถึงความสั มพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ OP ตามบริบทของส่ วนงาน
เพื่อให้เห็นการใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ตอบคาถามเชิงคุณภาพตามบริบท นโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของแต่
ละส่วนงาน และควรแสดงให้เห็นแนวโน้มของการพัฒนาที่พบ ไว้ในรายงานเพื่อใช้เป็นรากฐานของการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพไปสู่ระบบที่ส่วนงานมีแนวความคิดของการพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอ
ให้หน่วยงานภายนอกกาหนดตัวชี้วัดคุณภาพและระดับคุณภาพที่ต้องการ ซึ่งจะเป็ นแนวทางทาให้เกิดระบบ
บริหารคุณภาพของคณะ/สถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
3. การประเมินจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน 1-7 สาหรับทุกตัวชี้วัด โดยสรุปผลการพิจารณาตามการลง
ความเห็ นชอบของคณะกรรมการ (Consensus) พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อคณะ/สถาบันได้ทราบระดับหรือ
สถานภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นอยู่ของสถาบัน และนาไปสู่การพัฒ นาคุณภาพการ
ดาเนินการในระดับที่สูงขึ้น
4. การระบุแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้คณะกรรมการประเมินเป็นผู้พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ การเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถระบุเป็นแต่ละด้าน (Criteria) หรือในภาพรวม
ของคณะ/สถาบันก็ได้
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5. การดาเนินการตามข้อเสนอแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับส่วนงาน
ของ สมศ. และ สกอ. เข้าด้วยกันแล้ว ดังนั้น เกณฑ์นี้จึงเป็นเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ คณะ/สถาบันชุด
เดียวกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่เกณฑ์คุณภาพของแต่ละสถาบันการศึกษาที่
เป็นที่ยอมรับและเป็นเกณฑ์ในระดับสากล เช่น EdPEx เป็นต้น
P.1 ลักษณะองค์กร

OP

ก. สภาพด้านการแข่งขัน

P.2 สภาวการณ์ขององค์กร ข. บริบทเชิงกลยุทธ์

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ บริบทเชิงกลยุทธ์
จุดประสงค์

ลาดับการแข่งขัน

โครงสร้างองค์กร
บุคลากร
สินทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
กฎ ระเบียบ

นักเรียน
หลักสูตร
ผู้ส่งมอบ
คู่ความร่วมมือ

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

ระบบการปรับปรุง
ผลการดาเนินการ
บัณฑิต

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ใช้

บริการวิชาการ

ผู้ใช้

…

.

ลูกค้ากลุ่มอื่น

รูปที่ 4-1 องค์ประกอบของโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP)

องค์ประกอบของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ CUPT QA
องค์ ป ระกอบของเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพส าหรั บ ระดั บ คณะและสถาบั น แบ่ ง ออกเป็ น 2
องค์ประกอบ คือ
ส่วนที่ 1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ส่ ว นที่ 2 การด าเนิ น งานตามแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ทัก ษิ ณ พ.ศ. 2561-2580
(รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ตามบทที่ 6)
ส าหรั บ ตั ว ชี้ วัด ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา CUPT QA ( CUPT Indicators) จานวน 13
ตัวชี้วัด (C.1 ถึง C.13) โดยเกณฑ์นี้จะครอบคลุมองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 7 ด้าน ของ
สมศ. อัน ได้แก่ 1. คุณ ภาพศิษย์ 2. คุณ ภาพครู/อาจารย์ 3. การบริห ารและธรรมาภิ บาลของสถานศึกษา
4. ความสัมพัน ธ์กับ ชุมชน/สั งคม 5. การทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม 6. อัตลักษณ์และเอกลั กษณ์ และ
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7. มาตรการส่งเสริม และครอบคลุมเกณฑ์ประกันคุณภาพตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ทั้ง 6 ด้าน อันได้แก่ 1. การกากับมาตรฐาน 2. บัณฑิต 3. นักศึกษา 4. อาจารย์ 5. หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน และ 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
CUPT Indicators แต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด จะประกอบไปด้ ว ย ค าอธิ บ าย ตั ว อย่ า งตารางเก็ บ ข้ อ มู ล ระดั บ
หลักสูตร เกณฑ์ระดับหลักสูตร และวิธีการประเมินคะแนนระดับหลั กสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคณะและสถาบัน และคาถามวินิจฉัย (Diagnostic Questions) ที่ใช้เป็นแนว
ทางการตอบคาถามเพื่อเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ CUPT QA
ตัวชี้วัดหลักของระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA มี 13 ตัวชี้วัด ดังนี้
CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน ปีการศึกษา 2560
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
ตัวชี้วัดหลัก
C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิต
C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ/สภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ/สถาบัน
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด หลักของระบบประกันคุณ ภาพการศึกษา CUPT QA มี 13 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้โดยได้แสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดหลักและเกณฑ์ข้อย่อย (Checklist) ของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรมาไว้
ด้วยกันแล้ว ความเชื่อมโยงดังกล่าวแสดงถึงการใช้ข้อมูลร่วมกัน หรือผลการประเมินของระดับหลักสูตรมีความ
เกี่ยวข้องหรือถูกนาไปใช้กับการประกันคุณภาพในระดับคณะและสถาบัน เป็นต้น
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องค์ประกอบ CUPT QA ระดับคณะ/สถาบัน
องค์ประกอบ/เกณฑ์ระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
Program Profile
ตัวชี้วัดหลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน AUN-QA Criteria No.*
C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิต
8.1, 8.2, 8.3, 11.1, 11.2
C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ 11.3
ประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
10.6, 11.5
C.4 ผลงานของผู้เรียน
11.4
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
6.2, 6.4
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
6.7, 11.4
C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ
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 ข้ออื่นที่ไม่ปรากฏในตาราง แต่มีความเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดระดับคณะและสถาบัน
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C.1 การรับและการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
คาอธิบาย
การดาเนินงานในการรับนิสิตนักศึกษา การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับ
นักศึกษาและระบบดูแลนักศึกษาระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติ
ของความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เ รียน การดูแลนิสิตนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสาเร็จการศึกษา
เป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้
ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
กาหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาหรับระยะเวลาที่กาหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอก
ใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี
ระดับหลักสูตร
ดาเนินการเก็บข้อมูลการรับเข้า การคงอยู่ และการสาเร็จการศึกษา โดยอาจใช้ตารางตัวอย่างเป็น
แนวทางในการเก็บข้อมูล และสามารถนาข้อมูลไปใช้ใน 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 ได้
ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการรับเข้า
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบั หลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา
จานวนแผนรับ
จานวนผู้สมัคร
จานวนผู้ยืนยันสิทธิ์
จานวนผู้รายงานตัว
ตาม มคอ.2
(No. Applied)
(No. Admitted)
(No. Enrolled)
2557
2558
2559
2560
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบั หลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา
จานวนแผนรับตาม
จานวนผู้สมัคร
จานวนผู้ยืนยันสิทธิ์
จานวนผู้รายงานตัว
มคอ.2
(No. Applied)
(No. Admitted)
(No. Enrolled)
2557
2558
2559
2560
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบั หลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา
จานวนแผนรับตาม
จานวนผู้สมัคร
จานวนผู้ยืนยันสิทธิ์
จานวนผู้รายงานตัว
มคอ.2
(No. Applied)
(No. Admitted)
(No. Enrolled)
2557
2558
2559
2560
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบั หลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา
จานวนแผนรับตาม
จานวนผู้สมัคร
จานวนผู้ยืนยันสิทธิ์
จานวนผู้รายงานตัว
มคอ.2
(No. Applied)
(No. Admitted)
(No. Enrolled)
2557
2558
2559
2560

ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการคงอยู่
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ปี 1
รหัสแรก
(จานวนนิสิตรายงาน ปี 2
ปี 3
ปี 4
สาเร็จการศึกษา
เข้า
ตัว)
2556
2557
2558
2559
2560
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรกเข้า
คะแนนไม่ถึง ไม่ชาระค่า
เกินระยะเวลาที่
ลาออก
เสียชีวิต
เกณฑ์
เทอม
กาหนด
2556
2557
2558
2559
2560

ตกค้าง

อื่น ๆ

พ้นสภาพ

รวม
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
รหัสแรกเข้า
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
(จานวนนิสิต
รายงานตัว)
2555
2556
2557
2558
2559
2560

สาเร็จ
การศึกษา

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรกเข้า
คะแนนไม่ถึง ไม่ชาระค่า
เกินระยะเวลาที่
ลาออก
เสียชีวิต
เกณฑ์
เทอม
กาหนด
2556
2557
2558
2559
2560

ตกค้าง

อื่น ๆ

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รหัสแรกเข้า
ปี 1
สาเร็จการศึกษา
ตกค้าง
(จานวนนิสิตรายงานตัว)
2558
2559
2560
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรกเข้า
คะแนนไม่ถึง ไม่ชาระค่า
เกินระยะเวลาที่
ลาออก
เสียชีวิต
เกณฑ์
เทอม
กาหนด
2558
2559
2560

พ้น
สภาพ

รวม

พ้นสภาพ

อื่น ๆ

รวม
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ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการสาเร็จการศึกษา
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการสาเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาเร็จการศึกษา
พ้นสภาพเนื่องจาก
รหัสแรก จานวนนิสิตที่ ย้าย ย้าย
เกิน
รวม
ตกค้าง
คะแนนไม่ ไม่ชาระ
เข้า รายงานตัว เข้า ออก  4 ปี 4 ปี  4 ปี ลาออก
เสียชีวิต ระยะเวลา อื่น ๆ
ถึงเกณฑ์ ค่าเทอม
ที่กาหนด
2553
2554
2555
2556
2557
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการสาเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
สาเร็จการศึกษา
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรก จานวนนิสิตที่ ย้าย ย้าย
เกิน
รวม
ตกค้าง
คะแนนไม่ ไม่ชาระ
เข้า รายงานตัว เข้า ออก  5 ปี 5 ปี  5 ปี ลาออก
เสียชีวิต ระยะเวลา อื่น ๆ
ถึงเกณฑ์ ค่าเทอม
ที่กาหนด
2552
2553
2554
2555
2556
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาเร็จการศึกษา
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรก จานวนนิสิตที่ ย้าย ย้าย
เกิน
รวม
ตกค้าง
คะแนนไม่ ไม่ชาระ
เข้า รายงานตัว เข้า ออก  2 ปี 2 ปี  2 ปี ลาออก
เสียชีวิต ระยะเวลา อื่น ๆ
ถึงเกณฑ์ ค่าเทอม
ที่กาหนด
2555
2556
2557
2558
2559
ตัวอย่างตารางข้อมูลการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
สาเร็จการศึกษา
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรก จานวนนิสิตที่ ย้าย ย้าย
เกิน
รวม
ตกค้าง
คะแนนไม่ ไม่ชาระ
เข้า รายงานตัว เข้า ออก  3 ปี 3 ปี  3 ปี ลาออก
เสียชีวิต ระยะเวลา อื่น ๆ
ถึงเกณฑ์ ค่าเทอม
ที่กาหนด
2554
2555
2556
2557
2558
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เกณฑ์การประเมิน
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนของหลักสูตร เช่น เมื่อยังไม่ได้ทาการเก็บข้อมูล
ผลการดาเนินงานในการผลิตบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา หรือไม่มีการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง จะได้คะแนน 1
โดยเมื่อดาเนินการเก็บข้อมูลในตารางข้างต้น หรือเริ่มมีระบบเก็บข้อมูลแล้วจะได้คะแนน 2 และเมื่อเก็บข้อมูล
มากพอสามารถนาไปวิเคราะห์เทียบกับเป้าหมายของหลักสูตรและเป็นไปตามที่คาด (แสดงถึงความเข้าใจใน
สถานะการดาเนินการ และเหตุปัจจัยของผลที่เกิดขึ้น โดยความคาดหมายไม่จาเป็นต้องเป็นผลที่ดีเสมอไป) จะ
ได้คะแนน 3 โดยเมื่อแนวโน้มผลการดาเนินการบ่งชี้ถึงการดาเนินการที่ดีหรือมีแนวโน้มผลทแสดงให ี่ ้เห็นว่า
ระบบการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น จะได้คะแนน 4 หรือในที่นี้หมายถึงระบบการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์นั้น ๆ ได้รับการบริหารจั ดการอย่างที่ควรจะเป็น (as expected) โดยเมื่อมีการดาเนินการเหนือกว่าที่
เกณฑ์กาหนด เช่น มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทาให้นักศึกษาเลือกเข้าเรียน หรือ พ้นสภาพ หรือได้นาผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒ นากระบวนการรับนักศึกษาหรือ กระบวนการดูแลนักศึกษาอย่างเหมาะสมยิ่ งขึ้น
จะได้คะแนน 5 เป็นต้น
1
ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

2

3
มีผล
มีการเก็บ
ดาเนินงาน ข้อมูลอย่าง
เบื้องต้น
เป็นระบบ
(เป็นข้อมูล สามารถ/มี
ดิบ เริ่มมี
ผลการ
ระบบ แต่ยัง วิเคราะห์
ไม่สมบูรณ์ การ
ไม่สามารถ/ ดาเนินงาน
ไม่มีการ
เทียบกับ
วิเคราะห์) เป้าหมาย

4

5
3+มี
4มีการ
แนวโน้มผล ดาเนินงาน
การ
เหนือกว่าที่
ดาเนินงาน เกณฑ์
ของระบบดี กาหนด
ทาให้เกิดผล ส่งผลให้เกิด
เป็นไป/ใน การพัฒนา
ทิศทางตาม ระบบ
เป้าหมายที่
กาหนด

6
5มีผลการ
ดาเนินงานที่
เท่าหรือสูงกว่า
คู่เทียบใน
ระดับชั้นนา
ของประเทศ มี
การดาเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง
ส่งผลให้การ
ดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือ
สูงกว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)
* การกาหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกาหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร

7
Excellent
(Example
of Wordclass or
Leading
Practices)

Diagnostic Questions
- คณะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการรับเข้าของนิสิตนักศึกษา (Admission Rate)
- คณะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Success Rate)
- คณะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่ของนิสิตนักศึกษา (Pass Rate)
- คณะมีมาตรการหรือการดาเนินการใดที่สนับสนุนให้การคงอยู่ และอัตราการสาเร็จ การศึกษามี
แนวโน้มในทิศทางที่ดี
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C.2 การได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
คาอธิบาย
บัณฑิตที่สาเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจาและไม่มีรายได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยผู้จัดการศึกษาควรกาหนด
นิยามความสาเร็จ การมีงานทา การใช้ประโยชน์หรือระยะเวลาการได้งานทาหรือการใช้ประโยขน์ใน Program
Profile หรือ โครงร่างองค์กร
หมายเหตุ สาหรับมหาวิทยาลัยไม่จากัดรับ มหาวิทยาลัยสงฆ์หรือมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ประกอบอาชีพอิสระอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ หรือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ควรกาหนดวิธีการประเมินการ
ใช้ประโยชน์ที่สะท้อนความสาเร็จของบัณฑิตและหลั กสูตร ตามบริบทและจุดมุ่งหมายของสถาบันในโครงร่าง
องค์กร หรือ Program Profile
วิธีการคานวณ
ร้อยละการม ีงานทา 

จานวนผู้มงานท
ี า
X 100
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินการได้งานทาของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ ในระดับหลักสูตร โดยสามารถนาไปใช้ประกอบ AUN.11 Output ในเกณฑ์ย่อย AUN 11.3
1
ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

2
มีผลการ
ดาเนินงาน
เบื้องต้น(เป็น
ข้อมูลดิบ เริ่ม
มีระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์ไม่
สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)

3
มีการเก็บ
ข้อมูล
อย่างเป็น
ระบบ
สามารถ/มี
ผลการ
วิเคราะห์
การ
ดาเนินงาน
เทียบกับ
เป้าหมาย

4
3มี
แนวโน้ม
ผลการ
ดาเนินงาน
ของระบบ
ดีทาให้
เกิดผล
เป็นไป/ใน
ทิศทาง
ตาม
เป้าหมาย
ที่กาหนด

5
4มีการ
ดาเนินงาน
เหนือกว่าที่
เกณฑ์
กาหนด
ส่งผลให้เกิด
การพัฒนา
ระบบ

6
5มีผลการ
ดาเนินงานที่เท่า
หรือสูงกว่าคู่
เทียบใน
ระดับชั้นนาของ
ประเทศ มีการ
ดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้
การดาเนินงาน
เทียบเท่าหรือสูง
กว่าคู่เทียบ
(คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)
* การกาหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกาหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร

7
Excellent
(Example of
Word-class
or Leading
Practices)
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Diagnostic Questions
- คณะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการได้งานทาหรือการใช้ประโยชน์
- คณะมีมาตรการหรอการดาเนินการใดที่สนับสนุนให้การได้งานทาหรือการใช้ประโยชน์มีแนวโน้ม
ในทิศทางที่ดี
- สัดส่วนการได้งานทา หรือ อัตราการใช้ประโยชน์หลังสาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด
เป็นอย่างไร คณะ/สถาบันมีมาตรการใดหากสัดส่วนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
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C.3 คุณภาพบัณฑิต
คาอธิบาย
คุณ ภาพบั ณ ฑิ ตเป็ น ไปตามคุณ สมบัติที่พึ งประสงค์ของบัณ ฑิ ต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่ สุ ด โดยทั้ ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึ ง ELOs ของหลั ก สู ต รจะต้ อ งสอดคล้ อ งส่ งเสริ ม กั น
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษ าแห่ งช าติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)
ที่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บั ณ ฑิ ต ที่ เป็ น ที่ ต้ อ งการตามความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และมี ร ะบบกลไกในการประเมิ น ผล
คุณ ลักษณะของบัณ ฑิตตาม ELOs ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ผ ลสะท้อนคุณ ภาพบัณ ฑิตในการพัฒ นาการจัดการ
การศึก ษาที่ ตอบสนองต่อ ความต้อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยอย่างแท้ จริง โดยหลั กสู ต ร/คณะ/สถาบั น
สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถนาข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10
Quality Enhancement เกณฑ์ ย่ อ ย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ ย่ อ ย AUN 11.5 ทั้ งนี้ ค วรมี ก าร
กาหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน
วิธีการคานวณ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้ประเมินคะแนนคุณภาพบัณฑิต
1
2
3
4
5
6
ไม่มีการ
มีผลการ มีการเก็บ 3มี
4มีการ
5มีผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน ข้อมูลอย่าง แนวโน้มผล ดาเนินงาน
ดาเนินงานที่เท่า
ตามเกณฑ์ เบื้องต้น
เป็นระบบ การ
เหนือกว่าที่
หรือสูงกว่าคู่
ที่กาหนด (เป็นข้อมูล สามารถ/มี ดาเนินงาน เกณฑ์กาหนด เทียบใน
ดิบ เริ่มมี ผลการ
ของระบบดี ส่งผลให้เกิด ระดับชั้นนาของ
ระบบ แต่ วิเคราะห์ ทาให้เกิดผล การพัฒนา
ประเทศ มีการ
ยังไม่
การ
เป็นไป/ใน ระบบ
ดาเนินงานที่ดี
สมบูรณ์ไม่ ดาเนินงาน ทิศทางตาม
ต่อเนื่องส่งผลให้
สามารถ/ เทียบกับ เป้าหมายที่
การดาเนินงาน
ไม่มีการ
เป้าหมาย กาหนด
เทียบเท่าหรือสูง
วิเคราะห์)
กว่าคู่เทียบ (คู่
เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)
* การกาหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกาหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร

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

51
Diagnostic Questions
- อัตลักษณ์ของบัณฑิต คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ/สถาบันคืออะไร มีที่มาอย่างไร
- POs และ ELOs สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่อย่างไร
- คณะมีระบบใดในการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณภาพบัณฑิตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือ ELOs
อย่างไร
- คณะมีมาตรการหรือการดาเนินการใดหลังรับทราบผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
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C.4 ผลงานของผู้เรียน
คาอธิบาย
การศึกษาจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาคาตอบหรือความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ
หรือเป็นประโยชน์การประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และความสามารถในการใช้
ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผลงานของผู้ เรี ย น หมายถึ ง ผลงานวิ ช าการ ผลงานสร้ างสรรค์ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ผ ลงานที่ ต อบโจทย์
อุตสาหกรรม ที่ส อดคล้ องกับ สาขานั้ น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับ
การศึกษา
ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลงานของผู้เรียนหรือผู้สาเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ทาร่วมกับอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา*
นักศึกษา/ผู้สาเร็จ หลักสูตรระดับตรี/
อาจารย์/ผู้ทา
การศึกษา
โท/เอก(ระบุ)
ผลงานร่วม

ชื่อผลงาน/แหล่ง
เผยแพร่

วัน/เดือน/ปี
ที่เผยแพร่

ตารางข้อมูลนี้สามารถใช้กับ C.4 ผลงานของผู้เรียน และ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
โดยสามารถนาไปใช้ประกอบ AUN.11 Output เกณฑ์ย่อย AUN 11.4
เกณฑ์ประเมิน
ให้ใช้ตารางเกณฑ์การประเมินต่อไปนี้
1
ไม่มีการ
ดาเนินงาน
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

2
มีผลการ
ดาเนินงาน
เบื้องต้น
(เป็นข้อมูล
ดิบ เริ่มมี
ระบบ แต่ยัง
ไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถ/
ไม่มีการ
วิเคราะห์)

3
4
5
6
มีการเก็บ 3มี
4มีการ
5มีผลการ
ข้อมูล
แนวโน้มผล ดาเนินงาน ดาเนินงานที่เท่า
อย่างเป็น การ
เหนือกว่าที่ หรือสูงกว่าคู่เทียบ
ระบบ
ดาเนินงาน เกณฑ์
ในระดับชั้นนาของ
สามารถ/มี ของระบบดี กาหนด
ประเทศ มีการ
ผลการ
ทาให้เกิดผล ส่งผลให้เกิด ดาเนินงานที่ดี
วิเคราะห์ เป็นไป/ใน การพัฒนา ต่อเนื่องส่งผลให้การ
การ
ทิศทางตาม ระบบ
ดาเนินงานเทียบเท่า
ดาเนินงาน เป้าหมายที่
หรือสูงกว่าคู่เทียบ
เทียบกับ กาหนด
(คู่เทียบชั้นนา
เป้าหมาย
ระดับประเทศ)
* การกาหนดเป้าหมายหรือคู่เทียบ ต้องถูกกาหนดอยู่ใน Program Profile ของหลักสูตร

7
Excellent
(Example
of Wordclass or
Leading
Practices)
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Diagnostic Questions
- คณะมีเป้าหมายเกี่ยวกับผลงานของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มอย่างไร
- คณะมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา/กลุ่มหลักสูตรวิชาชีพ/
กลุ่มหลักสูตรวิชาการ ฯลฯ
- คณะมีมาตรการหรือการดาเนินการใดที่สนับสนุนการทาผลงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มแต่ละ
ระดับ รวมถึงผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
คาอธิบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึ กทางวิช าการ เพื่ อปฏิบั ติพันธกิจส าคัญ ของสถาบันในการผลิ ตบัณ ฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
และความสามารถ ดังนี้
- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ
สอนเพื่อให้บรรลุ ELOs ที่กาหนด
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีจานวนอาจารย์และนักวิจัยเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของหลักสูตร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นไปตาม Program Outcomes หรือสนับสนุนพันธกิจอื่น ๆ
ของคณะ/สถาบัน ที่ได้กาหนดไว้โดยหลักสูตรต้องมีการประเมินความสามารถที่พึงประสงค์ของอาจารย์ตามที่
ระบุไว้
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร
รวม
ประเภท

ชาย

หญิง

จานวน(ราย)

FTE

จานวนอาจารย์
ที่มีวุฒิปริญญา
เอก

จานวนอาจารย์ที่
คุณสมบัติเทียบเท่า
ปริญญาเอก

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ Part-Time
อาจารย์พิเศษ(Visiting
professors/lecturers)
รวม

หมายเหตุ
1. นับ รวมคณาจารย์ที่ส อนหรื อมีภ าระงานทางวิชาการในหลั กสูตรทั้งหมด โดยหา FTE หรือ Full-Time
Equivalent จาก 1 FTE = 40 ชั่วโมงงานต่อสั ป ดาห์ หากสถาบันใช้วิธีการคานวณ FTE อื่น ๆ ให้กาหนด
วิธีการคานวณให้ชัดเจนเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในสถาบัน
2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน (Academic Work)
3. คณะ/สถาบัน ต้องมีการกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่เทียบเท่าปริญญาเอก ที่ผ่านการเห็นชอบของสถาบัน
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของคณาจารย์ประจา (ระดับหลักสูตร)
ปีการศึกษา

จานวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา

จานวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณใน
ระหว่างปีการศึกษา

จานวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่างปี
การศึกษา

จานวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี
การศึกษา

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล)

2555
2556
2557

ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร
ปีการศึกษา
FTE รวมของนักศึกษา
FTE รวมของอาจารย์และ
นักวิจัย

สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์

*นาข้อมูล FTE ของนักศึกษามาจากข้อมูลนักศึกษาใน C.1 และ FTE ของอาจารย์ C.5
เกณฑ์ประเมิน
สาหรับ C.5 คุณ สมบั ติของอาจารย์ในระดับหลั กสู ตร สามารถประเมินได้จาก AUN.6 Academic
Staff Quality เกณฑ์ย่อย AUN. 6.2 และ 6.4 โดยประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUNQA ระดับหลักสูตร (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64)
Diagnostic Questions
- ความรู้ความสามารถ จานวนบุคลากรสายวิชาการของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร เพียงพอและ
สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่อย่างไร
- คณะมี น โยบายการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ คคลสายวิช าการอย่างไร เพื่ อให้ ได้บุ คลากรที่ มีความรู้
ความสามารถสอดคล้ องกับ ความต้องการของคณะ/สถาบัน และ/หรือสอดคล้ องกับเป้ าหมายของคณะ/
สถาบัน
- ภาระงานของอาจารย์ มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร สอดคล้ องกับบริบทของคณะ/สถาบั น
หรือไม่อย่างไร และมีการดาเนินการใดเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของ
คณะ/สถาบัน

56
วิธีการประเมินระดับหลักสูตรกรณีใช้เกณฑ์ 7 ระดับของ AUN –QA ระดับหลักสูตร
1. ประเมินระดับคะแนนของเกณฑ์ข้อย่อย AUN ที่เกี่ยวข้องแต่ละข้อ
2. สรุปคะแนนภาพรวมของเกณฑ์ข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ระดับคณะ เป็นคะแนนภาพรวม
(Overall Score) ของเกณฑ์ในระดับคณะโดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย แต่พิจารณาว่าภาพรวมแล้วระดับ
ตัว อย่ างเช่ น หลั กสู ต รประเมิ น ระดับ คะแนนของประเด็ น ของเกณฑ์ ข้อ ย่ อ ยที่ เกี่ ยวข้อ ง เช่ น
ในกรณี C.5 คุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ นั้ น จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ AUN. 6.2 และ 6.4 จากการประเมิ น ตนเองของ
หลักสูตรพบว่ามีคะแนน AUN. 6.2 และ 6.4 เท่ากับ 4 และ 3 ตามลาดับ โดย AUN 6.4 นั้นได้ระดับ 3
เพราะยั งไม่ได้ป ระเมิน Competencies ทางด้านการสอนของอาจารย์ตามที่เกณฑ์ระบุทั้งหมด แต่ได้
ดาเนินการประเมินความสามารถในการสอนมาแล้วในบางประเด็นตามที่ระบุในเกณฑ์ และดังนั้นหลักสูตร
จึงสรุปว่าระดับ คะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ของหลักสูตรดังกล่าว
เท่ากับ 4 เพราะผลกระทบจากการที่ยังไม่ได้ประเมินคุณสมบัติของอาจารย์ในด้านการสอนบางประเด็นนั้น
ไม่มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์และคุณวุฒิทางวิชาชีพและวิชาการของอาจารย์สอดคล้อง
กับหลักสูตร แต่ในทางกลับกัน หากพบว่าระดับ 3 ของ AUN 6.4 นั้นเนื่องจากการประเมิน Competencies ของบุคลากรยังไม่ครบถ้วน และเพิ่งเริ่มประเมิน Competencies มีผลส่งถึงการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์กรณีนี้หลักสูตรจะสรุปว่าระดับคะแนนโดยรวม (Overall Score) ของ C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์ของหลักสูตรดังกล่าวเท่ากับ 3 ได้เช่นกัน
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C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
คาอธิบาย
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่ งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือ
กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน ดาเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับ
เป้าหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน
ตารางนี้ เป็ น ตารางเก็บ ข้อมูล มีวัตถุประสงค์ให้ ห ลั กสู ตรรวบรวมข้อมูล ผลงานของนักศึกษาหรือ
ผู้สาเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์ เช่น ผลงานวิจัยตีพิ มพ์ตามฐานข้อมูลต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นงาน
งานออกแบบสร้างสรรค์ งานร่วมภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย
ชื่ออาจารย์
แหล่งเผยแพร่
ประเภท
ชื่อผลงาน
และนักวิจัย
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ ของผลงาน

ค่า
น้าหนัก

ระดับ
ชาติ นานาชาติ

กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
บทความวิจั ยหรื อบทความวิชาการฉบั บสมบู รณ์ ที่ ตีพิ มพ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ
0.40
บทความวิจั ยหรื อบทความวิชาการฉบั บสมบู รณ์ ที่ ตีพิ มพ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
บทความวิจั ยหรือบทความวิชาการฉบั บสมบู รณ์ ที่ ตี พิ มพ์ ในวารสารทางวิ ชาการที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ งให้
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้ อมู ลระดั บนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้ รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดาเนินการ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ตาราหรือ
หนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ตาราหรือ
หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหนงทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับ การตอบรับ และตีพิมพ์ แล้ ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้น ต้องผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาด้วย
วิธีการคานวณ
แยกการคานวณออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ระดับชาติ

ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 

จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ระดับชาติ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ท้ังหมด

2. ระดับนานาชาติ
ร้อยละของง านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระดับนาน าชาติ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
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เกณฑ์ประเมิน
สาหรับ 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
- คณะมีความเห็นอย่างไรต่อผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
- คณะมีมาตรการหรือการดาเนินการใดที่สนับสนุนการผลิตผลงานของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
รวมถึงผลงานที่ ตอบโจทย์ อุตสาหกรรม ชุมชน โดยการมีส่ วนร่ว มของทุกภาคส่ ว น เช่นอาจารย์นักศึกษา
อุตสาหกรรม หรือชุมชน การทาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (MOU) เช่น การมีทุนวิจัยร่วมกัน การร่วมกัน
ผลิตผลงานของภาคส่วนต่าง ๆ ฯลฯ
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C.7 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
คาอธิบาย
เพื่ อ เป็ น การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภคและรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม คณะ/สถาบั น จ าเป็ น ต้ อ งบริ ห ารจั ดการ
หลักสูตรและรับรองมาตรฐานหลักสูตรของแต่ละคณะ/สถาบันว่ามีการดาเนินการที่มีมาตรฐานและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่น ๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ
คณะ/สถาบั น สามารถพัฒ นาระบบเก็บข้อมูลผลการกากับมาตรฐานจากระดับหลักสูตรในคณะ/
สถาบันที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับมาตรฐานได้ตามความเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงการบริหารจัดการและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและประกาศ/ข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่มีการดาเนินการเปิดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศ/ข้อบังคับอื่น ๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ ไม่นับรวมหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 ประเมินเฉพาะประเด็น หลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน สกอ.
วิธีการคานวณ

ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน 

จานวนหลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคะแนน 1-7 ตามเกณฑ์คะแนนของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (คู่มือ AUN
QA Version 3.0 หน้า 64)
Diagnostic Questions
- คณะมีระบบใดในการติดตามและบริหารจัดการหลักสู ตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง
- คณะทราบสถานะหลักสูตรทั้งที่เป็นไปตามเกณฑ์และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ทราบเหตุผลของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่อย่างไร
- คณะมีมาตรการในการดาเนินการ การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้กับหลักสูตรที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอย่างไร
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C.8 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คาอธิบาย
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญใน
การนาพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้ สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ได้ จึงจาเป็นต้องประเมิน
บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ผลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ/สภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน
วิธีและเกณฑ์การประเมิน
ใช้ป ระเด็น การประเมิน และเกณฑ์การประเมินของ 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 (สรุปคะแนนภาพรวมโดยไม่เฉลี่ ย แต่ดูจากระดับ
คุณภาพในภาพรวม) โดยระดับสถาบันให้สรุปคะแนนภาพรวมของ C.8 จาก C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและ
หน้ า ที่ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย และ C.8.2 อธิ ก ารบดี และระดั บ คณะให้ ส รุป คะแนนภาพรวมของ C.8.1
การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ และ C.8.2 คณบดี
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C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ/สภามหาวิทยาลัย
คาอธิบายและแนวทางการดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ /ส่วนงาน โดยตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น
คาอธิบาย (ระดับสถาบัน-สภามหาวิทยาลัย)
สภามหาวิทยาลัย เป็น คณะบุ คคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้ าที่แตกต่างกัน
ตามที่ ได้ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติโดยทั่ ว ไปสภามหาวิท ยาลั ย เป็ น กลไกที่ ก าหนดนโยบายสู งสุ ดของ
มหาวิทยาลัยวางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจ
อื่น ๆ ตามที่ มี กฎหมายกาหนดไว้รวมทั้ งการกากับ การบริห ารมหาวิท ยาลั ย ให้ บ รรลุ เป้ าหมายตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
ประเด็นการประเมิน
ใช้การประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภาสถาบันทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
2. สภาสถาบันกาหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาสถาบันกากับ ติดตาม การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
5. สภาสถาบันดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
คาอธิบาย (ระดับคณะ – คณะกรรมการประจาคณะ)
คณ ะกรรมการประจ าส่ ว นงาน หรื อ กรรมการประจ าคณ ะ เป็ น คณ ะบุ ค คลคณ ะหนึ่ ง ใน
สถาบัน การศึกษาที่มีองค์ประกอบและหน้ าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติห รือประกาศ/ระเบียบ/
ข้อบังคับของสถาบันการศึกษา โดยคณะกรรมการประจาส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไลสาคัญในการบริหารจัดการ
ของส่วนงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน
ประเด็นการประเมิน
ใช้การประเมินผลการดาเนินงานของกรรมการคณะที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. กรรมการประจาคณะทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดใน พรบ.
2. กรรมการประจาคณะกาหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กาหนดนโยบายการบริหารคณะ
3. กรรมการประจาคณะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
4. กรรมการประจาคณะติดตามผลการดาเนินงานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย
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- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
5. กรรมการประจาคณะดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอื่น ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ
เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64) ในการ
ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจาคณะ/สภามหาวิทยาลัย โดยใช้ประเด็นการประเมิน
5 ข้อข้างต้น
Diagnostic Questions
- ตอบตามประเด็นการประเมิน
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C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน
คาอธิบายและแนวทางการดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ
คณะ/ส่วนงาน โดยตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น
คาอธิบาย (ระดับสถาบัน – อธิการบดี)
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี ใน
การบริห ารสถาบั น อุดมศึกษาให้ บ รรลุ ผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบั น
สร้างความเชื่อมโยงการกากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการบริหาร และการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ประเด็นการประเมิน
ให้ประเมินอธิการบดีในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะอธิการบดี
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวชี้วัดหลัก (High Level KPI)
3. ผลลัพธ์ของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวชี้วัดสนับสนุน
4. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การบริหารยุทธศาสตร์
- การบริหารความเสี่ยง
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
- การจัดการความรู้ในสถาบัน
คาอธิบาย (ระดับคณะ – คณบดี)
การประเมิน ผลตามหน้ าที่และบทบาทของผู้ บริห ารส่วนงาน หรือ คณบดี ในการบริห ารและการ
จัดการให้บรรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของคณะ โดยจะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพของการบริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี 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 หรือวิธีการอื่น ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาคณะ
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
คาอธิบาย
การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญใน
การนาพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ได้ จึงจาเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ผลใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ระดับ
สถาบันและระดับคณะ
คาอธิบายและแนวทางการดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ โดยตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบันเท่านั้น
ระดับสถาบัน
คาอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนเพื่อ
กาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมี
การบริ ห ารทั้ งด้ า นบุ ค ลากร การเงิ น ความเสี่ ย งและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้จนส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรม
องค์กร
ประเด็นการประเมิน ระดับสถาบัน
1. พัฒ นาแผนกลยุทธ์จ ากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒ นาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์
2. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริห ารงานด้ว ยหลักธรรมาภิบ าลอย่างครบถ้ว นทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
5. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
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7. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณ ภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่ ส ถาบั นก าหนด ประกอบด้ ว ย การควบคุม คุณ ภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ระดับคณะ
คาอธิบาย
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักคือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการดาเนินพันธกิจหลักสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่านคณะ
ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากรการเงินความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้จนส่งผลกระทบถึง
การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็นการประเมิน ระดับคณะ
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะสถาบันรวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒ นานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
4. บริห ารงานด้ว ยหลักธรรมาภิบ าลอย่างครบถ้ว นทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนิ นงานอย่าง
ชัดเจน
5. ค้น หาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
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ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมนาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นการประเมิน
ทั้ง 7 ข้อข้างต้น
เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64) ในการประเมินระดับ
การดาเนิ น การของแต่ล ะประเด็น ทั้ ง 7 ข้อข้างต้น โดยประเมินผลการดาเนินการที่ เกิดขึ้นกับเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร และสรุปคะแนนภาพรวมของ C.9 ผลการบริหารและจัดการของ
ผู้บ ริ ห ารคณะ/สถาบั น จากผลคะแนนของ 7 ข้อโดยใช้วิธีประเมิน คะแนนภาพรวมของ AUN-QA ที่ไม่ใช้
วิธีการเฉลี่ยจากผลคะแนนของการดาเนินการทั้ง 7 ข้อ
Diagnostic Questions
- ตอบตามประเด็นการประเมิน
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C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
คาอธิบาย
บุ ค ลากรทั้ งสายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ได้ รั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม เพิ่ ม พู น ทั ก ษะความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
เกณฑ์การประเมิน
ใช้หลักการและเกณฑ์ย่อย AUN 6.1, 6.5, 6.6 สาหรับบุคลากรสายวิชาการ และ เกณฑ์ย่อย 7.1, 7.4
และ 7.5 สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในการประเมินและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยอาจใช้ตารางตัวอย่าง
ต่อไปนี้ทั้งนี้การเก็บข้อมูลทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ให้เก็บข้อมูลของบุคลากรทุกคนที่
สั งกัด ในภาควิช าหรือ หน่ ว ยงาน และประเมิน ระดับ คะแนน 1-7 ตามเกณฑ์ ค ะแนนของ AUN-QA ระดั บ
หลักสูตร (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64) ของเกณฑ์ย่อยในแต่ละข้อ แล้วสรุปภาพรวมคะแนน C.10
ในระดับหลักสูตรโดยไม่ใช้วิธีการเฉลี่ย
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ
ลาดับ

ชื่อบุคลากร
สายวิชาการ

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ

หน่วยงาน วันเดือน
ที่จัด
ปี/สถานที่

การใช้ประโยชน์

หน่วยงาน วันเดือน
ที่จัด
ปี/สถานที่

การใช้ประโยชน์

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ

ชื่อบุคลากร
สายสนับสนุน

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ

Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีการกาหนดนโยบาย (แผน เวลา งบประมาณ) ในการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะ ความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดความต้องการในการพัฒนาตนเองหรือไม่ อย่างไร
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C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาอธิบาย
การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บ ริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิ จัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้ง สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการดาเนินการที่เกี่ ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได้
ประเด็นการประเมินระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
ประเด็นการประเมินข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบไปด้วย ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 5 กลุ่มดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้
- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ
คณาจารย์
- ความพร้อมของสิ่ งสนั บ สนุ นการเรียนการสอน สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอานวยความ
สะดวกอื่น ๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
- ความพร้ อมของสิ่ งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่ เอื้อและสนั บสนุน การเรียนรู้ เช่ น
ห้ องสมุ ด ฐานข้อ มูล เพื่ อการสื บ ค้ น แหล่ งเรีย นรู้ สื่ ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ สถานพยาบาล สนามกี ฬ า ที่ พั กของ
นักศึกษาฯลฯ
- การให้คาปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
- การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
2. ข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริ การวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้
- ความเหมาะสมของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความต้องการ
ของหลักสูตร
- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO
- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน
- ประโยชน์จากผลงานวิจัย/บริการวิชาการ
- ความสัมพันธ์และช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า
3. ข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่า อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการต่าง ๆ ต่อไปนี้
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของบัณฑิตปัจจุบัน
- การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า/ประโยชน์จากการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
- การเพิ่มพูนความรู้ให้อย่างต่อเนื่อง
- ความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า
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4. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
- ภาระงาน
- ความก้าวหน้าในการทางาน/ความมั่นคงในการทางาน/ผลตอบแทน
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทางาน/ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
5. ข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายสนับสนุน อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
- ภาระงาน
- ความก้าวหน้าในการทางาน/ความมั่นคงในการทางาน/ผลตอบแทน
- สวัสดิการ/ความปลอดภัย/ความภาคภูมิใจในการทางาน/ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
- สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน
- การมีโอกาสในการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
การหาข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อาจใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ ห ลากหลาย เช่ น การส ารวจ
การสัมภาษณ์ การศึกษาจากกลุ่มเจาะจง (Focus Group) หรือใช้ข้อมูลการดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์คะแนน 1-7 ของ AUN-QA ระดับหลักสูตร (คู่มือ AUN QA Version 3.0 หน้า 64) ในการ
ประเมินการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับของแต่ละกลุ่ม 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 เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการดาเนินการและคะแนนของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสรุปคะแนนการประเมิน C.11 ให้เหลือเพียงค่าเดียว โดยไม่นาคะแนนของแต่ละกลุ่มมาทาการเฉลี่ย
หรือ
คณะท าการประเมิ น ผลสะท้ อ นจากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ข้ างต้ น โดยประเมิ น เฉพาะที่ ค ณะเป็ น ผู้
ให้บริการหรือมีส่วนเป็นผู้ให้การสนับสนุน และประเมินคะแนนภาพรวมโดยใช้เกณฑ์คะแนน AUN-QA ระดับ
หลักสูตร
Diagnostic Questions
- คณะ/สถาบันมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
- คณะ/สถาบันมีมาตรการหรือการดาเนินการใดที่สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน
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C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
คาอธิบาย
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคานึงถึง
กระบวนการในการให้ บ ริการวิชาการแก่สังคมโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการ
วิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุม ชน โดยมี
การประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผล
ถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มี
จิตสาธารณะอีกด้วย
หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน
ระดับคณะและสถาบัน
แนวทางดาเนินการ
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มีผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
หมายเหตุ
1. ควรกาหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่าง
องค์กร
2. ไม่จาเป็นต้องลงพื้นที่เดียวกัน และไม่จาเป็นต้องทาโครงการเดียวร่วมกัน
3. กรณีระดับสถาบัน ควรให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบัน
ใช้ตารางต่อไปนี้ ใช้ในการประเมิน การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/สถาบัน ที่มีผ ลต่ออัตลั กษณ์ และ
เอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณะ หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามที่ได้ประกาศไว้
เกณฑ์การประเมิน
1
2
ไม่มีการ มีรายงานผล
รายงานผล ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง ในบางด้าน
(เช่นมีการ
รายงานผลที่
เกิดต่อการ
กาหนด
วิสัยทัศน์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือคุณ
ลักษณ์หรือ
วิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผล
ที่เกิดต่อ
คณะ/
สถาบัน
ครบถ้วน
และมีผลการ
ดาเนินงานที่
ดี

5
เริ่มมีการขยาย
ผลไปสู่บุคลากร
กลุ่มอื่น ส่งผล
ให้เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ เพื่อการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม

6
การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาทั้ง
ชุมชนและ
องค์กร

7
Excellent
(Leading
Practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)
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Diagnostic Questions
- ตอบตามแนวทางการดาเนินงาน
ตัวอย่างแนวทางการดาเนินการ
แนวทางข้อที่ 1 (Input + Process) คณะ/มหาวิท ยาลั ย มีก ารก าหนดนโยบายและเป้ าหมายด้ านการ
บริการวิช าการ ในลั กษณะต่าง ๆ เช่น บริการวิช าการเพื่อสั งคม เพื่อการค้า หรือเชิง
บูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ หรืออื่น ๆ ตามความถนัดขององค์กร โดยควรมีวิธีการบริหาร
จั ด การที่ ชั ด เจน (มี ร ะบบและกลไก มี ก ารวางแผนโครงการหรื อ กิ จ กรรม และมี
งบประมาณ หรื อ ถ้ าไม่ อ ยู่ ในแผนอาจมี ก รอบการท างานรองรั บ และควรวิ เคราะห์
ความสาเร็จในการบริการวิชาการว่ามีผลกระทบต่อองค์กรในลักษณะใดบ้าง เช่น ทาให้
นักศึกษามีจิตสาธารณะมากขึ้น คณะ/สถาบันมีรายได้ช่วยการพัฒนาด้านการเรียนการ
สอน หรือส่งผลต่อการสร้างงานวิจัย เป็นต้น)
หมายเหตุ : ในวิธีการบริหารจัดการที่ดีควรมีระบบ PDCA
แนวทางข้อที่ 2

(Process) คณะต่าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสูตร มีการทางานร่วมกันกับมหาวิทยาลัย
หรือระหว่างคณะ หรือระหว่างสาขา/ภาควิชา เช่น
- มหาวิทยาลัย ให้บริการชุมชน ก แบบให้เปล่าเพื่อสร้างเป็นชุมชนพอเพียงตัวอย่าง มี
สาขาวิชาหรือภาควิชา หรือคณะ 5 แห่งเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมอาสาพัฒ นาของนักศึกษาสาขาวิชา A ของคณะ A มีส่วนร่วมของนักศึกษา
สาขาวิชาในคณะอื่น ๆ เข้าร่วม
- โครงการบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ หารายได้ เช่ น มหาวิ ท ยาลั ย รับ เป็ น ที่ ป รึก ษาพั ฒ นา
สาธารณู ป โภคของภาคอุ ต สาหกรรม มี ค ณะที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง 10 คณะที่ อ ยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมดาเนินงาน
- คณะ B ให้บริการหน่วยงานท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานสร้างสรรค์มีคณะอื่น ๆ อีก 3 คณะ
เข้าร่วม
หมายเหตุ
- ควรพิจารณาจานวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม เพื่อใช้ในการเสนอแนะ
- โครงการ/กิจกรรม หรืออะไรที่ทาควรมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1

แนวทางข้อที่ 3

(Process) ในผลการดาเนินงานที่ทาในข้อ 2 อาจทาในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม/การวิจัย หรืออื่น ๆ
ที่ตนเอง กาหนด เช่น
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางข้อที่ 4

(output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพั ฒนาชุมชน สังคม หน่วยงานรัฐ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง และสามารถประยุกต์หรือสร้างแนวทางการดาเนินงาน
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ใหม่ ด้วยตนเอง และในคณะ/มหาวิทยาลัยมีผลการพัฒนาตนเองเชิงสร้างสรรค์สามารถ
ตอบ อั ต ลั ก ษณ์ เอกลั ก ษณ์ ห รื อ เห็ น แนวทางการปรั บ ปรุ ง ที่ ดี ขึ้ น เช่ น นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 50 เข้าร่วมงานอาสาพัฒ นาชุมชนสังคมในลักษณะต่าง ๆ
หรือคนในองค์กรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น (การเกิดวัฒ นธรรมในองค์กรเชิง
สาธารณะนี้ ไม่จาเป็ น ต้องเป็นแบบเดียวกันทั้ งหมด ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของศาสตร์ของ
ตนเอง)
หมายเหตุ ต่ อ เนื่ อ งจากข้ อ 3 ถ้ า บู ร ณาการงานบริ ก ารวิ ช าการแล้ ว ก่ อ ให้ เกิ ด ผลงาน / ผลการท างาน
หรือจุดเด่น เช่น ทาให้เกิดวัฒ นธรรมการทางานในองค์กรดีเด่นเชิงสาธารณะ / เกิดงานวิจัยเชิงพัฒ นาต่อ
ชุมชนจนได้รับการยกย่อง หรือมีการเรียนการสอนที่ส ร้างความร่วมมือกับชุมชนเกิดเป็นแบบอย่างในการ
เรียนรู้แบบใหม่ หรือการเป็นการสร้างสรรค์งานทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รางวัลในระดับต่าง ๆ เป็นต้น
สามารถนามาใช้อ้างอิงในการดาเนินงานในข้อ 4 ได้
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C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
คาอธิบาย
เป็นกระบวนการและผลการดาเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุน
และการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั งคมภายในและภายนอกสถาบั น ทั้ งงานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเชิ งประเพณี /
วัฒ นธรรม/กิจกรรมด้านศิลปะของไทยและสากลศิลปะและวัฒ นธรรมในที่นี้ เน้นวัฒ นธรรมที่เป็นรูปแบบ
กิจกรรม หรือวิธีการดาเนินชีวิต ของบุคลากรและนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้น ๆ เป็นหลัก โดยมีส่วนร่วมของ
ชุมชนภายนอกสถาบัน ซึ่งสามารถแสดงออกเป็นศิลปะ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบศีลธรรม จริยธรรม
หรือวัฒนธรรม
หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับคณะและสถาบัน
ระดับคณะและสถาบัน
แนวทางดาเนินการ
1. มีนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการบริหารจัดการ
2. มีการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3. มีการดาเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจ
4. มี ผ ลงานที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาคณะและสถาบั น ให้ มี ค วามเจริ ญ งอกงามหรื อ สอดคล้ อ งกั บ
อัตลักษณ์เอกลักษณ์
5. มีคุณ ค่าอ้างอิงได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน สั ง คม ระดับท้องถิ่น หรือระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ
ใช้ ต ารางต่ อ ไปนี้ ใช้ ในการวั ด ผลที่ เกิ ด จากการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ มี ผ ลต่ อ อั ต ลั ก ษณ์ และ
เอกลักษณ์หรือจุดเน้น หรือคุณลักษณ์หรือวิสัยทัศน์ของ คณะ/สถาบัน ตามที่ได้ประกาศไว้
เกณฑ์การประเมิน
1
2
ไม่มีการ
มีรายงานผล
รายงานผล ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง ในบางด้าน
(เป็นข้อมูล
ดิบ ยังไม่มี
การ
วิเคราะห์)

3
มีรายงานผล
ครบทุกด้าน
(อัตลักษณ์
และ
เอกลักษณ์
หรือจุดเน้น
หรือคุณ
ลักษณ์หรือ
วิสัยทัศน์)

4
มีรายงานผลที่
เกิดต่อคณะ/
สถาบัน
ครบถ้วนและมี
ผลการ
ดาเนินงานที่ดี
(วิเคราะห์
trend จาก
ตารางการเก็บ
ข้อมูลดิบ)

5
เริ่มมีการ
ขยายผลไปสู่
บุคลากรกลุ่ม
อื่นส่งผลให้
เกิดการริเริ่ม
โครงการหรือ
สร้างเครือข่าย
ใหม่ ๆ

6
การขยายผล
ครอบคลุม
ไปทั่วทั้ง
องค์กรส่งผล
ให้เกิดการ
พัฒนาทั้ง
ชุมชนและ
องค์กร

7
Excellent
(Leading
practices)
(เกิดเป็น
วัฒนธรรม
องค์กร)
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หมายเหตุ
1. ควรกาหนดนโยบาย เป้าหมาย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพันธกิจ ในโครงร่าง
องค์กร นโยบายทางด้านนี้อาจจะส่งเสริมการพัฒนาคน หรือสิ่งของ หรือพื้นที่ หรือผลงาน
2. ในคณะวิชาทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ต้องมี Selective Indicator
ที่เน้นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของศาสตร์จึงจะได้คะแนนในระดับ 4

Diagnostic Questions
- ตอบตามแนวทางการดาเนินงาน
ตัวอย่างแนวทางการดาเนินการ
แนวทางข้อที่ 1 (Input  Process) มีนโยบายและเป้าหมายด้านศิลปะและวัฒนธรรมอะไรก็ได้ ตามแต่
มหาวิทยาลัยกาหนดจะดาเนินงานประเพณีก็ได้ แต่ต้องชัด หรือจะเน้นวัฒนธรรมโดยต้อง
มีวิธีการบริหารจัดการซึ่งอาจประกอบด้วยมีระบบและกลไกและผู้รับผิดชอบ หรือมีแผน
โครงการและเงินหรือมีเฉพาะกิจกรรม
หมายเหตุ ในวิธีการบริหารจัดการถ้าดี ควรมีระบบ PDCA
แนวทางข้อที่ 2

(Process) คณะต่าง ๆ หรือภาควิชา หรือหลักสู ตร มีการทางานร่วมกันกับมหาวิทยาลั ย
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 หรืออะไรที่ทาต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายในข้อ 1
- ควรพิจารณาจานวนผู้เข้าร่วม เพื่อใช้ในการเสนอแนะ

แนวทางข้อที่ 3

(Process) ในผลการดาเนินงานที่ทาในข้อ 2 อาจทาในลักษณะที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม/การวิจัยหรืออื่น ๆ
ที่ตนเองกาหนด เช่น
- โครงการ ก บูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการ (ไม่จาเป็นต้องแสดงผลงานวิจัย
อาจเป็นเพียงวิธีการหรือแนวทางที่มีการวิจัย)
- โครงการ ข บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(Output) มีผลงานตามนโยบายที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามในมหาวิทยาลัยหรือสามารถตอบอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ หรือเห็นแนวทางการปรับปรุงที่ดีขึ้น
หมายเหตุ ถ้าบูรณาการแล้วก่อให้เกิดผลงาน/ผลการทางาน หรือจุดเด่นอะไร เช่น ทาให้
เกิดวัฒ นธรรมการทางานในองค์กรดีเด่น/เกิด งานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์สร้างงานศิลปะ
แบบใหม่

แนวทางข้อที่ 4
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แนวทางข้อที่ 5

(Output) นอกจากทาให้ มหาวิทยาลัยดีขึ้น แต่เห็ นผลต่อชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลั ย
หรือเป็นที่ยอมรับตามนโยบาย เช่น
- มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อศิลปะ หอศิลป์/พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้โปงลางระดับชาติ
เป็นแหล่งสร้างดนตรีพื้นบ้านระดับโลก (ของไทย) มีศูนย์วัฒนธรรมของชาติ
- ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับองค์กร (ไม่ใช่เด็กคนใดคนหนึ่ง)
- สร้างศูนย์อนุรักษ์ศิลปะไทยร่วมกับชุมชน A ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- Go Green ระดับโลก
- เป็นหน่วยงานมีธรรมาภิบาลสูงสุดของชาติ
- เป็นแหล่งผลิตผ้าไทยของชาติ

หมายเหตุ ในกรณีของคณะที่ลักษณะความเป็นศิล ปะและวัฒ นธรรม ต้องแสดงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของ
ศาสตร์ตัวเองที่เชื่อมโยงได้และต้องมีผลงานที่ชี้ให้ เห็ น จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 4 และเมื่อได้เริ่มรายงาน
ผลกระทบของการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวั ฒนธรรมที่มีต่ออัตลักษณ์และเอกลักษณ์หรือจุดเน้น คุณสมบัติ
วิสัยทัศน์ของคณะ/สถาบันแล้ว จึงจะได้ตามแนวทางข้อ 5
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คาอธิบายการดาเนินการในระดับงานต่าง ๆ เพื่อตอบเกณฑ์
ผู้ดาเนินการในระดับหลักสูตร
- เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ในข้อต่าง ๆ หรือใช้ข้อมูลที่คณะ/สถาบันเป็นผู้จัดเก็บรวบรวม มา
พิจารณาวิเคราะห์การดาเนินการ จากผลการดาเนินการย้อนหลัง โดยควรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
นาเสนออย่างน้อย 3 ปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน ตามความเหมาะสม โดยนาผลการ
ประเมิ น จากปี ที่ ผ่ านมาหรือ Improvement Plan และเป้ าหมายต่าง ๆ ใน Program Profile
มาร่วมพิจารณาด้วย
- ประเมินคะแนนของหลักสูตรด้วยตารางเกณฑ์ “ระดับหลักสูตร” หรือใช้เกณฑ์ประเมินคะแนน
AUN-QA 7 ระดับ ตามที่กาหนดใน CUPT Indicators ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาและปรับปรุง SAR ของหลักสูตรตามแนวทางเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
ผู้ดาเนินการในระดับคณะ
- รวบรวมข้อมูลที่คณะเป็นผู้จัดดาเนินการในเกณฑ์ CUPT Indicators ต่าง ๆ และรวบรวมข้อมูลที่
สถาบันเป็นผู้ดาเนินการ เพื่อจัดส่งให้กับหลักสูตรหรือสถาบันในการใช้ตอบเกณฑ์ CUPTQA ตาม
บริบทที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรและสถาบันเพื่อทาการวิ เคราะห์ภาพรวมของส่วนงาน โดยพิจารณา
ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ทั้ ง จาก SAR Improvement Plan และวิ เ คราะห์ เ ที ย บกั บ เป้ า หมายและ
ทรัพยากรในโครงร่างองค์กรของส่วนงาน
- ประเมิน คะแนนของส่ วนงานในเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตารางเกณฑ์ “ระดับคณะ/สถาบัน ” หรือใช้
เกณฑ์ประเมินคะแนน AUN-QA 7 ระดับ ตามที่กาหนดใน CUPT Indicators ที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามและ Update ข้อมูลจากหลักสูตรต่าง ๆ และสถาบันอย่างสม่าเสมอ
- จัดทา/ปรับปรุง SAR ของส่วนงาน ตามเกณฑ์ CUPT QA ระดับคณะ
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ตารางแสดงการดาเนินการและความเชือ่ มโยงระหว่างเกณฑ์ในระดับหลักสูตรและใน
ระดับคณะ/สถาบัน
ตัวชี้วัดระดับคณะ/
สถาบัน
C.1 การรับและการ
สาเร็จ การศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา
C.2 การได้งานทาของ
บัณฑิตหรือการใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
C.7 การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร

นาผลคะแนน
เกรฑ์ข้อย่อย มีตารางการ มีการประเมิน
ระดับหลักสูตร
ระดับหลักสูตรที่ รายงานผลใน คะแนนในระดับ
ไปใช้ในระดับ
เกี่ยวข้อง ระดับหลักสูตร หลักสูตร
คณะ/สถาบัน
8.1, 8.2, 8.3,
X
X
X
11.1, 11.2
11.3

Rubric
ระดับ
หลักสูตร
X

X

X

X

X

10.6, 11.5
11.4
6.2, 6.4

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
AUN

6.7, 11.4

X

X

X

AUN

X

X

AUN

องค์ 1 การ
กากับ
มาตรฐาน

C.8 การปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบตั ิตาม
บทบาทและหน้าที่ของ
กรรมการประจาคณะ/
สภามหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหาร
สถาบัน
C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
คณะ/สถาบัน
C.10 บุคลากรได้รับการ 6.1, 6.5, 6.6,
พัฒนา
7.1, 7.4, 7.5
C.11 ข้อมูลป้อนกลับ
8.4, 8.5,
จากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
10.1, 10.2,

Rubric
ระดับคณะ/
สถาบัน

AUN
AUN

AUN

AUN
X

X

X

AUN

X

X*

X*

AUN

AUN
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ตัวชี้วัดระดับคณะ/
สถาบัน

นาผลคะแนน
เกรฑ์ข้อย่อย มีตารางการ มีการประเมิน
ระดับหลักสูตร
ระดับหลักสูตรที่ รายงานผลใน คะแนนในระดับ
ไปใช้ในระดับ
เกี่ยวข้อง ระดับหลักสูตร หลักสูตร
คณะ/สถาบัน
10.3, 10.4,
10.5, 10.6

C.12 การบริการ
วิชาการแก่สังคมของ
คณะและสถาบัน
C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม
X
X*
AUN

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

Rubric
ระดับ
หลักสูตร

Rubric
ระดับคณะ/
สถาบัน

X
X

YES หรือ มี
อาจใช้ผลระดับหลักสูตร คณะ / สถาบัน ก็ได้
ใช้เกณฑ์ rubric 1-7 ของ AUN ในการประเมินคะแนน
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บทที่ 5
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx/TQA)
ปีการศึกษา 2560 มีส่วนงานที่ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ประกอบด้วย
1. ระดับสถาบัน
2. ระดับส่วนงานวิชาการ จานวน 5 ส่วนงาน ดังนี้
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- คณะนิติศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
3. ระดับส่วนงานอื่น จานวน 7 ส่วนงาน
4. ระดับหน่วยงานบริหาร จานวน 12 หน่วยงาน
ส่วนงานที่ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จานวน 1 ส่วนงาน คือ สานักหอสมุด
เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เป็นแนวทางสาหรับการใช้
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิ ศ แปลงมาจากเกณฑ์ Baldrige Criteria for Performance Excellence 2013-2014 และ Baldrige
Excellence Framework 2015-2016 ของสหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ บริ บทของการศึ ก ษาไทย
และสถาบันการศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบในการพัฒนา เพื่อก้าวสู่ความเป็นสถาบันชั้นเลิศในระดับนานาชาติ
เกณฑ์ EdPEx สามารถสร้างพลังให้สถาบันหรือองค์กรไม่ว่าจะมีข นาดใดหรือมีหลักสูตรและบริการ
ประเภทใดให้บรรลุเป้าหมายทาให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้ นปรับปรุงผลการดาเนินการทุกด้าน และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยทาให้แผน กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร ระบบ ปฏิบัติการ และผลลัพธ์
มีความสอดคล้องกัน การนาเกณฑ์นี้ไปใช้ช่วยให้สามารถประเมินได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สถาบันหรือองค์กร
อยู่ในตาแหน่งใด และต้องการมุ่งไปที่ใด เกณฑ์ช่วยให้สถาบันหรือองค์กรมีเครื่องมือในการตรวจสอบระบบ
บริหารงานทุกภาคส่วน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์ โดยคานึงถึงภาพโดยรวมของสถาบัน เกณฑ์
EdPEx เป็นชุดของคาถามเกี่ยวกับเรื่องสาคัญ 7 ด้าน ในการบริหารและดาเนินงานของสถาบัน ได้แก่
1. การนาองค์การ
2. กลยุทธ์
3. ลูกค้า
4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
5. บุคลากร
6. ระบบปฏิบัติการ
7. ผลลัพธ์
คาถามเหล่านี้ผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหารผลการดาเนินการที่บูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียว การตอบ
คาถามเหล่านี้ช่วยให้สถาบันจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้น หาจุดแข็ง และโอกาสพัฒนา ปรับปรุง
การสื่ อสาร การเพิ่มผลผลิ ต และความมีป ระสิ ทธิผ ล รวมทั้งบรรลุ เป้าประสงค์เชิง กลยุทธ์ ท้ายที่สุ ดแล้ว
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สถาบันหรือองค์กรจะรุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดย
- ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งส่งผลให้
เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร
- ปรับปรุงประสิทธิผลการดาเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน
- มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของสถาบัน
- สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และพัฒนา

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ : มุมมองเชิงระบบ
ระบบที่มุ่งเน้น ผลการดาเนิน การ ประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวด ที่ส่วนกลางของภาพ ซึ่งอธิบาย
กระบวนการและผลลัพธ์ที่สถาบันทาได้
การดาเนินการที่เป็น เลิ ศต้องการการน าองค์ก ารที่เข้มแข็ง และแสดงออกด้วยผลลั พธ์ที่โดดเด่น
หมวดต่างๆ ในเกณฑ์จะถูกแสดงไว้ในภาพ
คาว่า “บูรณาการ” ตรงกลางภาพ แสดงให้เห็นว่าทุกส่วนประกอบของระบบมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน
หั ว ลู ก ศรแนวนอนตรงกลางภาพ แสดงความเชื่ อ มโยงที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ระหว่ า ง “กลุ่ ม การน า
องค์การ” (หมวด 1 2 และ 3) และ “กลุ่มผลลัพธ์” (หมวด 5 6 และ 7) และความสัมพันธ์โดยตรงระหว่าง
หมวดการนาองค์การและผลลัพธ์
ส่วนหัวลูกศรแนวตั้ง ซึ่งชี้ไป-กลับระหว่า งระบบพื้นฐานซึ่งให้สารสนเทศและข้อมูลป้อนกลับ
สู่กระบวนการหลักและสภาพแวดล้อมของสถาบัน
โครงร่ า งองค์ ก รบ่ ง บอกถึ ง บริ บ ทและอธิ บ ายวิ ธี การ
กลุ่ ม การน าองค์ ก าร (การน าองค์ ก าร

ปฏิบัตกิ ารขององค์การ สภาพแวดล้อม การดาเนินการ เป็น

กลุ่ม ผลลัพธ์ ( บุ ค ล า ก ร ระบบปฏิบัติการ

กลยุทธ์ และลูกค้า)

บริบทพื้นฐานของการดาเนินงานทุกอย่างของสแาบัน

และผลลัพธ์) ประกอบด้วยกระบวนภารที่มุ่งเน้น

เน้นให้เห็นความสาคัญว่าการนาองค์ ภาร

บุคลากร กระบวนการปฏิบัติการที่สาคัญ และ

ต้องมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และลูกค้า

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินการ

พึ้ นฐานของระบบ (การวั ด การวิ เคราะห์ แ ละการจัดการ

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

ความรู้) มี ความส าคัญอย่ า งยิ่ งในการทาให้องค์การมีการ

ประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ

จัดการที่มีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงผลการดาเนินการ
และความสามารถในการแข่งขันโดยระบบที่ใช้ข้อมูล จริง มี
ความคล่องตัวและใช้ความรู้เป็นแรงผลักตัน

พื ้น ฐ า นข องเ ก ณ ฑ EdPEx ม า จ าก
ชุดฃองค่ านิยมหลักและแนวคิด ซึ่งฝั งลึก
ในองค์ การที่มีผลการ ดาเนินงานที่โดด
เด่ น

กระบวบการ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นบุคลากร
การนาองค์การและ ธรรมาภิบาล รวมถึงผลลัพธ์
ด้านการเงิน งบประมาณและตลาด
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องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับส่วนงานที่ใช้ EdPEx
องค์ประกอบของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับส่วนงานที่ใช้ EdPEx แบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ
ส่วนที่ 1 การนาระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx)
ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)

แนวทางการประเมิน
ดาเนินการประเมินตามตัวชี้วัด TSU09 การนาระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของ สกอ.
ปีที่ 1
1. การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)
2. รายงานวิ ธี ก ารน า EdPEx ไปใช้
หน่วยงาน
3. การประเมินตนเองหมวด 1-6 และ
การกาหนดตัววัดที่สาคัญในหมวด 7
4. จั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพตาม
EdPEx
5. จัดส่ง Common Data Set (CDS)
ตามที่ สกอ. กาหนด

ปีที่ 2
1. รายงานความก้าวหน้า ตาม
แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ต า ม
แนวทาง EdPEx
2. จัดส่ ง Common Data Set
(CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด

ปีที่ 3
1. รายงานความก้ า วหน้ า ตาม
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามแนวทาง
EdPEx
2. จัดทา SAR ตามเกณฑ์ EdPEx
3 . จั ด ส่ ง Common Data Set
(CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด

2. แนวทางการดาเนินงานของส่วนงาน ปีการศึกษา 2560
ส่วนงาน
คณะเทคโนโลยีและการ
พัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

แนวทางการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2560
แนวทางที่ สกอ. กาหนด ปีที่ 3
- รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx
- จั ด ท า SAR ตามเกณฑ์ EdPEx (Application Report) (โครงร่ า ง
องค์กร และหมวด 1-7)
- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด
1. แนวทางที่ สกอ. กาหนด ปีที่ 1
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)
- รายงานวิธีการนา EdPEx ไปใช้ในหน่วยงาน
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการกาหนดตัววัดที่สาคัญในหมวด 7
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx
- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด
2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7
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ส่วนงาน
แนวทางการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2560
ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร 1. แนวทางที่ สกอ. กาหนด ปีที่ 1 ตามพันธกิจที่รับผิดชอบ
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการกาหนดตัววัดที่สาคัญในหมวด 7
- แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7
สานักหอสมุด
1. จัดทาแผนและพัฒนาองค์กร ตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2. จัดทารายงาน SAR ตามเกณฑ์ TQA (โครงร่างองค์กร และหมวด 1-7)
3. แนวทางการประเมิน
3.1 การประเมินระดับคุณภาพการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายในคารับรองการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมิน : ส่วนที่ 1 การดาเนินงานตามแนวทางของ สกอ./สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติเป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มี
การวิเคราะห์)
ระดับ 3 มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การดาเนินงานเทียบกับ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มีแนวโน้มผลการดาเนินงานของระบบที่ดีขึ้น ทาให้เกิดผลเป็นไป/ในทิศทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มี ผลการด าเนิ นงานที่ เท่ าหรื อสู งกว่ าคู่ เที ยบในระดั บชั้ นน าของประเทศ มี การ
ดาเนินงานที่ดีต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนา
ระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การประเมิน: ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ระดับ 2 มีการดาเนินงานดังนี้
- มีการรายงานผลการดาเนินงานเพียงบางเรื่องและเริ่มมีระดับผลการดาเนินการที่ดี
ในบางเรื่อง
- มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง
- ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
ระดับ 3 มีการดาเนินงานดังนี้
- มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่อง และข้อมูลที่แสดงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70
- และมีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลที่แสดงมีแนวโน้มที่ดี ร้อยละ 50
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ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7

3+เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
4+มีการเทียบผลการดาเนินงานกับคู่เทียบ
5+มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ มากกว่าร้อยละ 50
Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)

3.2 การตรวจประเมิน ระดั บคุณ ภาพการดาเนิน งานตามแนวทาง EdPEx/TQA เพื่อรั บ
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
1. มหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ที่ดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ในปีที่ 1 ประเมินตามแนวทาง ของ สกอ. ปีที่ 1 เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับ ( Feedback) โดยไม่มี
คะแนน
2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประเมินตามคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 โดยกาหนดเป้าหมาย คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx
หมวด 1-7 120 คะแนน (กระบวนการและผลลัพธ์)
3. สานักหอสมุด ประเมินตามคู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561-2562 โดย
กาหนดค่าเป้าหมายคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ TQA หมวด 1-6 150 คะแนน และ หมวด 7 ผลลัพธ์
100 คะแนน
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ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับหน่วยงานที่ใช้เกณฑ์ EdPEx
ส่วนที่ 1 การนาระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx)
ส่วนที่ 1 การนาระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) มีจานวน 1 ตัวชี้วัด
รายละเอียดดังนี้

TSU09 การนาระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (EdPEx) (ม.7.4ก-5)
คาอธิบาย
ตอบคาถามหมวดที่ 1 - หมวดที่ 6 ให้คณะ/สถาบัน พิจารณาตอบคาถามของข้อกาหนดโดยรวม โดย
ใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตารางตามความเหมาะสมในแต่ละคาถาม โดยใช้หัวข้อ
ดังนี้
หมวดที่ 1 การนาองค์การ
หมวดการนาองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้นาระดับสูงด้ว ยตนเอง ในการชี้นา และทาให้สถาบันมี
ความยั่งยืน การกากับดูแลของสถาบัน และวิธีการที่สถาบันใช้เพื่อบรรลุผล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
กฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งวิธีการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง : ผู้นาระดับสูงนาสถาบันอย่างไร
ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้นาระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้นาและทาให้สถาบันมีความยั่งยืน
วิ ธี ก ารที่ ผู้ น าระดั บ สู ง สร้ า งบรรยากาศเพื่ อ ท าให้ ผู้ เ รี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น มี ค วามผู ก พั น กั บ สถาบั น
เพื่อสร้างนวัตกรรมและทาให้มีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่ผู้นาระดับสูงสื่อสารกับ
บุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าที่สาคัญกลุ่มอื่น
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
(1) วิธีการที่ผู้นาระดับสูงนาสถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์และชี้นาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างเป็น
ระบบเพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืน
(2) วิธีการที่ผู้นาระดับสูงสร้างบรรยากาศเพื่อให้ผู้เรียนและลูกค้าอื่นเกิดความผูกพันกับสถาบันเพื่อ
สร้าง นวัตกรรม และทาให้มีผลการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(3) วิธีการที่ผู้นาสื่อสารกับบุคลากรผู้เรียนและลูกค้าที่สาคัญกลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผล
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดขอบต่อสังคม : สถาบันดาเนินการอย่างไรในเรื่องการ กากับ
ดูแล และทาให้บรรลุผลด้านความรับผิดขอบต่อสังคม
ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันให้เพื่ อให้เกิดการกากับดูแลและแนวทางการปรับปรุงระบบการนา
องค์การ อธิบายวิธี การที่สถาบัน สร้า งความมั่น ใจว่า มี การดาเนินการอย่า งถูกต้องตามกฎหมายและมี
จริยธรรมสนองต่อความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถาบันพึงมีและการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
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(1) แนวทางที่สถาบันใช้เพื่อให้เกิดการกากับดูแล และแนวทางการปรับปรุงระบบการนาองค์การที่
เป็นระบบและมีประสิทธิผล
(2) วิธีการที่สถาบันสร้างความมั่นใจว่ามีการดาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจริยธรรม แสดง
ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
หมวดที่ 2 กลยุทธ์
ในหมวดกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดทาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ การนาแผนไปปฏิบัติ
ปรับเปลี่ยนหากสถานการณ์บังคับ และจัดผลความก้าวหน้าของการบรรลุแผนอย่างไร
2.1 การจัดทากลยุทธ์ : สถาบันจัดทากลยุทธ์อย่างไร
ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ให้ความสาคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์และเสริมสร้าง
ความได้ เ ปรี ยบเชิง กลยุ ทธ์ แ ละโอกาสเชิ งกลยุทธ์ ร วมทั้ ง อธิ บายวิธี การที่ สถาบัน ใช้ตั ดสิน ใจเกี่ ย วกั บ
ระบบงานที่สาคัญให้สรุประบบงานที่สาคัญ วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธที่สาคัญ และเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
(1) กระบวนการจั ดทากลยุ ทธ์ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และใช้ประโยชน์จากความ
ได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์
(2) วิธีการที่สถาบันใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่สาคัญ
(3) ให้สรุปว่าระบบงานที่สาคัญมีอะไรบ้างรวมทั้งกลยุทธ์หลักและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
และเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ : สถาบันนากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบัติอย่างไร ให้อธิบายวิธี การ
แปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ สรุปแผน ปฏิบัติการ วิธีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
ตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สาคัญของความก้าวหน้า คาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคตตามตัววัดหรือตัวชี้วัด
สาคัญเหล่านี้เปรียบเทียบ กับของคู่เทียบที่สาคัญ
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
(1) วิธีการที่สถาบันแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งระบุว่ามีแผนปฏิบัติ
การอะไรบ้าง
(2) วิ ธี ก ารในการน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ พ ร้ อ มทั้ ง ตั ว วั ด และ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส าคั ญ ในการติ ด ตาม
ความก้าวหน้า
(3) การคาดการณ์ของผลตัววัดและตัวชี้วัดเหล่านี้โดยเทียบกับค่าเปรียบเทียบที่สาคัญ
หมวดที่ 3 ลูกค้า
ในหมวดลูกค้านี้ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อความสาเร็จ
ด้านตลาดในระยะยาว รวมทั้งวิธี การที่สถาบันรับฟังเสียงของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น และใช้สารสนเทศดังกล่าวเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาส ในการสร้างนวัตกรรม
3.1 เสียงของลูกค้า : สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจากผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น
ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของกลุ่มเหล่านั้น
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
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(1) วิธีการที่สถาบันใช้รับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
ผู้เรียนและลูกค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน
(2) วิธีการประเมิ น ความพึ ง พอใจ และความผู ก พั น ของผู้ เ รีย นและลู ก ค้า กลุ่ ม อื่ น ที่เ ป็น ระบบ มี
ประสิทธิผล เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
(3) วิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่เป็นระบบและได้ข้อมูลความไม่พึง
พอใจที่ชัดเจน
3.2 ความผูกพันของลูกค้า: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับผู้เรียน และลูกค้า
กลุ่มอื่น โดยตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเหล่านั้น และสร้างสัมพันธ์
ให้อธิบายวิธีการกาหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทางการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น รวมทั้งวิธีการการจาแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้า อธิบาย วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอื่น
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
(1) วิธีการที่สถาบันกาหนดหลักสูตรและบริการ เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(2) ช่องทางการสื่อสารเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างมีประสิทธิผล
(3) วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างเป็นระบบ
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้นี้ ถามว่าสถาบันเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ
และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มีการเรียนรู้ และบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้นาผลการทบทวน ดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการดาเนินการ
อย่างไร
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ : องค์การมีวิธีการ อย่างไรใน
การวัด วิเคราะห์ และเพื่อนามาปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์การ
ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้วัด วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนปรับปรุงผลการดาเนินการโดยการใช้
ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของสถาบันรวมทั้ง ใช้ประโยชน์อย่างไร จากข้อมูล
เทียบเคียงและข้อมูลลูกค้าเพื่อสนับสนุนการดัดสินใจ
โดยตอบดาถามต่อไปนี้
(1) วิธีการที่สถาบันใช้วัดผลการดาเนินการ ในทุกระดับ และทุกส่วนงานของสถาบันอย่างเป็นระบบ
(2) วิธีการที่สถาบันใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงผลการดาเนินการในทุกระดับ
และทุกส่วนงานของสถาบัน
(3) วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทียบเคียงและข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ: สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ
จัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ
อธิบายวิธีการจัดการและเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิรีการเรียนรู้ของ สถาบัน รวมทั้งวิธีการ
ที่ทาให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์และโครงสร้างของ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
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โดยตอบคาถามต่อไปนี้
(1) วิธีการที่สถาบันใช้จัดการ และเพิ่มพูนสินทรัพย์ทางความรู้และทาให้องค์การเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล
(2) วิธีการที่ทาให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
และโครงสร้างของระบบสารสนเทศ ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
หมวดที่ 5 บุคลากร
หมวดบุคลากร ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ
และอัตรากาลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการทางานเพื่อนาไปสู่ผลการดาเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยัง
ถามถึงวิธีการที่สถาบันสร้างความผูกพัน จัดการ และพัฒนา บุคลากรเพื่อนาศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่าง
เต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) : สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ
สร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรที่เกื้อหนุนและมีประสิทธิผล
อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการบริหารขี ดความสามารถ และอัตรากาลังเพื่ อให้ งานของสถาบัน
บรรลุผลสาเร็จ อธิบายว่าสถาบันดาเนินการอย่างไร เพื่อรักษาบรรยากาศในการทางานให้เกื้อหนุน และมี
ความมั่นคงต่อการทางาน
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
(1) วิธีการที่สถาบันใช้บริหารขีดความสามารถ และอัตรากาลังเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จในทุกพันธกิจ
(2) การสร้างบรรยากาศในการทางานที่เกื้อหนุนและมีความมั่นคงต่อการทางานของบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) : สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการ
สร้างความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่ก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น
อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นาเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่
โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่สถาบันทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการ ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นาอย่างเป็นระบบเพื่อให้องค์การเกิดผล
การดาเนินการที่โดดเด่น
(2) วิธีการที่สถาบันทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมให้กับ
องค์การ
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
ในหมวดระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จัดการ ปรับปรุง และสร้าง
นวั ต กรรมในหลั ก สู ต รและบริ ก าร และกระบวนการต่ า งๆ และถามว่ า มี วิ ธี ก าร อย่ า งไรในการปรั บ ปรุง
ประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ส่ ง มอบคุ ณ ค่ า แก่ ผู้ เ รี ย นและลู ก ค้ า กลุ่ ม อื่ น และท าให้ ส ถาบั น ประสบ
ความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
6.1 กระบวนการทางาน : สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง หลักสูตรและ บริการ
และกระบวนการทางานที่สาคัญอย่างไร
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อธิบายวิธีการที่สถาบันให้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการ ทางานสาคัญเพื่อส่ง
มอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าสาหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และทาให้สถาบันประสบความสาเร็จ
อย่างต่อเนื่อง สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สรุปกระบวนการทางานที่สาคัญของสถาบัน ให้
สถาบันตอบคาถามดังต่อไปนี้ ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบและ จัดการกระบวนการทางานที่สาคัญอย่างเป็นระบบเพื่อส่ง
มอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าสาหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น ให้ระบุกระบวนการทางานที่สาคัญว่ามี
อะไรบ้าง
(2) วิธีการปรับปรุงกระบวนการทางานที่สาคัญอย่างเป็นระบบเพื่อให้หลักสูตรและบริการคงคุณค่า
สาหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และทาให้สถาบันประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
(3) วิธีการที่สถาบันใช้ในการจัดการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ เพื่ออนาคตอย่างเป็น
ระบบ และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ : สถาบันทาให้มั่นใจไต้อย่างไรว่าการปฏิบัติการต่างๆ มีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล
อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อปทาน ทาให้สถานที่ ทางานมีความ
ปลอดภัยมีการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อทาให้มั่นใจว่า ระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล
และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล
(2) การบริหารความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมเพื่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อ
ทาให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการมีความต่อเนื่องในสภาวะดังกล่าว
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ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7)
คาอธิบาย
ผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบด้วย
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา
ผลลัพธ์ด้านการวิจัย
ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการจัดการศึกษา
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการวิจัย
ประสิทธิผลของกระบวนการด้านการบริการวิชาการ
ประสิทธิผลของกระบวนการสนับสนุนอื่น ๆ
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(1) ผลลัพธ์ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถ
(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางาน
(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน
(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นา
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร การกากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกากับดูแล
(3) ผลลัพธ์ด้านกฎหมาย ข้อบังคับและการรับรองมาตรฐาน
(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
(5) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน
ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
(1) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ผลลัพธ์ของการดาเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน
(2) ผลลัพธ์ของการดาเนินการด้านตลาด
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
 ผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด 7.1ก-1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (TSU02,
C.2)
คาอธิบาย
บัณฑิตที่สาเร็จศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจาและไม่มีรายได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามเป้าหมาย
ของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
วิธีการคานวณ
ร้อยละการม ีงานทา 

จานวนผู้มงานท
ี า
X 100
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

Diagnostic Questions
- ผลการได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในรอบปี
การศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.1ก-2 ร้อยละของเงินเดือนหรือรายได้ของบัณฑิตที่มีงานทาเพิ่มขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
3 ปี (KPIs, C.2)
คาอธิบาย
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้
งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เงินเดือนหรือรายได้ย้อนหลัง 3 ปี หมายถึง เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา
2560 กับ บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง บัณฑิตของคณะมีเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร
วิธีการคานวณ
1. เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 – 2560
2. ร้อยละของเงินเดือนท่ีเพิ่มขี้น 

เงินเดือนปีการศึกษา 2560  เงินเดือนเฉลี่ย 3 ปี (2557  2559 )
X 100
เงินเดือนเฉลี่ย 3 ปี (2557  2559 )

Diagnostic Questions
- เงินเดือนหรือรายได้ของบัณฑิตที่มีงานทา ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3
ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- ผลจากการเปรียบเทียบเงินเดือนหรือรายได้ของบัณฑิตที่มีงานทาเพิ่มขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
3 ปี
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.1ก-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (วัดจาก LO/ELO) (TSU03, C.3)
คาอธิบาย
คุณภาพบั ณฑิตเป็ น ไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่ สุ ด โดยทั้ ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึ ง ELOs ของหลั ก สู ต รจะต้ อ งสอดคล้ อ งส่ ง เสริ ม กั น
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ช าติ ( Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF)
ที่สะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะ/สถาบันควรมีระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์คุณสมบัติ
บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ที่ ต้ อ งการตามความต้ อ งการของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และมี ร ะบบกลไกในการประเมิ น ผล
คุณลักษณะของบั ณฑิตตาม ELOs ที่กาหนดขึ้นเพื่อใช้ผลสะท้อนคุณภาพบัณฑิตในการพัฒนาการจั ดการ
การศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยอย่างแท้จริ ง โดยหลั กสู ตร/คณะ/สถาบัน
สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลคุณภาพบัณฑิต โดยสามารถนาข้อมูลไปใช้ประกอบ AUN.10
Quality Enhancement เกณฑ์ ย่ อ ย 10.6 และ AUN.11 Output เกณฑ์ ย่ อ ย AUN 11.5 ทั้ ง นี้ ค วรมี ก าร
กาหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน Program Profile หรือ โครงร่างองค์กรของคณะ/สถาบัน
วิธีการคานวณ
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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ตัวชี้วัด 7.1ก-4 ร้อยละของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (KPIs)
คาอธิบาย
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคาตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้
อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของ
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ผลงานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท หมายถึ ง ผลงานวิ ช าการ ผลงานสร้ า งสรรค์
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ผ ลงานที่ ต อบโจทย์ อุ ต สาหกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาขานั้ น ๆ หรื อ Program Outcomes
ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา
ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ทาร่วมกับอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จ
หลักสูตร อาจารย์/ผู้ทา ชื่อผลงาน
การศึกษา
ผลงานร่วม

แหล่งเผยแพร่/
ระดับ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่ ชาติ นานาชาติ

วิธีการคานวณ
แบ่งการคานวณเป็น 2 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับชาติ
ร้อยละของผลงานทีเ่ ผยแพร่ระดับชาติ 

จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาทีเ่ ผยแพร่ระดับชาติ
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทัง้ หมด

(2) ระดับนานาชาติ
ร้อยละของผลงานทีเ่ ผยแพร่ระดับนานาชาติ 

จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาทีเ่ ผยแพร่ระดับนานาชาติ
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทัง้ หมด

Diagnostic Questions
- ผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
- ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยไม่จาเป็นต้อง
เผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2560 แยกออกเป็นระดับชาติ และนานาชาติ และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.1ก-5 ร้อยละของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (KPIs, C4)
คาอธิบาย
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย
เพื่อหาประเด็นความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทา
ผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ผลงานของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก หมายถึ ง ผลงานวิ ช าการ ผลงานสร้า งสรรค์
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ผ ลงานที่ ต อบโจทย์ อุ ต สาหกรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ สาขานั้ น ๆ หรื อ Program Outcomes
ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา
ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรรวบรวมข้อมูล
ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา รวมถึงผลงานที่ทาร่วมกับอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ชื่อผู้สาเร็จ
หลักสูตร อาจารย์/ผู้ทา ชื่อผลงาน
การศึกษา
ผลงานร่วม

แหล่งเผยแพร่/
ระดับ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่ ชาติ นานาชาติ

วิธีการคานวณ
แบ่งการคานวณเป็น 2 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับชาติ
ร้อยละของผลงานทีเ่ ผยแพร่ระดับชาติ 

จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาทีเ่ ผยแพร่ระดับชาติ
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทัง้ หมด

(2) ระดับนานาชาติ
ร้อยละของผลงานทีเ่ ผยแพร่ระดับนานาชาติ 

จานวนผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาทีเ่ ผยแพร่ระดับนานาชาติ
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทัง้ หมด

Diagnostic Questions
- ผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
- ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยไม่จาเป็นต้อง
เผยแพร่ในช่วงปีการศึกษา 2560 แยกออกเป็นระดับชาติ และนานาชาติ และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.1ก-6 จานวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่
(KPIs,C.4)
คาอธิบาย
การศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาคาตอบหรือความรู้ใหม่ที่มี
ความน่ าเชื่อถือหรื อเป็ น ประโยชน์การประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงาน เป็นการแสดงถึงการเรียนรู้และ
ความสามารถในการใช้ความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ผลงานของผู้เรียนระดับปริญญาตรี หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ผลงานที่
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุก
ระดับการศึกษา
งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรื อ การ
พัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า
ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซีย น งานสร้างสรรค์
ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์
ภาพถ่ า ย ภาพยนตร์ สื่ อ ประสม สถาปั ต ยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (2) ศิ ล ปะการแสดง
(Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์
(Literature) ประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงาน
ชื่อนิสิต
ระดับ
หลักสูตร อาจารย์/ผู้ทา ชื่อผลงาน
แหล่งเผยแพร่/
ระดับ
(ตรี/โท/เอก)
ผลงานร่วม
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่ ชาติ นานาชาติ

วิธีการคานวณ
จานวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ โดยแบ่ง
ออกเป็น ดังนี้
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
Diagnostic Questions
- รายงานจานวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่
โดยแย่งเป็นระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี
การศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม หรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.1ก-7 จานวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ได้รับรางวัล (KPIs, C.4)
คาอธิบาย
ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ด้านวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ
Program Outcomes ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานานชาติ
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของนิสิตที่ได้รับรางวัล
ชื่อนิสิต

ระดับ
หลักสูตร อาจารย์/ผู้ทา
(ตรี/โท/เอก)
ผลงานร่วม

ชื่อ
ผลงาน

ชื่อ
รางวัล

หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี
ระดับ
ที่จัด
และสถานที่ ชาติ นานาชาติ
ที่รับรางวัล

วิธีการคานวณ
จานวนผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้
(1) ระดับปริญญาตรี
(2) ระดับปริญญาโท/ป.บัณฑิต
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
(3) ระดับปริญญาเอก
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
Diagnostic Questions
- รายงานจ านวนผลงานวิช าการและงานสร้ างสรรค์ข องนิสิ ต ที่ ได้ รับรางวัล โดยแบ่งตามระดั บ
การศึกษา และระดับชาติ/นานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี
การศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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 ผลลัพธ์ด้านการวิจัย
ตัวชี้วัด 7.1ก-8 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (TSU04, C.6)
คาอธิบาย
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษ ฐ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยมีแนวคิดว่าผลงานหรือ
กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ Program Outcomes และสะท้อนเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน ด าเนินการโดยบุคลากรสายวิชาการ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษา และผลงานนั้นสอดรับกับ
เป้าหมายและพันธกิจของคณะและสถาบัน
ตารางนี้ เป็ น ตารางเก็บ ข้อมูล มีวัตถุประสงค์ให้ หลั กสูตรรวบรวมข้อมูล ผลงานของนักศึกษาหรือ
ผู้สาเร็จการศึกษา และผลงานของอาจารย์ เช่น ผลงานวิจัยตีพิมพ์ต ามฐานข้อมูลต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นงาน
งานออกแบบสร้างสรรค์ งานร่วมภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย
ชื่ออาจารย์
แหล่งเผยแพร่
ประเภท
ชื่อผลงาน
และนักวิจัย
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ ของผลงาน

ค่า
น้าหนัก

ระดับ
ชาติ นานาชาติ

กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
บทความวิจั ยหรื อบทความวิ ชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
บทความวิจั ยหรื อบทความวิ ชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
บทความวิจั ยหรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิ มพ์ ในวารสารทางวิชาการที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
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ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ ในฐานข้ อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้ อมู ลระดั บนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดาเนินการ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ตาราหรือ
หนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ตาราหรือ
หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหนงทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูป แบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาด้วย
Diagnostic Questions
- รายงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยแบ่งเป็น
ระดับชาติและนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 25572559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.1ก-9 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
สังคมหรือเชิงพาณิชย์ (TSU05, S.1)
คาอธิบาย
1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
น าไปใช้ป ระโยชน์ ตามวัตถุป ระสงค์ที่ร ะบุ ในโครงการ โครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถนาไป
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจน ถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่างชัดเจน มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่มีการระบุรายละเอียดที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
หรือมีหนังสือตรวจรับงานว่าจ้างการทาวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย
2. ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีดังนี้
2.1 การใช้ประโยชน์เชิงสังคม โดยมีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนและมีข้อมูล
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น
2.2 การใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ มี ก ารน าผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ไ ปสู่ ก ารพั ฒ นา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
3. ผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ ที่เคยนาไปใช้ประโยชน์แล้ว สามารถนับซ้าได้ หากมีการนาไปใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อ
หรืองาน
นักวิจัย
สร้างสรรค์ เจ้าของ
ผลงาน

อธิบายผล
ประเภทการใช้ประโยชน์
ที่เกิดขึ้น
เชิงสังคม
เชิงพาณิชย์
จากการ
เชิง
เชิง เชิงวิชาการ ประโยชน์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ ทรัพย์สิน
ใช้
สาธารณะ นโยบาย ในการอ้างอิง ทางอ้อมของ
ทางปัญญา *
ประโยชน์
สากล
งาน
(Citation) สร้างสรรค์

หมายเหตุ * ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วิธีการคานวณ
แยกการคานวณออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การใช้ประโยชน์เชิงสังคม
จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม
ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 
X 100
จานวนอาจารย์ประจาทังหมด
้
2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ร้อยละของผ ลงานวิจยั ห รืองานสร้า งสรรค์ 

จานวนผลงาน วิจยั หรือง านสร้างสรร ค์ทนี่ าไปใ ช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย ์
X 100
จานวนอาจาร ย์ประจาทั้ งหมด
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Diagnostic Questions
- ผลงานวิจั ยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ในรอบปีการศึกษา 2560 โดยแบ่ง เป็น 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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ตัวชี้วัด 7.1ก-10 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (KPIs,
C.6)
คาอธิบาย
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้
สร้ า งสรรค์ ขึ้ น เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการและการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ ผลงานวิชาการอาจอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ โดยคณะ
หรือสถาบันมีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ในการสนับสนุนด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการคุ้มครองผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการรักษาสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายออกมาใน
รูปแบบของการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
ชื่อ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ แหล่ง
ประเภทของ
วันที่ยื่น เลขคาขอ เลขสิทธิบัตร/ วันที่ได้รบั เลข
ผลงานวิจัย ชื่อเจ้าของ สนับสนุน
ทรัพย์สินทางปัญญา
คาขอ
อนุสิทธิบัตร/ สิทธิบัตร/
หรืองาน
สิทธิ์
ทุน สิทธิบัตร อนุ ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร/
สร้างสรรค์
ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร

วิธีการคานวณ
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
Diagnostic Questions
- รายงาน จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

104
ตัวชี้วัด 7.1ก-11 จานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อคณาจารย์และนักวิจัย (TSU06, C.6)
คาอธิบาย
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นสถาบั น คื อ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากจากแหล่งทุนภายนอกยัง
เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญที่แสดงศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยอีกด้วย
แหล่งทุน ภายนอก หมายถึง แหล่ งงบประมาณที่ส่ว นงานใช้ในการดาเนินงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. กระทรวงวัฒนธรรม
งบประมาณวิจัยแบบบูรณาการจากงบประมาณเงินแผ่นดิน เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ไม่ นั บ รวมเงิ น ทุ น วิ จั ย จากเงิ น รายได้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น ทั้ ง ในระดั บ ส่ ว นงานและ
มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างตารางข้อมูลจานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ชื่อ
ชื่อผู้วิจัย *
สังกัด
สัดส่วน
โครงการวิจัย
งานวิจัย

หมายเหตุ

จานวนเงิน
ทุนวิจัย **

ระยะเวลา
ดาเนินการ

แหล่งทุนวิจัย

* กรณีโครงการวิจัยที่ดาเนินการโดยนักวิจัยหลายคน ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วยสัดส่วนและ
จานวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีการกาหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนที่เท่ากัน
** การนั บ จ านวนเงิ น ทุ น วิ จั ย ให้ นั บ ตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาการวิ จั ย โดยไม่ หั ก ค่ า overhead ที่ หั ก ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน

วิธีการคานวณ

เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ผลรวมจานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
X 100
จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมด

Diagnostic Questions
- รายงานจานวนเงิน ทุน วิจัย จากแหล่งทุนภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

105
 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ตัวชี้วัด 7.1ก-12 จานวนชุมชนเป้าหมายในการรับบริการวิชาการเพื่อสังคมในแนวพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)
คาอธิบาย
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ถือเป็นรูปแบบการทางานบริการวิชาการเพื่อสังคมที่ยึดหลัก 4
ประการ ดังนี้
1) ร่วมคิดร่วมทาแบบหุ้นส่วน (Partnership)
2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefit)
3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)
4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social Impact)
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1) มหาวิ ท ยาลั ย รั บ รู้ แ ละยอมรั บ คุ ณ ค่ า (values) วั ฒ นธรรม (culture) ความรู้ แ ละทั ก ษะ
(knowledge and skills) ของสังคม และทางานที่เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกัน
2) มหาวิทยาลัยต้องกาหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมไว้ในระบบกากับดูแล นโยบาย
และแผนการดาเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
3) ในการทาวิจัยร่วมกันนั้น ต้องร่วมกันพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและ
ประเด็นของสังคม
4) ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนนั้น ต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักศึกษา
และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
5) มหาวิทยาลัยและสังคมทางานร่วมกันในการติดตามความร่วมมือ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ์
และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทาร่วมกัน
6) เป้ า หมายส าคั ญ คื อ การเปลี่ ย นแปลงสั ง คมไปในทางที่ ดี ขึ้ น และสร้ า ง engaged citizens
ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
7) ชุมชนเป้าหมาย หมายถึง ชุมชน หรือกลุ่มสังคม หรือกลุ่มบุคคล ที่ได้มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน โดยได้มีการกาหนดพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัย
วิธีการคานวณ
จ านวนชุ ม ชนเป้ า หมายในการรั บ บริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ สั ง คมที่ ใ ช้ แ นวทางของพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม
Diagnostic Questions
- รายงานจ านวนชุ ม ชนเป้ า หมายในการรั บ บริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ สั ง คมในแนวพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.1ก-13 จานวนโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการรับใช้สังคม
คาอธิบาย
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะและสถาบันควรคานึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีการบูรณาการกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ทั้งการบริการ
วิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะและสถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมี
การประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผล
ถึงอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ/สถาบัน ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้มี
จิตสาธารณะอีกด้วย
การให้บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบัน
หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบัน โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หมายถึง การดาเนินกิจกรรมบริการวิชาการที่มีหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชนมาร่วมมือสนับสนุน ทั้งในรูปแบบงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นๆ
วิธีการคานวณ
จานวนโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการรับใช้
สังคม
Diagnostic Questions
- รายงานจานวนโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนโครงการบริการ
วิชาการรับใช้สังคม ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- ผลการดาเนินงานที่ทาให้ชุมชนและสังคม รวมทั้งคณะ/สถาบัน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน

 ประสิทธิผลของกระบวนการทางานด้านการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด 7.1ข-1 ร้อยละของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด (KPIs, C.1)
คาอธิบาย
เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
กาหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาหรับระยะเวลาที่กาหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาสาเร็ จการศึกษาเท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอก
ใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี
ระดับปริญญาตรี
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการสาเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาเร็จการศึกษา

พ้นสภาพเนื่องจาก

รหัสแรก จานวนนิสิตที่ ย้าย ย้าย
เกิน
รวม
ตกค้าง
คะแนนไม่ ไม่ชาระ
เข้า รายงานตัว เข้า ออก  4 ปี 4 ปี  4 ปี ลาออก
เสียชีวิต ระยะเวลา อื่น ๆ
ถึงเกณฑ์ ค่าเทอม
ที่กาหนด
2553
2554
2555
2556
2557

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการสาเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
สาเร็จการศึกษา

สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรก จานวนนิสิตที่ ย้าย ย้าย
เกิน
รวม
ตกค้าง
คะแนนไม่ ไม่ชาระ
เข้า รายงานตัว เข้า ออก  5 ปี 5 ปี  5 ปี ลาออก
เสียชีวิต ระยะเวลา อื่น ๆ
ถึงเกณฑ์ ค่าเทอม
ที่กาหนด
2552
2553
2554
2555
2556
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ระดับปริญญาโท
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาเร็จการศึกษา

สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรก จานวนนิสิตที่ ย้าย ย้าย
เกิน
รวม
ตกค้าง
คะแนนไม่ ไม่ชาระ
เข้า รายงานตัว เข้า ออก  2 ปี 2 ปี  2 ปี ลาออก
เสียชีวิต ระยะเวลา อื่น ๆ
ถึงเกณฑ์ ค่าเทอม
ที่กาหนด
2555
2556
2557
2558
2559

ระดับปริญญาเอก
ตัวอย่างตารางข้อมูลการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
สาเร็จการศึกษา

สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรก จานวนนิสิตที่ ย้าย ย้าย
เกิน
รวม
ตกค้าง
คะแนนไม่ ไม่ชาระ
เข้า รายงานตัว เข้า ออก  3 ปี 3 ปี  3 ปี ลาออก
เสียชีวิต ระยะเวลา อื่น ๆ
ถึงเกณฑ์ ค่าเทอม
ที่กาหนด
2554
2555
2556
2557
2558

วิธีการคานวณ แยกตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ร้อยละของนิสิตที่สาเร็จการศึกษ าตามระยะเวลาที่กาหนด 

จานวนนิสิตปริญญาตรีที่สาเร็จการศึกษาตามร ะยะเวลาทีก่ าหนด
X 100
จานวนนิสิตปริญญาตรที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ร้อยละของนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษ าตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

3. ระดับปริญญาโท

จานวนนิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามร ะยะเวลาทีก่ าหนด
X 100
จานวนนิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทัง้ หมด

ร้อยละของนิสิตที่สาเร็จการศึกษ าตามระยะเวลาที่กาหนด 

จานวนนิสิตปริญญาโทที่สาเร็จการศึกษาตามระ ยะเวลาที่กำหนด
X 100
จานวนนิสิตปริญญาโทที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด

4. ระดับปริญญาเอก
ร้อยละของนิสิตที่สาเร็จการศึกษ าตามระยะเวลาที่กาหนด 

จานวนนิสิตปริญญาเอกที่สาเร็จการศึกษาตามร ะยะเวลาทีก่ าหนด
X 100
จานวนนิสิตปริญญาเอกที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด

109
Diagnostic Questions
- รายงานผลนิ สิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามระยะเวลาที่ ก าหนด โดยแยกเป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.1ข-2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล (TSU01, C.7)
คาอธิบาย
1. หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล หมายถึง หลักสูตรที่มีการดาเนินการเปิด
การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศ/ข้อบังคับอื่น ๆ ในระดับสากล
เช่น AUN QA, AACSB, ABET
2. หลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่มีการดาเนินการเปิดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศ/ข้อบังคับอื่น ๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ ไม่นับรวมหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 ประเมินเฉพาะประเด็น หลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน สกอ.
วิธีการคานวณ

ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน 

จานวนหลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

ตารางเก็บข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
หลักสูตร

ผลการประเมินหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
การกากับมาตรฐาน
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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ตัวชี้วัด 7.1ข-3 อัตราการคงอยู่ของนิสิต (KPIs, C.1)
คาอธิบาย
การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบดูแลนิสิตระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึง
คุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความต้องการในการเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตเพื่อให้ นิสิต
สามารถสาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้
ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
กาหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิ ต ส าหรั บ ระยะเวลาที่ ก าหนดของระดั บ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา คื อ ระยะเวลาที่ ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึกษา
เท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี
ระดับปริญญาตรี
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ปี 1
รหัสแรก
(จานวนนิสิต
ปี 2
ปี 3
ปี 4
สาเร็จการศึกษา ตกค้าง พ้นสภาพ
เข้า
รายงานตัว)
2556
2557
2558
2559
2560
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรกเข้า
คะแนนไม่ถึง ไม่ชาระค่า
เกินระยะเวลา
ลาออก
เสียชีวิต
อื่น ๆ
เกณฑ์
เทอม
ที่กาหนด
2556
2557
2558
2559
2560

รวม
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ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
รหัสแรก
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
สาเร็จ
เข้า
(จานวนนิสิต
การศึกษา
รายงานตัว)
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ตกค้าง

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรกเข้า
คะแนนไม่ถึง ไม่ชาระค่า
เกินระยะเวลา
ลาออก
เสียชีวิต
อื่น ๆ
เกณฑ์
เทอม
ที่กาหนด
2556
2557
2558
2559
2560
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
รหัสแรก
ปี 1
สาเร็จการศึกษา
ตกค้าง
เข้า
(จานวนนิสิตรายงานตัว)
2558
2559
2560
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรกเข้า
คะแนนไม่ถึง ไม่ชาระค่า
เกินระยะเวลา
ลาออก
เสียชีวิต
อื่น ๆ
เกณฑ์
เทอม
ที่กาหนด
2558
2559
2560

พ้น
สภาพ

รวม

พ้นสภาพ

รวม
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ระดับปริญญาโท
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาโท
รหัสแรก
ปี 1
ปี 2
ปี 3 ปี 4
ปี 5
สาเร็จ
เข้า
(จานวนนิสิต
การศึกษา
รายงานตัว)
2556
2557
2558
2559
2560
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรกเข้า
คะแนนไม่ถึง ไม่ชาระค่า
เกินระยะเวลา
ลาออก
เสียชีวิต
เกณฑ์
เทอม
ที่กาหนด
2556
2557
2558
2559
2560
ระดับปริญญาเอก
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
รหัส
ปี1
ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6
แรกเข้า (จานวนนิสิต
รายงานตัว)
2556
2557
2558
2559
2560

ตกค้าง

อื่น ๆ

พ้นสภาพ

รวม

สาเร็จ ตกค้าง พ้นสภาพ
การศึกษา

114
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลสาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาเอก
สาเหตุที่นิสิตที่พ้นสภาพ
รหัสแรกเข้า
คะแนนไม่ถึง ไม่ชาระค่า
เกินระยะเวลา
ลาออก
เสียชีวิต
เกณฑ์
เทอม
ที่กาหนด
2556
2557
2558
2559
2560

อื่น ๆ

รวม

วิธีการคานวณ แยกตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ร้อยละการค งอยูข่ องนิ สิต 

จานวนการคงอยูข่ องนิส ิตระดับปริ ญญาตรี
X 100
จานวนนิสติ ทัง้ หมด

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ร้อยละการค งอยูข่ องนิ สิต 

3. ระดับปริญญาโท
ร้อยละการคงอยูข่ องนิ สิต 

4. ระดับปริญญาเอก
ร้อยละการคงอยูข่ องนิ สิต 

จานวนการคงอยูข่ องนิส ิตระดับประ กาศนียบัตร บัณฑิต
X 100
จานวนนิสติ ทัง้ หมด

จานวนการคงอยูข่ องนิสิตระดับปริ ญญาโท
X 100
จานวนนิสติ ทัง้ หมด
จานวนการคงอยูข่ องนิส ิตระดับปริ ญญาเอก
X 100
จานวนนิสติ ทัง้ หมด

Diagnostic Questions
- รายงานผลอัตราการคงอยู่ของนิสิต โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

115
ตัวชี้วัด 7.1ข-4 ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล (KPIs)
คาอธิบาย
1. สมรรถนะทักษะด้านภาษา หมายถึง สมรรถนะทักษะสากลด้านภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์การ
ทดสอบตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2. สมรรถนะทักษะด้ า นเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง สมรรถนะทักษะสากลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกาหนด
วิธีการคานวณ โดยแบ่งการคานวณออกเป็น 2 ทักษะ ดังนี้
1. สมรรถนะทักษะด้านภาษา
ผลรวมนิสิตทีส่ อบผ่านสมรรถนะทักษะด้านภาษา
ร้อยละนิสตที
ิ ส่ อบผ่านสมรรถนะทักษะด้านภาษา 
X 100
จานวนนิสิตทัง้ หมด
2. สมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้อยละนิสตที
ิ ส่ อบผ่านสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลรวมนิสิตทีส่ อบผ่านสมรรถนะทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
X 100
จานวนนิสิตทัง้ หมด

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

116
 ประสิทธิผลของกระบวนการทางานด้านการวิจัย
ตัวชี้วัด 7.1ข-5 ร้อยละอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุน
ภายนอก (KPIs)
คาอธิบาย
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สาคัญของสถาบัน การดาเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ นั้น สามารถพิจารณาได้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้การได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนซึ่งหากการได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกจึงเป็นตัวชี้วัดสาคัญที่แสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ประจาและนักวิจัยของสถาบันนั้นได้อย่างดียิ่ง
แหล่งทุน ภายนอก หมายถึง แหล่ งงบประมาณที่ส่ว นงานใช้ในการดาเนินงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. กระทรวงวัฒนธรรม
งบประมาณวิจัยแบบบูรณาการจากงบประมาณเงินแผ่นดิน เป็นต้น
ตัวอย่างตารางข้อมูลอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก
ใช้ตารางเดียวกับ ตัวชี้วัด 7.1 ก-11
ชื่อ
ชื่อผู้วิจัย * สังกัด
สัดส่วน
จานวนเงิน
ระยะเวลา แหล่งทุนวิจัย
โครงการวิจัย
งานวิจัย
ทุนวิจัย **
ดาเนินการ

หมายเหตุ

* กรณีโครงการวิจัยที่ดาเนินการโดยนักวิจัยหลายคน ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วยสัดส่วนและ
จานวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีการกาหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนที่เท่ากัน
** การนั บ จ านวนเงิ น ทุ น วิ จั ย ให้ นั บ ตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาการวิ จั ย โดยไม่ หั ก ค่ า overhead ที่ หั ก ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน

วิธีการคานวณ
ร้อยละอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก
จานวนอาจารย์หรือนักวิจยั ทีไ่ ด้รับทุนจากแหล่งภายนอก

x 100
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทัง้ หมด
Diagnostic Questions
- รายงานผลอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก
ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

117
 ประสิทธิผลของกระบวนการทางานด้านการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด 7.1ข-6 ร้อยละของการรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการผ่านระบบ
สารสนเทศ (TSU-EnT System) ตามกาหนดเวลา
คาอธิบาย
Thaksin University Engagement System (TSU-EnT) ระบบสารสนเทศบริการวิชาการเพื่อสังคม
มหาวิทยาลั ย ทักษิณ เป็ น ระบบที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้พัฒ นาขึ้นเพื่ อให้ การดาเนินงานด้านการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการที่
ทันสมัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้านบริการวิชาการของผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึง
เป็นช่องทางในการสื่อสารกับคณะหน่ว ยงานและเผยแพร่ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ โดยมีฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศที่สาคัญ ดังนี้
- ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
- ฐานข้อมูลพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย
- ฐานข้อมูลนักวิจัย/บริการวิชาการ
- ระบบประเมินข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ
- ระบบติดตามความก้าวหน้าและประเมินโครงการบริการวิชาการ
- ระบบรายงานผลโครงการบริการวิชาการ
- ระบบการจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการหรือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในประชาคมผู้รับหรือผู้ให้บริการวิชาการเพื่อสังคม
วิธีการคานวณ
ร้อยละของการรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ (TSU-EnT
System) ตามกาหนดเวลา
จานวนครัง้ การรายงานผลการผ่านระบบ (TSU - EnT System)

X 100
จานวนครัง้ ทีต่ ้องรายงานผลการผ่านระบบ (TSU - EnT System) ทัง้ หมด
Diagnostic Questions
- รายงานผลการรายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการผ่านระบบสารสนเทศ (TSU-EnT
System) ตามกาหนดเวลา ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา
2557-2559 (ถ้ามี)
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

118
ตัวชี้วัด 7.1ข-7 ร้อยละของเงินงบประมาณบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอกเทียบกับ
งบประมาณปีที่ผ่านมา
คาอธิบาย
การให้บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบัน
หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบัน โดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ
จานวนรายได้จากการบริการวิชาการ หมายถึง จานวนรายรับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพที่สามารถนาผลลัพธ์กลับสู่องค์กรในนามมหาวิทยาลัย หรือ คณะ สถาบัน สานัก หน่วยงาน
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแต่ละปีงบประมาณ โดยมีแหล่งที่มีของรายได้ ได้แก่ ค่าบริการวิเคราะห์ ทดสอบ
ตรวจสอบและตรวจซ่อม ค่าบริการเครื่องมือ หรืออุปกรณตาง ๆ ค่าบริการการสารวจการวางแผน การจัดการ
หรือการวิจัยในลักษณะการว่าจ้าง ค่าบริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การศึกษาผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอม ค่าบริการการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ์หรือผลิต รายได้จากการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ รายได้จากการให้บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ลั กษณะการว่าจ้ าง โดยรายได้จ ากการจั ดการศึกษาต่อเนื่อง ถือเป็นส่ ว นหนึ่งของรายได้จากการบริการ
วิชาการ
วิธีการคานวณ
ร้อยละของเงินงบประมาณบริการวิชาการที่ได้รับ


งบประมาณบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2560  งบประมาณบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559
X 100
งบประมาณบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2560

Diagnostic Questions
- รายงานผลเงินงบประมาณบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2560
- เปรียบเทียบเงินงบประมาณบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2560
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

119
ตัวชี้วัด 7.1ข-8 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาตามหลักเกณฑ์ของ UI Green (TSU10, S.3) :
ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้า
คาอธิบาย
เพื่อแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน ในทิศทางที่มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University)
เป็นแนวทางในการดาเนิน การ เพื่อเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร
มีจติ สานึกในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
วิธีการคานวณ
ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น



ผลรวมคะแนน UI Green ปีการศึกษา 2559 - ผลรวมคะแนน UI Green ปีการศึกษา 2560
X 100
คะแนน UI Green ปีการศึกษา 2560

เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน (เชิงปริมาณ)
ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2559 = 2,037 คะแนน) เป้าหมาย ร้อยละ 3.26
(2,103 คะแนน)
(ค่าเป้าหมายจะวัดจากอันดับโลกตามเกณฑ์การประเมินของ UI Green Metric ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ในแต่ละปี และความพยายามในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยทักษิณ)
ใช้คะแนนเต็มของเกณฑ์เป็นฐาน (ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของคะแนนที่ได้ จากคะแนนเต็ม) คะแนน
เต็ม 10,000 คะแนน
Diagnostic Questions
- รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาตามหลักเกณฑ์ของ UI Green ปีการศึกษา 2560
- รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาตามหลักเกณฑ์ของ UI Green ปีการศึกษา 2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.1ค-1 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound) (TSU07)
ตัวชี้วัดนิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound) การดาเนินงานแบ่งออกเป็น
2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound
คาอธิบาย
ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound หมายถึง การร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีนิสิต นักศึกษาต่างชาติมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตร หรือบุคลากร
ชาวต่างประเทศมาทาการสอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของภาคการศึกษา หรือนิสิตนักศึกษามาทา
วิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
วิธีการคานวณ
ร้อยละของหลักสูตรทีมี่ Inbound 

จานวนหลักสูตรที่มี Inbound
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

Diagnostic Questions
- รายงานผลหลักสูตรที่มี Inbound ในรอบปีการศึกษา 2560 กับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี
การศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม
หรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
2. จานวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound
คาอธิบาย
นิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม โดยมีนิสิต หรืออาจารย์ หรือบุคลากรต่างชาติเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว (ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์)
วิธีการคานวณ
จานวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound
Diagnostic Questions
- รายงานจานวนนิสิต หรือผู้รับบริการ Inbound ในรอบปีการศึกษา 2560 กับข้อมูลย้อนหลัง
3 ปีในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม
หรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.1ค-2 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปทากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound) (TSU08)
คาอธิบาย
ตัวชี้วัดนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปทากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound)
การดาเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound
คาอธิบาย
ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound หมายถึง การร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีนิสิตไปลงทะเบียนเรียนในสถาบันต่างประเทศ หรือบุคลากรที่ไปทาวิจัยหรือสอน
ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาคการศึกษา หรือมีนิสิตไปทาวิจัยในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา
วิธีการคานวณ
ร้อยละของหลักสูตรทีมี่ Outbound 

ผลรวมหลักสูตรที่มี Outbound
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

Diagnostic Questions
- รายงานผลหลักสูตรที่มี Outbound ในรอบปีการศึกษา 2560 กับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วง
ปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม
หรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
2. จานวนนิสิตประเภท Outbound
คาอธิบาย
จานวนนิสิตประเภท Outbound หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ที่จัดโดยสถาบัน หรือองค์กรต่า งประเทศ ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
วิธีการคานวณ
จานวนนิสิตประเภท Outbound
Diagnostic Questions
- รายงานจานวนนิสิตประเภท Outbound ในรอบปีการศึกษา 2560 กับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
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- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม
หรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
3. จานวนคณาจารย์ประเภท Outbound
คาอธิบาย
จ านวนคณาจารย์ ป ระเภท Outbound หมายถึง การร่ว มมือ กั บต่ า งประเทศในการเปิ ด
หลักสูตรนานาชาติ หรือการดาเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
อาจารย์กับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ เป็นต้น
วิธีการคานวณ
จานวนคณาจารย์ประเภท Outbound
Diagnostic Questions
- รายงานจานวนคณาจารย์ประเภท Outbound ในรอบปีการศึกษา 2560 กับข้อมูลย้อนหลัง 3
ปีในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ม
หรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุง่ เน้นลูกค้า
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตัวชี้วัด 7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ (C.11)
คาอธิบาย
การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได้
ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ หมายถึง ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านต่างๆ
ดังนี้
- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลักสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ
คณาจารย์
- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวก
อื่น ๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
- ความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนักศึกษาฯลฯ
- การให้คาปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
- การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
วิธีการคานวณ
ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5
Diagnostic Questions
- รายงานผลระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของคณะฯ ในรอบปีการศึกษา 2560 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.2ก-2 ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
(KPIs, C.11)
คาอธิบาย
การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิจัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได้
ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง
ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในส่วนของรายละเอียด
ดังนี้
- ความเหมาะสมของหลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร ความทันสมัยและตรงกับความต้องการของ
หลักสูตร
- ความสามารถของบัณฑิต กับ ELO
- ความสัมพันธ์และช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า
วิธีการคานวณ
ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เทียบกับระดับ
คะแนนเต็ม 5
Diagnostic Questions
- รายงานผลระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับ ปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.2ก-3 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ (KPIs, C.11)
คาอธิบาย
การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ใช้บริการวิชาการ/ผู้ใช้ผลงานวิ จัย ศิษย์เก่า และบุคลากรทั้ง สายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอก
ถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาต่อไปได้
ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ หมายถึง อาจเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการต่างๆ ต่อไปนี้
- การจัดการเรียนการสอน เช่น ELO โครงสร้างหลั กสูตร ตารางเรียน ตารางสอบ การสอนของ
คณาจารย์
- ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวก
อื่น ๆ เช่น ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
- ความพร้อมของสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สถานพยาบาล สนามกีฬา ที่พักของนักศึกษาฯลฯ
- การให้คาปรึกษาแนะแนวของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน
วิธีการคานวณ
ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5
Diagnostic Questions
- รายงานผลระดับ ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ ในรอบปีการศึกษา 2560 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทาง
ของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.2ก-4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ (KPIs, C.11)
คาอธิบาย
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทาง
วิช าการแก่ชุมชน สั งคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้ านที่ส ถาบัน มี ค วาม
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะชุมชน และสังคมโดยกว้าง
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัม มนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบ
คาถามต่างๆ หรื อเพื่อชี้แนะสั งคม การให้ บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สั งคมแล้ว
สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การ
พัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ป ระโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย พัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนิสิตและเป็นการสร้าง
รายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย
การมีข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิด การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน การให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจของคณะ/สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตร ได้แก่
ผู้ใช้บริการวิชาการ ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูล ที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการดาเนิน การที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่า ง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้ โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับ
คะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปได้
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของชุมชนเป้าหมายใน
การรับบริการวิชาการในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปรับปรุง
หรือพัฒนาโครงการเพื่อทาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วิธีการคานวณ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5
Diagnostic Questions
- รายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงาน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.2ก-5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (KPIs, C.11)
คาอธิบาย
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่เป็นข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลงานวิจัย ตามพันธกิจของคณะ/
สถาบัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่ นักวิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้
ข้อมูลป้อนกลับที่ดีควรจะเป็นข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้นไป โดยข้อมูลป้อนกลับ
ไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลระดับคะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็น
ประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการวิจัยได้
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรื องานสร้างสรรค์ หมายถึง ระดับความ
พึงพอใจของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ในด้านต่างๆ ดังนี้
- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ ที่ทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนาไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ
- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้
- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณค่าทางจิตใจ เกิดสุนทรียภาพ
เช่น งานศิลปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น
วิธีการคานวณ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เมื่อเทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5
Diagnostic Questions
- รายงานผลระดั บความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ในรอบปี
การศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.2ก-6 ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก (KPIs, C.11)
คาอธิบาย
ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ห้ ทุ น จากแหล่ ง ทุ น จากภายนอก เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การ
พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย ผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก เช่น วช. สกว. สวก. สวทช. สสวท. ฯลฯ
ซึ่งข้อมูลป้อนกลับที่ดีจากหน่วยงานเหล่านี้สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาการดาเนินงานด้านการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น
โดยข้อมูลป้อนกลับไม่จาเป็นต้องเป็นข้อมูลระดั บคะแนนที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจเท่านั้น แต่อาจเป็นข้อมูล
สถิติที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์และสามารถใช้ในการพัฒนาการวิจัยได้
ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก หมายถึง ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยมีประเด็นดังนี้
- ระบบงานวิจัยและบริหารงานวิจัย
- ความสามารถของนักวิจัยและคณาจารย์
- ประโยชน์จากผลงานวิจัย
วิธีการคานวณ
ระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5
Diagnostic Questions
- รายงานผลระดับความพึงพอใจของผู้ให้ทุนจากแหล่งทุนจากภายนอก ในรอบปีการศึกษา 2560
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ตัวชี้วัด 7.2ก-7 อัตราการลาออกของนิสิต (KPIs, C.11)
คาอธิบาย
การดาเนินงานในการรับนิสิต การคงอยู่และระยะเวลาในการผลิตบัณฑิต การมีระบบการรับนิสิตและ
ระบบดูแลนิสิตระหว่างเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ในมิติของความต้องการใน
การเข้าศึกษาของผู้เรียน การดูแลนิสิตเพื่อให้ นิสิตสามารถสาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาได้
ทั้งนี้เป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นไปตามที่ระบุในโครงร่างองค์กร โดยระยะเวลาการศึกษาที่
กาหนดของระดับปริญญาตรีเท่ากับรอบระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาหรับระยะเวลาที่กาหนดของระดับบัณฑิตศึกษา คือ ระยะเวลาที่สาเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึกษา
เท่ากับ 5 ปี และระดับปริญญาเอกใช้ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาเท่ากับ 6 ปี
ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลอัตราการลาออกของนิสิต (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
สาเหตุการลาออก
จานวนนิสิต
จานวน
ปี
ทั้งหมด
อัตราการ ประสงค์จะสมัคร เจ็บป่วยที่ต้อง ขาดแคลน ไม่มีเวลา พ้นสภาพ
นิสิต
การศึกษา (ต้นปี
ลาออก เข้าศึกษาต่อที่ เข้ารับการ ทุนทรัพย์ใน สาหรับ การเป็น อื่น ๆ
ลาออก
การศึกษา)
สถาบันอืน่
รักษาต่อเนื่อง การศึกษา การศึกษา นิสิต
2556
2557
2558
2559
2560

* ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
วิธีการคานวณ แยกตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี

อัตราการลาออกของนิสติ 
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

อัตราการลาออกของนิสติ 

จานวนนิสิตระดับปริญญาตรีทลี่ าออก
X 100
จานวนนิสิตทัง้ หมด

จานวนนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทีล่ าออก
X 100
จานวนนิสิตทัง้ หมด

3. ระดับปริญญาโท

อัตราการลาออกของนิสติ 

จานวนนิสิตระดับปริญญาโททีล่ าออก
X 100
จานวนนิสิตทัง้ หมด
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4. ระดับปริญญาเอก

อัตราการลาออกของนิสติ 

จานวนนิสิตระดับปริญญาเอกทีล่ าออก
X 100
จานวนนิสิตทัง้ หมด

Diagnostic Questions
- รายงานผลอัตราการลาออกของนิสิต ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.2ก-8 จานวนศิษย์เก่าที่สนับสนุน/ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย (KPIs)
คาอธิบาย
การเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร การมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ นอกจากนี้อาจเป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
- ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย/ความสามารถของบัณฑิตปัจจุบัน
- การมีสว่ นร่วมกับเครือข่ายศิษย์เก่า/ประโยชน์จากการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย
- การเพิ่มพูนความรู้ให้บัณฑิตปัจจุบันและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
- ความสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารระหว่างสถาบัน/คณะ/หลักสูตรกับศิษย์เก่า
ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการรับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า
ที่

ชื่อ-สกุล ศิษย์เก่า

หลักสูตร/สาขาวิชา

รูปแบบ/กิจกรรมที่ศิษย์
เก่าสนับสนุน/ร่วมพัฒนา

วันเดือนปี
ที่เข้าร่วม

วิธีการคานวณ
จานวนศิษย์เก่าที่สนับสนุน/ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งหมด
Diagnostic Questions
- รายงานจ านวนศิษย์ เก่าที่ส นั บ สนุน/ร่ว มพัฒ นามหาวิทยาลั ย ในรอบปีการศึกษา 2560 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

132
ตัวชี้วัด 7.2ก-9 ร้อยละความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (KPIs, C.11)
คาอธิบาย
บทบาทของศิษย์เก่าในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอาจจาแนกออกไปตามภารกิจต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การผิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ส่วนของความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนั้น เป็นไปในลักษณะต่างตอบแทนกัน อาทิ ศิษย์เก่าทาหน้ าที่เผยแพร่
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยให้ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลแก่ศิ ษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากแรงจูงใจ ที่สาคัญ คือ ความพึงพอใจของศิษย์เก่าที่เกิดจากที่ศิษย์เก่าได้รับประสบการณ์ที่
พึงพอใจในขณะที่ศึกษา ความผูกพันต่ออาจารย์ ความระลึกในบุญคุณของสถานศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
วิ ช าความรู้ ตลอดจนกล่ อ มเกลาให้ เ ป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพ ประสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต ดั ง นั้ น รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าจึงสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัย
2. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้
3. ด้านการส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่า
และมหาวิทยาลัย
วิธีการคานวณ
ร้อยละความพึงพอใจของศิษย์เก่า 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของศิษย์เก่า
X 100
5 (คคะแนนเต็มของค่าระดับความพึงพอใจ)

Diagnostic Questions
- รายงานผลความพึงพอใจของศิษย์เก่าต่อกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ในรอบปีการศึกษา 2560
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 (ถ้ามี)
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.2ก-10 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า (KPIs)
คาอธิบาย
จานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับศิษย์เก่าซึ่งเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพและประสบความสาเร็จ มีความมั่นคง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้
สถาบันจะช่วยสนับสนุนให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้
เงินบริจาคจากศิษย์เก่า หมายถึง เงินที่บริจาคจากตัวศิษย์เก่า การจัดงานการกุศลเพื่อจัดหารายได้
หรือเงินจากการจัดเดิน-วิ่งการกุศล
ตัวอย่างตารางการเก็บข้อมูลการรับเงินบริจาคจากศิษย์เก่า
ที่
ชื่อ-สกุล ศิษย์เก่า
หลักสูตร/สาขาวิชา

จานวนเงิน วันเดือนปี ที่ได้รับ

รวม
วิธีการคานวณ
จานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าทั้งหมด
Diagnostic Questions
- รายงานจานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 (ถ้ามี)
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้ มหรื อ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.2ก-11 ร้อยละข้อร้องเรียนที่ดาเนินการกลั่นกรอง/พิจารณาแก้ไขตามขั้นตอน ภายใน
15 วัน (KPIs)
คาอธิบาย
ข้อร้องเรียน หมายถึง คาร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นบุคลากรภายนอกหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ และ
แจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการดาเนินการ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ -ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วยตู้
รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิการบดี ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
(สายตรงอธิการบดี) ร้องเรียนด้วยตนเอง และช่องทางอื่นๆ
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ความคิดเห็น/คาร้องเรียนของผู้รับบริการได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมและนาไปสู่การ
ปรับปรุงระบบงานที่ดีขึ้น
2. เพื่อเพิ่มความฉับไวในการรับรู้ปัญหาและเกิดการตอบสนองที่รวดเร็ว และเหมาะสม
3. เพื่อเป็นแนวทางขั้นต้นในการเจรจาต่อรองไกล่เกลี่ย เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง
4. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้สนใจและทบทวนข้อร้องเรียนที่
เกิดขึ้นซ้าๆ
ระดับข้อร้องเรียน
ระดับ

รายการร้องเรียน

1 ข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน
เรื่องเล็ก แต่มีการพูดคุยและสามารถ
แก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว

เวลาในการ
ตอบสนอง
ไม่เกิน 5 วัน
ทาการ

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน

2 ข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่เกิน 15 วัน - ทีมไกล่เกลี่ย
เรื่องใหญ่ มีการโต้แย้ง ไม่สามารถแก้ไข
ทาการ
- ผู้บริหาร
ได้โดยหน่วยงานเดียว
3 ข้อร้องเรียน ผู้ร้องเรียนร้องข้อในสิ่งที่อยู่
ไม่เกิน 3 วัน หน่วยงาน
นอกเหนือ นอกเหนือบทบาทอานาจ
ทาการ
อานาจ
หน้าที่ของหน่วยงาน

ตัวอย่างเหตุการณ์
- การร้องเรียนเกีย่ วกับพฤติกรรม
การให้บริการของเจ้าหน้าที่
- การร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพ
การให้บริการของหน่วยงาน
การร้องเรียนเกี่ยวการผิดวินยั
ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่
การให้บริการของหน่วยงานอื่น/
คณะ

วิธีการคานวณ

ร้อยละข้อร้องเรียนที่ดาเนินการ 

จานวนข้อร้องเรียนทีด่ าเนินการภายใน 15 วัน
X 100
จานวนข้อร้องเรียนทังหมด
้

Diagnostic Questions
- รายงานผลข้อร้องเรียนที่ดาเนินการกลั่นกรอง/พิจารณาแก้ไขตามขั้นตอน ภายใน 15 วัน ในรอบปี
การศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 (ถ้ามี)
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุง่ เน้นบุคลากร
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(1) ผลลัพธ์ด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถ
ตัวชี้วัด 7.3ก-1 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (KPIs, C.5)
คาอธิบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน
หมายเหตุ
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเที ยบเท่าตามหลักเกณฑ์ การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น
วิธีการคานวณ

ร้อยละของอาจารย์ประจำทีม่ คี ณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก 

จานวนอาจารย์ประจาทีมี่ คณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
X 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

Diagnostic Questions
- รายงานอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.3ก-2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (KPIs, C.5)
คาอธิบาย
สถาบั น การศึกษามีความรับ ผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน ทาการศึกษาวิจัยเพื่อ
แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ง
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของ
อาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน
วิธีการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ประจำทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ 

จานวนอาจารย์ประจาทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาทังหมด
้

Diagnostic Questions
- รายงานอาจารย์ประจาที่มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ในรอบปีการศึกษา 2560
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.3ก-3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (KPIs)
คาอธิบาย
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งสถาบันมีการดาเนินการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพได้ตามแผน
สาหรับความก้าวหน้าในการขอกาหนดตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน โดยดาเนินการตาม
กรอบของตาแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด โดยประกอบด้วยตาแหน่งของข้าราชการและ
พนักงานดังต่อไปนี้
1. ประเภททั่วไป
- ระดับปฏิบัติงาน
- ระดับชานาญงาน
- ระดับชานาญงานพิเศษ
2. ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
- ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชานาญการ
- ระดับชานาญการพิเศษ
- ระดับเชี่ยวชาญ
- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
วิธีการคานวณ
ร้อยละของบุคลากรทีด่ ำรงตาแหน่งในระดับทีสู่ งขึ้น 

จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทีด่ ารงตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึ้น
X 100
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทัง้ หมด

Diagnostic Questions
- รายงานผลบุคลากรสายสนับสนุนที่ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในรอบปีการศึกษา 2560 และ
รายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
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ตัวชี้วัด 7.3ก-4 จานวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (KPIs)
คาอธิบาย
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
วิจัย การปฏิบัติจริงและได้นาไปใช้ในการแก้ปัญหา 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

วิธีการคานวณ
จานวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
Diagnostic Questions
- รายงานอาจารย์ที่ได้รับรางวัล ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปี
การศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
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ตัวชี้วัด 7.3ก-5 ร้อยละของคณะที่มีอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. (KPIs, C.5)
คาอธิบาย
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิ ตบัณฑิต ศึกษาวิจัย เพื่อการ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะ/สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
และความสามารถ ดังนี้
- ความสามารถในด้านการออกแบบการสอน และถ่ายทอดเนื้อหา
- ความสามารถในการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนและการประเมินผลการ
สอนเพื่อให้บรรลุ ELOs ที่กาหนด
- ความสามารถในการพัฒนาและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย
- ความสามารถในการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการทบทวนกระบวนการสอนของตนเอง
- ความสามารถในการวิจัยหรือบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีจานวนอาจารย์ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของหลักสูตรเพื่ อให้บรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา เป็นไปตาม Program Outcomes หรือสนับสนุนพันธกิจอื่น ๆ ของคณะ/
สถาบัน
ตัวชี้วัดร้อยละของคณะที่มีอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ. การดาเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1. ตัวชี้วัดระดับสถาบัน
ตัวชี้วัด 7.3ก-5 ร้อยละของคณะที่มีอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. (KPIs, C.5)
วิธีการคานวณ
ร้อยละคณะที่มีอัตรส่วนอาจารย์(FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
จานวนคณะที่มอี ตั ราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ตามเกณฑ์

X 100
จานวนคณะทั้งหมด
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. ตัวชี้วัดระดับส่วนงาน
ตัวชี้วัด 7.3ก-5 อัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์
สกอ. (KPIs, C.5)
กาหนดเกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ (Full-Time Equivalent : FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (Full
time Equivalence of Students : FTES) ของ สกอ. ตามสาขาวิชา ตาตารางต่อไป
ตารางแสดงสัดส่วนอาจารย์ต่อจานวนนิสิตเต็มเวลา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
เกษตร ป่าไม้และประมง
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

เกณฑ์ สกอ.
1:8
1 : 20
1 : 20
1 : 25
1 : 50
1 : 30
1:8
1 : 25

การนับจานวนอาจารย์ หรือ Full-Time Equivalent (FTE) ดังตารางต่อไปนี้
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลคณาจารย์ในระดับหลักสูตร
ประเภท

ชาย

หญิง

รวม
จานวน (ราย)

FTE

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์ Part-Time
อาจารย์พิเศษ (Visiting professors/lecturers)
รวม
หมายเหตุ
1. นับรวมคณาจารย์ที่ส อนหรื อมีภ าระงานทางวิชาการในหลั กสูตรทั้งหมด โดยหา FTE หรือ Full-Time
Equivalent จาก 1 FTE = 35 ชั่วโมงงานต่อสัปดาห์
2. ข้อมูลคณาจารย์ในตารางข้างต้นเป็นบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนการสอน (Academic Work)
3. คณะ/สถาบัน ต้องมีการกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่เทียบเท่าปริญญาเอก ที่ผ่านการเห็นชอบของสถาบัน
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ตารางสรุปข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ของหลักสูตร
ปีการศึกษา
FTE รวมของอาจารย์
FTES รวมของนิสิต

สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต

*นาข้อมูล FTE ของนักศึกษามาจากข้อมูลนักศึกษาใน C.1 และ FTE ของอาจารย์ C.5
วิธีการคานวณ
อัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 

จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
X 100
จานวนอาจารย์ (FTE)

Diagnostic Questions
- รายงานอัตราส่วนอาจารย์ (FTE) ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ใน
รอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

142
(2) ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทางาน
ตัวชี้วัด 7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทางาน (KPIs, C.11)
คาอธิบาย
บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมการทางาน ทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยและ
องค์ประกอบที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน บรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม
การทางานที่ดี จะช่วยให้บุคลากรสามารถทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
วิธีการคานวณ
ประเมินโดยใช้เครื่องมือวัดความสุข Happynometer ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (คาถามใน
ส่วน Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี ข้อ 38-54) เทียบกับระดับคะแนน 5 ระดับ แยกตามกลุ่ม
บุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน
เป้าหมายการดาเนินงาน
ระดับความความพึงพอใจเฉลี่ย 3.25 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากร
Diagnostic Questions
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทางาน ในรอบปีการศึกษา
2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559 (ถ้ามี)
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน

143
(3) ผลลัพธ์ด้านความผูกพัน
ตัวชี้วัด 7.3ก-7 ระดับความผูกพันของบุคลากร (KPIs)
คาอธิบาย
ความผูกพัน ของบุ คลากร หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปั ญ ญา
เพื่ อ ให้ ง านส าเร็ จ บรรลุ พั น ธกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น์ ข องสถาบั น องค์ ก ารที่ บุ ค ลากรมี ค วามผู ก พั น สู ง มั ก จะมี
บรรยากาศการทางานที่ส่งให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี ทาให้บุคลากรมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อ
ประโยชน์ของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และความ สาเร็จของสถาบัน โดยทั่วไปบุคลากรจะรู้สึกผูกพันกับสถาบัน
เมื่อมีแรงจูงใจและได้ทางานที่มีความหมาย และเมื่อได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้ร่วมงานและในที่ทางาน
บุคลากรที่มีความผูกพันต่อ สถาบัน จะได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มี
สภาพแวดล้อม ที่ป ลอดภัย และมีความร่ว มมือร่วมใจกัน มีการสื่ อสารและการแลกเปลี่ ยนสารสนเทศที่ดี
อานาจในการตัดสิน ใจ และมีความรับผิดชอบต่อผลการทางานของตน ปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ส่งผลให้เกิด
ความผูกพันครอบคลุมถึง การฝึกอบรมและการพัฒนาความก้าวหน้าในการทางาน ระบบการยกย่องชมเชย
และการให้รางวัลที่มีประสิทธิผล โอกาสที่เท่าเทียมกันและการได้รับการ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการมี
ไมตรีจิตต่อครอบครัวของบุคลากร
วิธีการคานวณ
ประเมินโดยใช้เครื่องมือวัดความสุข Happynometer ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล (คาถาม
คาถามในส่วนความผูกพัน ข้อ 55-67) เทียบกับระดับคะแนน 5 ระดับ แยกตามกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
สายสนับสนุน
เป้าหมายการดาเนินงาน
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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ตัวชี้วัด 7.3ก-8 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย (TSU11)
คาอธิบาย
การสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชีวิตให้คนใน
องค์กรมีความสุข มีชีวิตที่สมดุล (Quality Work Life) ทางานได้ ใช้ชีวิตได้ และอยู่ในที่ทางานได้ โดยมีแนวคิด
การจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ด้วย ความสุขแปดประการ (Happy 8) คือ สุขภาพดี (Happy Body) น้าใจงาม
(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 ดาเนินการประเมินด้วยเครื่องวัดความสุข HAPPINOMITER
แบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และกาหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ทั้งหมดในส่วนงาน
วิธีการคานวณ
ค่ า เฉลี่ ย ดั ช นี ค วามสุ ข ของบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เที ย บกั บ ระดั บ คะแนนเต็ ม 5
แยกตามกลุ่มบุคลากร ดังนี้
- บุคลากรสายวิชาการ
- บุคลากรสายสนับสนุน
เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิทยาลัย
ดัชนีความสุขของบุคลากร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ระดับส่วนงาน
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
Diagnostic Questions
- รายงานผลการประเมินดัชนีความสุขของบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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(4) ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นา
ตัวชี้วัด 7.3ก-9 ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา (KPIs, C.10)
คาอธิบาย
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนดนโยบาย
หรือแนวทางการพัฒนาองค์กร และร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กาหนด เป็นสิ่งที่มีความจาเป็น และมี
ความส าคัญ ผู้ บ ริ ห ารมีส่ ว นส าคัญในการบริ ห ารสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาให้ มี คุ ณภาพ สอดคล้ องกับ กับ บริ บ ท
อุดมศึกษา
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของผู้บริหาร
ลาดับ

ชื่อผู้บริหาร

รายละเอียดการพัฒนา

หน่วยงานที่จัด

วันเดือนปี/
สถานที่

วิธีการคานวณ
ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รบั การพัฒนา 

จานวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒน า
X 100
จานวนผู้บริหารทั้งหมด

Diagnostic Questions
- รายงานผลร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา ในรอบปีการศึกษา
2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.3ก-10 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจาเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง (KPIs, C.10)
คาอธิบาย
บุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ได้ รั บ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม เพิ่ ม พู น ทั ก ษะความรู้
ความสามารถด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการ
ลาดับ

ชื่อบุคลากร
สายวิชาการ

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ

หน่วยงาน วันเดือน
ที่จัด
ปี/สถานที่

การใช้ประโยชน์

หน่วยงาน วันเดือน
ที่จัด
ปี/สถานที่

การใช้ประโยชน์

ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
ลาดับ

ชื่อบุคลากร
สายสนับสนุน

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน/ฯลฯ

วิธีการคานวณ
แยกคานวณเป็นกลุ่มบุคลากร 2 กลุ่ม ดังนี้
- บุคลากรสายวิชาการ
- บุคลากรสายสนับสนุน
สูตรการคานวณ
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบั การพัฒนา 

จานวนบุคลากรที่ได้รบการพั
ั
ฒนา
X 100
จานวนบุคลากรทั้งหมด

Diagnostic Questions
- รายงานข้อมูล ผลการพัฒ นาตนเองของบุล ากร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและการกากับดูแล
ก. ผลลัพธ์ด้านการการนาองค์การ การกากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม
(1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
ตัวชี้วัด 7.4ก-1 ระดับการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนาองค์กร (KPIs)
คาอธิบาย
การที่ผู้นาระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้นาและทาให้สถาบันมีความยั่งยืน วิธีการที่ผู้นาระดับสูง
สร้างบรรยากาศเพื่อทาให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น มีความผูกพันกับสถาบัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและทาให้มีผล
การดาเนินการที่เป็นเลิศ
การนาองค์กร ประกอบด้วย
1. บทบาทผู้ บ ริ ห ารขององค์กรในการกาหนด วิสั ยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้ นระยะยาว ค่านิยม
การสื่อสาร การสร้างคุณค่าและการทาให้เกิดความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม รวมทั้ง
การท าให้ เ กิ ด การมุ่ ง เน้ น ขององค์ ก รในการปฏิ บัติ ก ารต่ า ง ๆ ในการสร้ า งและรั ก ษาให้ องค์ ก รมี ผ ลการ
ดาเนิ น การที่ดีอย่ างยั่ งยื น โดยต้องอาศัย การมุ่งเน้นอนาคตและความมุ่ งมั่นของผู้ บริห าร ทั้งในเรื่องการ
ปรับปรุงและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการกระจายอานาจในการ ตัดสินใจ ความ
คล่องตัว และการเรียนรู้ของบุคลากร
2. การกากับ ดูแลตนเองที่ดี เป็ น เรื่องของการจัดการเพื่อให้ เกิดการควบคุม และการตรวจสอบ
การดาเนิ น การขององค์ กร รวมทั้งความรั บผิ ดชอบในด้า นต่า ง ๆ ของผู้ บริห ารสู งสุ ดขององค์ กร ซึ่งการ
ดาเนินการให้มั่นใจว่าการกากับดูแลตนเองที่ดีมีประสิทธิผลจะมีความสาคัญต่อความเชื่อถือ ของ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานองค์กร
3. การทบทวนผลการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุมการดาเนินการในด้านต่าง ๆ ของ องค์กร ซึ่งไม่
เพียงแต่ทบทวนว่าองค์กรทาได้ดีเพียงใดในปัจจุบัน แต่ยังพิจารณาว่าองค์กรจะดาเนินการ ได้ดีอย่างไรใน
อนาคตด้ ว ยผลการทบทวนผลการด าเนิ น การขององค์ ก รจะเป็น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง และ การสร้ า ง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลักขององค์กร ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และตัวชี้วัด ดังนั้น สิ่งสาคัญใน
การทบทวนโดยผู้บริหารขององค์กร คือ การแปลงผลของการทบทวนไปสู่เรื่องที่ต้อง ดาเนินการและสามารถ
นาไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิธีการคานวณ
ระดับผลการประเมินผลการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนาองค์กร เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5
Diagnostic Questions
- รายงานการรับรู้และเข้าใจทิศทางการนาองค์กร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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(2) ผลลัพธ์ด้านภาระรับผิดชอบของการกากับดูแล
ตัวชี้วัด 7.4ก-2 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
โดย ปปช. (KPIs, C.8.2)
คาอธิบาย
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปตามจรรยาบรรณ การบริหารงานอย่าง
มีจริยธรรม รวมทั้งปลุกและปลูกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดของผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย ให้คานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
วิธีการคานวณ
คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย ปปช.
Diagnostic Questions
- รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ในรอบปี
การศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.4ก-3 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (KPIs, C.8.1)
คาอธิบาย
คาอธิบายและแนวทางการดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบันและระดับ
คณะ /ส่วนงาน โดยตัวชี้วัดนี้ประเมินเฉพาะในระดับสถาบัน ส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น
คาอธิบาย (ระดับสถาบัน-สภามหาวิทยาลัย)
สภามหาวิทยาลัย เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน
ตามที่ได้กาหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญัติโ ดยทั่ว ไปสภามหาวิ ทยาลั ย เป็นกลไกที่กาหนดนโยบายสู งสุ ด ของ
มหาวิทยาลัยวางระเบียบข้อบังคับ การพิจารณาจัดตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร การอนุมัติปริญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหาร และภารกิจ
อื่น ๆ ตามที่มีกฎหมายกาหนดไว้ร วมทั้งการกากับ การบริห ารมหาวิทยาลั ย ให้ บรรลุ เป้าหมายตามหลั ก
ธรรมาภิบาล
ประเด็นการประเมิน
ใช้การประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. สภาสถาบันทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
2. สภาสถาบันกาหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
3. สภาสถาบันทาตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาสถาบันกากับ ติดตาม การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
5. สภาสถาบันดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
คาอธิบาย (ระดับส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น – คณะกรรมการประจาส่วนงาน)
คณะกรรมการประจาส่วนงาน เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีองค์ประกอบและ
หน้ าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ ในพระราชบั ญญัติห รือ ประกาศ/ระเบียบ/ข้ อบัง คับ ของสถาบัน การศึ กษา โดย
คณะกรรมการประจาส่วนงานเป็นหนึ่งในกลไลสาคัญในการบริหารจัดการของส่วนงานเพื่อให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาและของส่วนงาน
ประเด็นการประเมิน
ใช้การประเมินผลการดาเนินงานของกรรมการประจาส่วนงานที่ครอบคลุม 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. กรรมการประจาส่วนงานทาพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่กาหนดใน พรบ.
2. กรรมการประจาส่วนงานกาหนดยุทธศาสตร์ทิศทาง กาหนดนโยบายการบริหารส่วนงาน
3. กรรมการประจาส่วนงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
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4. กรรมการประจาส่วนงานติดตามผลการดาเนินงานของส่วนงานให้บรรลุเป้าหมาย
- เอาใจใส่ ระมัดระวัง (Duty of Care)
- ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกติกา (Duty of Obedience)
- โปร่งใสเปิดเผย (Duty of Disclosure)
5. กรรมการประจาส่วนงานดาเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอื่น ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย/กรรมการประจาส่วนงาน
Diagnostic Questions
- ตอบตามประเด็นการประเมิน
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย /คณะกรรมการประจาส่วนงาน ใน
รอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.4ก-4 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นาสูงสุดและผู้นาระดับสูงของคณะฯ (KPIs, C.8.2)
คาอธิบาย
คาอธิบายและแนวทางการดาเนินการตามตัวชี้วัดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระดับสถาบัน และ ระดับ
ส่วนงาน
คาอธิบาย (ระดับสถาบัน – อธิการบดี)
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบันที่หมายถึงผู้บริหารสูงสุด คือ อธิการบดี ใน
การบริ ห ารสถาบั นอุดมศึกษาให้บ รรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของสถาบัน
สร้างความเชื่อมโยงการกากับดูแลจากสภาสถาบัน และการบริหารจัดการภายในที่มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงาน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการบริหาร และการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ประเด็นการประเมิน
ให้ประเมินอธิการบดีในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะอธิการบดี
2. ประสิทธิผลการบริหารงานตามตัวชี้วัดหลัก (High Level KPI)
3. ผลลัพธ์ของการบริหารงานของอธิการบดีตามตัวชี้วัดสนับสนุน
4. การแสวงหารายได้และความยั่งยืนของสถาบัน
5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การบริหารยุทธศาสตร์
- การบริหารความเสี่ยง
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
- การจัดการความรู้ในสถาบัน
คาอธิบาย (ระดับส่วนงาน – คณบดี/ผู้อานวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน)
การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารส่วนงาน ในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล
สาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของส่วนงาน โดยจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการ
บริหารตามพันธกิจ นโยบาย รวมถึงประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจาปี ความสามารถในการบริหารและ
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารส่วนงาน
ประเด็นการประเมิน
ให้ประเมินคณบดีในประเด็นดังต่อไปนี้
1. สมรรถนะคณบดี/ผู้อานวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
2. ประสิทธิผลการบริหารหลักสูตร (เฉพาะส่วนงานวิชาการ)
3. ประสิทธิผลของการบริหารงานตามตัวชี้วัดหลักในแผนยุทธศาสตร์ระดับส่วนงานซึ่งต้องสอดคล้อง
กับระดับสถาบัน
4. การแสวงหารายได้
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5. การบริหารงานและความรับผิดชอบที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การบริหารยุทธศาสตร์
- การบริหารความเสี่ยง
- ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจเชิงบริหาร
- การจัดการความรู้
ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ใช้แบบสอบถามการประเมินตนเอง หรือวิธีการอื่น ๆ ในประเด็นการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร
Diagnostic Questions
- ตอบตามประเด็นการประเมิน
- รายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นาสูงสุดและผู้นาระดับสูงของส่วนงานวิชาการ ส่วนงาน
อื่น และหน่วยงานบริห าร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูล ย้อนหลั ง 3 ปี ในช่วงปีการศึก ษา
2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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(4) ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด 7.4ก-5 จานวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (KPIs)
คาอธิบาย
ข้อร้องเรียน หมายถึง คาร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นบุคลากรภายนอกหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ และ
แจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการดาเนินการ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วยตู้รับ
เรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิการบดี ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
(สายตรงอธิการบดี) ร้องเรียนด้วยตนเอง และช่องทางอื่นๆ
วิธีการคานวณ
จานวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
Diagnostic Questions
- รายงานจานวนข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงาน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.4ก-6 จานวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณต่อคณาจารย์และบุคลากร (KPIs)
คาอธิบาย
ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้กาหนดมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมี
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จึ ง มี ก ารก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
และปรับปรุงกระบวนการดาเนินการทางจรรยาบรรณให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ข้อร้องเรียน หมายถึง คาร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นบุคลากรภายนอกหน่วยงานและ
ภายในหน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวัง ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ และ
แจ้งขอให้ตรวจสอบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนการดาเนินการ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ช่องทางที่สามารถรับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนได้ ประกอบด้วย ตู้
รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ หนังสือถึงอธิการบดี ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
(สายตรงอธิการบดี) ร้องเรียนด้วยตนเอง และช่องทางอื่นๆ
วิธีการคานวณ
จานวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
จานวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ ทีเ่ ข้าสูกระบวนการพ
่
ิจารณาของคณะกรรมการจ รรยาบรรณ

จานวนอาจารย์และบุคลากรทัง้ หมด
Diagnostic Questions
- รายงานจานวนข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร ในรอบปีการศึกษา 2560
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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(5) ผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน
ตัวชี้วัด 7.4ก-7 อัตราการใช้พลังงานจาเพาะที่ลดลง (เมกะจูล/ตารางเมตร) (KPIs)
คาอธิบาย
พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทางานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งของที่อาจให้งานได้แก่พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานสิ้นเปลืองความสามารถของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะทางานได้งานเป็นผลของการกระทาของ
แรงเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่เช่นเปลวไฟที่เผากาน้าจะเปลี่ยนน้าให้เป็นไอน้าและแรงดันไอน้าจะดันฝากาน้า
ขึ้นได้ งานเช่นนี้เรียกว่า พลังงานและพลังงานยังรวมถึงการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงาน
คาดัชนีการใชพลังงานจาเพาะ (Specific energy consumption : SEC) เปนคาที่แสดงการใชพลัง
งานตอหนวยผลผลิต ดังนั้นคา SEC จึงสะทอนถึงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ค่า SEC จะขึ้น กับ ปั จ จั ย 3 ตัว ด้ว ยกัน คือ ชนิดของผลผลิ ต ชนิดของกระบวนการผลิ ต ซึ่งมักจะ
เกี่ย วข้องกับ ชนิ ดของวัตถุดิ บ ที่น ามาใช้ ในกระบวนการผลิ ตและชนิด ของผลผลิ ต และประสิ ทธิภ าพของ
กระบวนการผลิต อาจจะเป็นไปได้ที่จะแยก SEC ตามกระบวนการผลิตที่ใช้และประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมนั้นๆ จึงควรเปรียบเทียบกับค่า SEC ปัจจุบันของกระบวนการผลิตหรือเปรียบเทียบกับ
ค่าที่ดีที่สุด
วิธีการคานวณ
ค่าเกณฑ์การใช้พลั งงานไฟฟ้ า (SECE) ของอาคารควบคุมมหาวิ ทยาลั ย ทัก ษิณ วิทยาเขตพัท ลุ ง
เป็นการวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบกับพื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)
ค่าเกณฑ์กา รใช้พลังงา นไฟฟ้า (SEC E ) 

การใช้พลังงานไฟฟ้าขอ งปีนั้นๆ (เมกะจูล )
พืน้ ทีใ่ ช้ สอยรวมของท ุกอาคาร (ตารางเมตร )

Diagnostic Questions
- รายงานอัตราการใช้พลังงานจาเพาะที่ลดลง ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง
3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
(4) ผลลัพธ์ด้านการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด 7.4ข-1 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (KPIs,
C.9)
คาอธิบาย
การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับล้วนแต่มีบทบาทและหน้าที่ที่สาคัญใน
การนาพาและจัดการมหาวิทยาลัยให้สามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ได้ จึง จาเป็นต้องติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ของการบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ เพื่อใช้ผลใน
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
มหาวิทยาลัยทักษิณให้ความสาคัญและดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ย
และการทบทวนเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตามวงจรคุ ณ ภาพ
PDCA เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผนต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้เตรียมรับสถาน การณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนได้อย่างมีพลวัต มหาวิทยาลัยจึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 โดยกาหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่
1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
3. ความเป็นนานาชาติ
4. การบริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
5. ความมั่นคงทางการเงิน
วิธีการคานวณ
ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 

จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
X 100
จานวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั ้งหมด

Diagnostic Questions
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2560
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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ตัวชี้วัด 7.4ข-2 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปี (KPIs, C.9)
คาอธิบาย
มหาวิทยาลัยจึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 โดยกาหนด
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน ได้แก่
1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
3. ความเป็นนานาชาติ
4. การบริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
5. ความมั่นคงทางการเงิน
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 มหาวิทยาลัยจึงมีการแปลง
แผนเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี โดยส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยการประเมินศักยภาพของส่วนงาน กาหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา การ
แปลงแผนสู่ การปฏิบั ติ กากับ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน ประเมินแผน และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงพัฒนา
วิธีการคานวณ

ร้อยละตัวชี้วัดทีบ่ รรลุเป้าหมาย 

จานวนตัวชี้วัดทีบ่ รรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำปี
X 100
จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีทั้งหมด

Diagnostic Questions
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงาน
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
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ตัวชี้วัด 7.4ข-3 ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน (KPIs, C.9)
คาอธิบาย
การปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดาเนินการภายใต้
คารับรองการปฏิบัติงาน ประจารอบปีการศึกษา โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นคารับรองการ
ปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารสูงสุด (อธิการบดี) และคณบดี ผู้อานวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ างาน ซึ่งคารับรอง
การปฏิบัติงานมิใช่สัญญาและใช้สาหรับระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดี
ตามเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยทักษิณและสังคมตามที่ให้
คารับรองไว้
การติดตามผลการดาเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมรับฟังปัญหาและแนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานในแต่ละปีการศึกษา มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน จานวน 2
ครั้ง ดังนี้
การติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน รอบ 6 เดื อ น และได้ ร ายงานผลการติ ด ตามต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณบดี
ผู้อานวยการ และผู้บริหารระดับสูง และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา เพื่อพิจารณา
การติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน สรุปผลการดาเนินงานและนัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการ
ดาเนินงานร่วมกัน และได้รายงานผลการติดตามต่อที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและการพัฒนา
เพื่อพิจารณา
เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละส่วนงานทีบ่ รรลุเป้าหมายตามคารับรอง 

จานวนส่วนงานทีบ่ รรลุเป้าหมายตามคารับรอง
X 100
จานวนส่วนงานทีล่ งนามคารับรองทั้งหมด

Diagnostic Questions
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน 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) ผลลัพธ์ของการดาเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน
ตัวชี้วัด 7.5-1 การเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น (TSU12)
คาอธิบาย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง รายได้ที่มาจากการจัดการศึกษา
รายได้อื่น
หมายถึง รายได้ที่นอกเหนือจากรายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่
1. รายได้จากโครงการบริการวิชาการ (นับวงเงินที่จัดเก็บได้ ไม่หัก
ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ)
2. ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก (นับวงเงินที่ได้รับทั้งโครงการ)
3. เงินบริจาค
4. รายได้จากการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาส่วนงาน
5. รายได้จากโครงการเงินทุนหมุนเวียน
6. รายได้จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. รายได้จากค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่อเนื่อง
8. เงินรับฝากลักษณะที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจาก
แหล่งภายนอก
9. รายได้จากการบริหารเงินคงคลัง เช่น รายได้ดอกเบี้ย
10. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าบารุง
หอพัก ค่าเช่าร้าน เป็นต้น
11. รายได้อื่น ๆ
วิธีการคานวณ
1. รายได้เพิ่มขึ้น = รายได้ในช่วงปีการศึกษา 2560 ( 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) รายได้ในช่วงปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
รายได้ที่เพิ่มขึ้น
x 100
2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
รายได้ในช่วงปีการศึกษา 2559
Diagnostic Questions
- รายงานการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น ในรอบปีการศึกษา 2560
และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
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ตัวชี้วัด 7.5-2 ความสามารถในการทาเงินเหลือจ่าย (TSU13)
คาอธิบาย
เงิ น เหลื อ จ่ า ย หมายถึ ง งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรทั้ ง เงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและเงิ น รายได้
หักรายจ่ายและเงินกันเหลื่อมปี
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงิน
รายได้
ทั้งนี้ โดยเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต้องเป็นเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานที่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
หน่วยงานกาหนดไว้แล้ว
การคานวณเงินเหลือจ่าย :
1. เงินเหลือจ่าย = งบประมาณที่ได้รับจัดสรร – รายจ่ายจริง - เงินกันเหลื่อมปี

เงินเหลือจ่าย
x 100
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ร้อยละของเงินเหลือจ่าย 

Diagnostic Questions
- รายงานเงินเหลือจ่ายในรอบปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา
2557-2559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
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ตัวชี้วัด 7.5-3 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต (KPIs, C.1)
คาอธิบาย
คุณสมบั ติของนิ สิ ต นั กศึกษาที่รั บ เข้าศึกษาในหลั กสู ตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ แต่ ล ะ
หลั ก สู ต ร จะมี แ นวคิ ด ปรั ช ญาในการออกแบบหลั ก สู ต ร ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องนิ สิ ต
นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความ
โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสวมบัติของนิสิตนักศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือในการคัดเลือก
ข้อมูล หรือวิธีการคัดนิสิตนักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมี
เวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ระดับปริญญาตรี
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา

จานวนแผนรับ
ตาม มคอ.2

จานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

จานวนผู้ยืนยันสิทธิ์
(No. Admitted)

จานวนผู้รายงานตัว
(No. Enrolled)

2557
2558
2559
2560

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา

จานวนแผนรับตาม
มคอ.2

จานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

จานวนผู้ยืนยันสิทธิ์
(No. Admitted)

จานวนผู้รายงานตัว
(No. Enrolled)

2557
2558
2559
2560

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
ระดับปริญญาโท
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กบั หลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา
จานวนแผนรับตาม
จานวนผู้สมัคร
จานวนผู้ยืนยันสิทธิ์
จานวนผู้รายงานตัว
มคอ.2
(No. Applied)
(No. Admitted)
(No. Enrolled)
2557
2558
2559
2560

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
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ระดับปริญญาเอก
ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)
ปีการศึกษา

จานวนแผนรับตาม
มคอ.2

จานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

จานวนผู้ยืนยันสิทธิ์
(No. Admitted)

จานวนผู้รายงานตัว
(No. Enrolled)

2557
2558
2559
2560

*ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีการศึกษา
วิธีการคานวณ แยกตามระดับการศึกษา ดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
ร้อยละการร ับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

จานวนนิสิตใหม่ที่รายงานตัวระดับปริญญาตรี
X 100
จานวนนิสิตตามแผนรับใน มคอ.2

2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

จานวนนิสิตใหม่ทรี่ ายงานตัวระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
X 100
จานวนนิสิตตามแผนรับใน มคอ.2

3. ระดับปริญญาโท
ร้อยละการร ับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิตระดับปริญญาโท 

จานวนนิสิตใหม่ที่รายงานตัวระดับปริญญาโท
X 100
จานวนนิสิตตามแผนรับใน มคอ.2

4. ระดับปริญญาเอก
ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิตระดับปริญญาเอก 

จานวนนิสิตใหม่ที่รายงานตัวระดับปริญญาเอก
X 100
จานวนนิสิตตามแผนรับใน มคอ.2

Diagnostic Questions
- ข้อมูลนิสิตใหม่ คือ ข้อมูลการรับนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาปีการศึกษา 2560
- รายงานผลการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2560 และรายงานข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในช่วงปีการศึกษา 25572559
- การรายงานในรูปแบบเชิงตัวเลข กราฟ และแผนภูมิประกอบการรายงานที่แสดงแนวโน้มหรือ
ทิศทางของข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน
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บทที่ 6
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งมหาวิทยาลัย กาหนดความ
ท้าทาย 5 ด้าน ดังนี้
1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
3. ความเป็นนานาชาติ
4. การบริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
5. ความมั่นคงทางการเงิน
จากความท้าทายมหาวิทยาลัยกาหนดตัวชี้วัดหลัก จานวน 13 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
TSU01 หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล
TSU02 การได้งานทาหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
TSU03 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
TSU04 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับนานาชาติ
TSU05 ผลงานวิจัยที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์
TSU06 เงินทุนเพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
TSU07 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound)
TSU08 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปทากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound)
TSU09 การนาระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร
TSU10 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาตามหลักเกณฑ์ของ UI Green Metric
TSU11 ดัชนีความสุขของบุคลากร
TSU12 การเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น
TSU13 ความสามารถในการทาเงินเหลือจ่าย
โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
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ความท้าทายที่ 1
ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ตัวชี้วัด TSU01 หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับนานาชาติ
คำอธิบำย
1. หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับสากล หมายถึง หลักสูตรที่มีการดาเนินการเปิด
การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศ/ข้อบังคับอื่น ๆ ในระดับสากล
เช่น AUN QA, AACSB, ABET
2. หลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่มีการดาเนินการเปิดการเรียนการสอนที่มี
มาตรฐานและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและประกาศ/ข้อบังคับอื่น ๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ ไม่นับรวมหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 ประเมินเฉพาะประเด็น หลักสูตรทีผ่ ่านการกากับมาตรฐาน สกอ.
วิธีการคานวณ

ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน 

จานวนหลักสูตรที่ผ่านการกากับมาตรฐาน
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7
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เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน (เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิทยาลัย
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านตามมาตรฐาน สกอ.
(ไม่รวมหลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข)
(2) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล
2560
ระดับส่วนงาน
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านตามมาตรฐาน สกอ.
(ไม่รวมหลักสูตรปิดแบบมีเงื่อนไข)
(2) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล
อ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ไม่ ก าหนดเป้ า หมายในปี ก ารศึ ก ษา
ตั้งค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
ตั้งค่าเป้าหมายให้ มีความท้าทาย โดย
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ตัวชี้วัด TSU02 การได้งานทาหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
คำอธิบำย
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเอง หรือมีการใช้ประโยชน์
จากการศึกษาในการประกอบวิชาชีพ ทั้งที่มีรายได้ประจา และไม่มีรายได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนดตาม
เป้าหมายของผู้จัดการศึกษา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
วิธีการคานวณ
จานวนผู้มงานท
ี า
ร้อยละการม ีงานทา 
X 100
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7

เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน (เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิทยาลัย
(1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
เป้าหมาย ร้อยละ 70
(2) ร้ อยละของเงิน เดือนหรื อรายได้ของบัณฑิตที่มีงานทาเพิ่มขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ ยย้อนหลั ง 3 ปี
เป้าหมาย ร้อยละ 5
ระดับส่วนงาน
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
(1) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
เป้าหมาย ร้อยละ 70
(2) ร้ อยละของเงิน เดือนหรื อรายได้ของบัณฑิตที่มีงานทาเพิ่มขึ้นเทียบกับค่าเฉลี่ ยย้อนหลั ง 3 ปี
เป้าหมาย ร้อยละ 5
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ตัวชี้วัด TSU03 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คำอธิบำย
คุณภาพบั ณฑิตเป็ น ไปตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate Attibutes) ของคณะ/
สถาบัน ที่สามารถให้สะท้อนอยู่ในผลของการจัดการศึกษาของหลักสูตร Program Outcomes (POs) ที่แตก
ย่อยออกเป็นผลการเรียนรู้คาดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) ของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรใน
ที่ สุ ด โดยทั้ ง Graduate Attributes, POs ตลอดจนถึ ง ELOs ของหลั ก สู ต รจะต้ อ งสอดคล้ อ งส่ ง เสริ ม กั น
(Alignment) สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะ/สถาบัน และ ELOs เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ที่สะท้อน
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิธีการคานวณ
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เทียบกับระดับคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7

เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิทยาลัย
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (วัดจาก LO/ELO)
เป้าหมาย
ระดับ 4.00
ระดับส่วนงาน
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (วัดจาก LO/ELO)
เป้าหมาย
ระดับ 4.00
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ความท้าทายที่ 2
ความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ตัวชี้วัด TSU04 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
คำอธิบำย
TSU04 เป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัด C.6 ตามเกณฑ์ CUPT AQ คือ C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา

และนักวิจัย ค่าเป้าหมายเก็บข้อมูลเฉพาะระดับนานาชาติ
1. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
2. อาจารย์ และนั กวิจั ย ประจ า ให้ นับจานวนอาจารย์และนักวิจั ยประจาที่ ปิิบัติง านจริง ไม่นั บ
บุคลากรที่ลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา (ส่วนงานอื่น นับรวมเฉพาะ นักวิชาการ ที่ทางานวิจัย)
กาหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
บทความวิจั ยหรื อบทความวิ ชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
บทความวิจั ยหรื อบทความวิ ชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
บทความวิจั ยหรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิ มพ์ ในวารสารทางวิชาการที่ ปรากิใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ ในฐานข้ อมู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาว่ าด้ วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ งให้
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากิในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากิในฐานข้ อมู ลระดั บนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบี ยบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่ าจ้าง
ให้ดาเนินการ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน ตาราหรือ
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ
หนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ตาราหรือ
หนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหนงทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูป แบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาด้วย
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย
ชื่ออาจารย์
แหล่งเผยแพร่
ประเภท
ชื่อผลงาน
และนักวิจัย
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ ของผลงาน

ค่า
น้าหนัก

ระดับ
ชาติ นานาชาติ

วิธีการคานวณ
แยกการคานวณออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ระดับชาติ

ร้อยละของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 

จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ระดับชาติ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ท้ังหมด

2. ระดับนานาชาติ
ร้อยละของง านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระดับนาน าชาติ
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
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เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมายการดาเนินงาน ข้อ 1-3
ระดับ 4 3+มีผลการวิเคราะห์การดาเนินงานเทียบกับเป้าหมายการดาเนินการ ข้อ 4-5
ระดับ 5 4+มี แนวโน้ มผลการด าเนิน งานของระบบดี ทาให้ เกิดผลเป็น ไปในทิ ศ ทางที่ เป้ า หมาย
กาหนด
ระดับ 6 5มีการดาเนินงานเหนือกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 7 6+มีผลการดาเนินงานที่เท่า หรือ สูงกว่าคู่เทียบในระดับชันนาของประเทศ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7

เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิยาลัย
ร้อยละของผลงานวิจัย-สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ ต่อคณาจารย์และนักวิจัย เป้าหมาย ร้อยละ 25
ระดับส่วนงาน
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
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ตัวชี้วัด TSU05 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์
คำอธิบำย
1. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
น าไปใช้ป ระโยชน์ ตามวัตถุป ระสงค์ที่ร ะบุ ในโครงการ โครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถนาไป
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากิอย่างชัดเจน ถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่างชัดเจน มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่มีการระบุรายละเอียดที่มีการนาไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน
หรือมีหนังสือตรวจรับงานว่าจ้างการทาวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทุนวิจัย
2. ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีดังนี้
2.1 การใช้ประโยชน์เชิงสังคม โดยมีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนและมีข้อมูล
แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น
2.2 การใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ มี ก ารน าผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ไ ปสู่ ก ารพั ฒ นา
สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
3. ผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ ที่เคยนาไปใช้ประโยชน์แล้ว สามารถนับซ้าได้ หากมีการนาไปใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน
ตัวอย่างตารางข้อมูลผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์
ชื่อผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

ชื่อนักวิจัย
เจ้าของ
ผลงาน

อธิบายผลที่
เกิดขึ้นจาก
การใช้
ประโยชน์

ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสังคม
เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย เชิงวิชาการ ในการ ประโยชน์ทางอ้อม สิ่งประดิษฐ์
อ้างอิงสากล ของงานสร้างสรรค์
(Citation)

เชิงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์

ทรัพย์สิน
ทางปัญญา *

หมายเหตุ * ทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

วิธีการคานวณ
แยกการคานวณออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การใช้ประโยชน์เชิงสังคม
จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทนี่ าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม
ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 
X 100
จานวนอาจารย์ประจาทังหมด
้
2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ร้อยละของผ ลงานวิจยั ห รืองานสร้า งสรรค์ 

จานวนผลงาน วิจยั หรือง านสร้างสรร ค์ทนี่ าไปใ ช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย ์
X 100
จานวนอาจาร ย์ประจาทั้ งหมด
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เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7

เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละของผลงานวิจัย-สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักวิจัย
(1) การใช้ประโยชน์เชิงสังคม
เป้าหมาย
ร้อยละ 10
(2) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป้าหมาย
ร้อยละ 1
ระดับส่วนงาน
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
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ตัวชี้วัด TSU06 เงินทุนเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก
คำอธิบำย
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นสถาบั น คื อ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากจากแหล่งทุนภายนอกยัง
เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญที่แสดงศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยอีกด้วย
แหล่งทุน ภายนอก หมายถึง แหล่ งงบประมาณที่ส่ว นงานใช้ในการดาเนินงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน ภายนอก เช่น สกอ. สวก. สสส. สวรส. สผ. กระทรวงวัฒนธรรม
งบประมาณวิจัยแบบบูรณาการจากงบประมาณเงินแผ่นดิน เป็นต้น
ทั้ ง นี้ ไม่ นั บ รวมเงิ น ทุ น วิ จั ย จากเงิ น รายได้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สนั บ สนุ น ทั้ ง ในระดั บ ส่ ว นงานและ
มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างตารางข้อมูลจานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ชื่อ
ชื่อผู้วิจัย *
สังกัด
สัดส่วน
โครงการวิจัย
งานวิจัย

หมายเหตุ

จานวนเงิน
ทุนวิจัย **

ระยะเวลา
ดาเนินการ

แหล่งทุนวิจัย

* กรณีโครงการวิจัยที่ดาเนินการโดยนักวิจัยหลายคน ให้ระบุข้อมูลนักวิจัยทุกคน พร้อมด้วยสัดส่วนและ
จานวนเงินทุนวิจัย กรณีที่ไม่มีการกาหนดสัดส่วนให้เฉลี่ยเงินทุนวิจัยในสัดส่วนที่เท่ากัน
** การนั บ จ านวนเงิ น ทุ น วิ จั ย ให้ นั บ ตามที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาการวิ จั ย โดยไม่ หั ก ค่ า overhead ที่ หั ก ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน

วิธีการคานวณ

เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ผลรวมจานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
X 100
จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ

174
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7

เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน (เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิทยาลัย
จานวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อคณาจารย์และนักวิจัย เป้าหมาย 60,000 บาท
ระดับส่วนงาน
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
(1) ส่วนงานทางด้านสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนแหล่งทุนภายนอก มีค่าเป้าหมาย
70,000 บาท
(2) ส่วนงานทางด้านสาขาสังคมศาสตร์
จานวนแหล่งทุนภายนอก มีค่าเป้าหมาย
50,000 บาท
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ความท้าทายที่ 3
ความเป็นนานาชาติ
ตัวชี้วัด TSU07 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound collaborations)
คำอธิบำย
ตัวชี้วัดนิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound) การดาเนินงานแบ่งออกเป็น
2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound
คาอธิบาย
ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound หมายถึง การร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีนิสิต นักศึกษาต่างชาติมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตร หรือบุคลากร
ชาวต่างประเทศมาทาการสอนในหลักสูตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของภาคการศึกษา หรือนิสิตนักศึกษามาทา
วิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
วิธีการคานวณ
จานวนหลักสูตรที่มี Inbound
ร้อยละของหลักสูตรทีมี่ Inbound 
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
2. จานวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound
คาอธิบาย
นิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม โดยมีนิสิต หรืออาจารย์ หรือบุคลากรต่างชาติเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว (ไม่น้อย
กว่า 1 สัปดาห์)
วิธีการคานวณ
จานวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
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เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7

เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิทยาลัย
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่มี Inbound
เป้าหมาย ร้อยละ 5
(2) จานวนนิสิตหรือผู้รับบริการประเภท Inbound (ดาเนินกิจกรรมทางวิชาการ) เป้าหมาย 100 คน
ระดับส่วนงาน
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
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ตัวชี้วัด TSU08 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปทากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ
(Outbound collaborations)
คำอธิบำย
ตัวชี้วัดนิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปทากิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound)
การดาเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1. ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound
ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound หมายถึง การร่วมมือกับต่างประเทศในการเปิดหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีนิสิตไปลงทะเบียนเรียนในสถาบันต่างประเทศ หรือบุคลากรที่ไปทาวิจัยหรือสอน
ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของภาคการศึกษา หรือมีนิสิตไปทาวิจัยในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา
วิธีการคานวณ
ร้อยละของหลักสูตรทีมี่ Outbound 

ผลรวมหลักสูตรที่มี Outbound
X 100
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

2. จานวนนิสิตประเภท Outbound
จานวนนิสิตประเภท Outbound หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ที่จัดโดยสถาบัน หรือองค์กรต่างประเทศ ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
วิธีการคานวณ
จานวนนิสิตประเภท Outbound
3. จานวนคณาจารย์ประเภท Outbound
จ านวนคณาจารย์ ป ระเภท Outbound หมายถึง การร่ว มมือ กั บต่ า งประเทศในการเปิ ด
หลักสูตรนานาชาติ หรือการดาเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
อาจารย์กับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ เป็นต้น
วิธีการคานวณ
จานวนคณาจารย์ประเภท Outbound
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
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ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7

เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิทยาลัย
(1) ร้อยละของหลักสูตรที่มี Outbound
เป้าหมาย
ร้อยละ 10
(2) จานวนนิสิตประเภท Outbound
เป้าหมาย
50 คน
(3) จานวนคณาจารย์ประเภท Outbound
เป้าหมาย
5 คน
ระดับส่วนงาน
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
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ความท้าทายที่ 4
การบริหารจัดการเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัด TSU09 การนาระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร
คำอธิบำย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็น
เลิศ (EdPEx)/เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
1. แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ของ สกอ.
ปีที่ 1
1. การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)
2. รายงานวิธีการนา EdPEx ไปใช้
หน่วยงาน
3. การประเมินตนเองหมวด 1-6 และ
การกาหนดตัววัดที่สาคัญในหมวด 7
4. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตาม EdPEx
5. จัดส่ง Common Data Set (CDS)
ตามที่ สกอ. กาหนด

ปีที่ 2
1. รายงานความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาคุณภาพตาม
แนวทาง EdPEx
2. จัดส่ง Common Data Set
(CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด

ปีที่ 3
1. รายงานความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง
EdPEx
2. จัดทา SAR ตามเกณฑ์ EdPEx
3. จัดส่ง Common Data Set
(CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด

2. แนวทางการดาเนินงานของส่วนงาน ปีการศึกษา 2560
ส่วนงาน
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์

แนวทางการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2560
แนวทางที่ สกอ. กาหนด ปีที่ 3
- รายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง
EdPEx
- จัดทา SAR ตามเกณฑ์ EdPEx (Application Report) (โครง
ร่างองค์กร และหมวด 1-7)
- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด
1. แนวทางที่ สกอ. กาหนด ปีที่ 1
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)
- รายงานวิธีการนา EdPEx ไปใช้ในหน่วยงาน
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการกาหนดตัววัดที่สาคัญ
ในหมวด 7
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง EdPEx
- รายงาน Common Data Set (CDS) ตามที่ สกอ. กาหนด
2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7
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ส่วนงาน
ส่วนงานอื่น หน่วยงานบริหาร

สานักหอสมุด

แนวทางการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2560
1. แนวทางที่ สกอ. กาหนด ปีที่ 1 ตามพันธกิจที่รับผิดชอบ
- การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (OP)
- การประเมินตนเองหมวด 1-6 และการกาหนดตัววัดที่สาคัญ
ในหมวด 7
- แผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx
2. รายงานผลลัพธ์หมวด 7
1. จัดทาแผนและพัฒนาองค์กร ตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2. จัดทารายงาน SAR ตามเกณฑ์ TQA (โครงร่างองค์กร และหมวด
1-7)

3. แนวทางการประเมิน
3.1 การประเมินระดับคุณภาพการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายในคารับรองการปฏิบัติงาน
เกณฑ์การประเมิน : ส่วนที่ 1 การดาเนินงานตามแนวทางของ สกอ./สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การประเมิน: ส่วนที่ 2 ผลลัพธ์ (หมวด 7) เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ระดับ 2 - มีการรายงานผลการดาเนินงานเพียงบางเรื่องและเริ่มมีระดับผลการดาเนินการที่ดีใน
บางเรื่อง
- มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง
- ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
ระดับ 3 - มีการรายงานผลการดาเนินงานครบทุกเรื่อง และข้อมูลที่แสดงบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70
- มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลที่แสดงมีแนวโน้มที่ดี ร้อยละ 50
ระดับ 4 3+เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
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ระดับ 5 4+มีการเทียบผลการดาเนินงานกับคู่เทียบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ มากกว่าร้อยละ 50
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7

3.2 การตรวจประเมิน ระดั บคุณ ภาพการดาเนิน งานตามแนวทาง EdPEx/TQA เพื่อรั บ
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
1. มหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ที่ดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx ในปีที่ 1 ประเมินตามแนวทาง ของ สกอ. ปีที่ 1 เพื่อรับข้อมูลป้อนกลับ ( Feedback) โดยไม่มี
คะแนน
2. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประเมินตามคู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 โดยกาหนดเป้าหมาย คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx
หมวด 1-7 120 คะแนน (กระบวนการ+ผลลัพธ์)
3. สานักหอสมุด ประเมินตามคู่มือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2559-2560 โดย
กาหนดค่าเป้าหมายคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ TQA หมวด 1-6 150 คะแนน และ หมวด 7 ผลลัพธ์
100 คะแนน
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ตัวชี้วัด TSU10 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนาตามหลักเกณฑ์ของ UI Green Metric
คำอธิบำย
เพื่อแสดงการพัฒนาสถาบัน บุคลากรและนิสิตนักศึกษาของสถาบัน ในทิศทางที่มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สถาบันการศึกษาเป็นแบบอย่างของสังคมและชุมชนในการ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้เกณฑ์การประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI - Green University)
เป็นแนวทางในการดาเนิน การ เพื่อเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร
มีจิตสานึกในการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
วิธีการคานวณ
ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น



ผลรวมคะแนน UI Green ปีการศึกษา 2559 - ผลรวมคะแนน UI Green ปีการศึกษา 2560
X 100
คะแนน UI Green ปีการศึกษา 2560

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7

เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน (เชิงปริมาณ)
ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อนหน้า (ปี 2559 = 2,037 คะแนน) เป้าหมาย ร้อยละ 3.26
(2,103 คะแนน)
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(ค่าเป้าหมายจะวัดจากอันดับโลกตามเกณฑ์การประเมินของ UI Green Metric ที่มหาวิทยาลัยได้รับ
ในแต่ละปี และความพยายามในการดาเนินงานเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยทักษิณ)
ใช้คะแนนเต็มของเกณฑ์เป็นฐาน (ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของคะแนนที่ได้ จากคะแนนเต็ม) คะแนน
เต็ม 10,000 คะแนน
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ตัวชี้วัด TSU11 ดัชนีความสุขของบุคลากร
คำอธิบำย
การสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชีวิตให้ คนใน
องค์กรมีความสุข มีชีวิตที่สมดุล (Quality Work Life) ทางานได้ ใช้ชีวิตได้ และอยู่ในที่ทางานได้ โดยมีแนวคิด
การจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ด้วย ความสุขแปดประการ (Happy 8) คือ สุขภาพดี (Happy Body) น้าใจงาม
(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 ดาเนินการประเมินด้วยเครื่องวัดความสุข HAPPINOMITER
แบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และกาหนดเป้าหมายผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ของบุคลากร
ทั้งหมดในส่วนงาน
วิธีการคานวณ
ค่ า เฉลี่ ย ดั ช นี ค วามสุ ข ของบุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เที ย บกั บ ระดั บ คะแนนเต็ ม 5
แยกตามกลุ่มบุคลากร ดังนี้
- บุคลากรสายวิชาการ
- บุคลากรสายสนับสนุน
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7
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เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิทยาลัย
ดัชนีความสุขของบุคลากร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
ระดับส่วนงาน
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
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ความท้าทายที่ 5
ความมั่นคงทางการเงิน
ตัวชี้วัด TSU12 การเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น
คำอธิบำย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง รายได้ที่มาจากการจัดการศึกษา
รายได้อื่น
หมายถึง รายได้ที่นอกเหนือจากรายได้จากการจัดการศึกษา ได้แก่
1. รายได้จากโครงการบริการวิชาการ (นับวงเงินที่จัดเก็บได้ ไม่หัก
ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ)
2. ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก (นับวงเงินที่ได้รับทั้งโครงการ)
3. เงินบริจาค
4. รายได้จากการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาส่วนงาน
5. รายได้จากโครงการเงินทุนหมุนเวียน
6. รายได้จากศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. รายได้จากค่าธรรมเนียมหลักสูตรต่อเนื่อง
8. เงินรับฝากลักษณะที่ได้รับเป็นเงินอุดหนุนหรืองบประมาณจาก
แหล่งภายนอก
9. รายได้จากการบริหารเงินคงคลัง เช่น รายได้ดอกเบี้ย
10. รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าบารุง
หอพัก ค่าเช่าร้าน เป็นต้น
11. รายได้อื่น ๆ
การคานวณการเพิ่มขึ้นของรายได้ ปีการศึกษา 2560 :
1. รายได้เพิ่มขึ้น = รายได้ในช่วงปีการศึกษา 2560 ( 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) รายได้ในช่วงปีการศึกษา 2559 ( 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
รายได้ที่เพิ่มขึ้น
x 100
2. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
รายได้ในช่วงปีการศึกษา 2559
เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
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ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7

เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ)
ระดับมหาวิทยาลัย
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 (เทียบกับปีที่ผ่านมา)
ระดับส่วนงาน
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
(บัณฑิตวิทยาลัย ไม่ต้องลงนามคารับรองฯ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีรายได้)
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ตัวชี้วัด TSU13 ความสามารถในการทาเงินเหลือจ่าย
คำอธิบำย
เงินเหลือจ่าย หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งเงิ นอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้ หัก
รายจ่ายและเงินกันเหลื่อมปี
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงิน
รายได้
ทั้งนี้ โดยเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต้องเป็นเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงานที่บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่
หน่วยงานกาหนดไว้แล้ว
การคานวณเงินเหลือจ่าย :
1. เงินเหลือจ่าย = งบประมาณที่ได้รับจัดสรร – รายจ่ายจริง - เงินกันเหลื่อมปี

เงินเหลือจ่าย
x 100
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ร้อยละของเงินเหลือจ่าย 

เกณฑ์การประเมิน : เป้าหมายการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3
ระดับ 1 ไม่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 2 มีการดาเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบแต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ไม่มีการ
วิเคราะห์)
ระดับ 3 มี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถ/มี ผ ลการวิ เ คราะห์ ก ารด าเนิ น งานเที ย บกั บ
เป้าหมาย
ระดับ 4 3+มี แ นวโน้ ม ผลการด าเนิ น งานของระบบที่ ดี ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ผลเป็ น ไป/ในทิ ศ ทางตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 5 4+มีการดาเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กาหนดและส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ
ระดับ 6 5มีผลการดาเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบในระดับชั้นนาของประเทศ มีการดาเนินงานที่ดี
ต่อเนื่องส่งผลให้การดาเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนาระดับประเทศ)
ระดับ 7 Excellent (Example of Word-class or Leading Practices)
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
ระดับ 1
ระดับ 2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
ระดับ 3

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
ระดับ 4

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
ระดับ 5-7
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เป้าหมายการดาเนินงานตามแผน(เชิงปริมาณ) เท่ากับ ร้อยละ 10
ระดับมหาวิทยาลัย
ความสามารถในการทาเงินเหลือจ่าย เป้าหมาย ร้อยละ 10
ระดับส่วนงาน (ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น/ฝ่ายแผนงาน/ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)
ตั้งค่าเป้าหมายให้มีความท้าทาย โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา กรณีส่วนงานใดมีผล
การดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ให้กาหนดค่าเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยมากที่สุด
ความสามารถในการทาเงินเหลือจ่าย เป้าหมาย ร้อยละ 10
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รายการอักษรย่อ
อักษรย่อ ชื่อเต็ม
ก.พ.ร.
กกอ.
ค.ป.ภ.
ทปอ. (CUPT)

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ
ที่ ประชุ มอธิ ก ำรบดี แห่ งประเทศไทย (The Council of University Presidents of
Thailand)
ทอมก.
ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ
สกอ.
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
สมศ.
สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพศึกษำ(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 (เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร
ดำเนินกำรที่เป็นเลิศ)
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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