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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 เปนการประเมินแบบ Desktop Assessment ผานระบบประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ (e-SAR TSU) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ของ  

บัณฑิตวิทยาลัย ตามคาเปาหมายการดําเนินงานในคํารับรองการปฏิบัติงานของ บัณฑิตวิทยาลัย โดยองคประกอบการประเมินและคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มีดังน้ี 

 สวนที่ 1 การนําระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร (EdPEx) ประเมินโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ผานการอบรม 

ผูประเมิน EdPEx 

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) ประเมินโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 

โดยผลการประเมิน มีดังน้ี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 

 

ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา 
จํานวน

ตัวชี้วัด 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

คะแนน 

คา

เปาหมาย 

คะแนนผลประเมิน คะแนนถวงนํ้าหนัก 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

สวนที่ 1 การนําระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร (EdPEx) 1 40 3.00 3.00 2.00 1.20 0.80 

สวนที่ 2 ผลลัพธ (หมวด 7) 16 60 3.00 3.00 3.00 1.80 1.80 

คะแนน 17 100 3.00 3.00 2.50 3.00 2.60 
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สวนท่ี 1 การนําระบบคุณภาพสากลมาใชบริหารจัดการท่ัวท้ังองคกร (EdPEx)  
 

สรุปผลการประเมินตามแนวทางการดําเนินงาน  

ประเด็น 
ความครบถวน 

การรายงาน 

Strengths 

(จุดแข็ง) 

Areas for Improvement 

(เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได) 

 โครงรางองคกร (OP)   -  - หลักสูตรและบริการ  ระบุ หลักสูตร และบริการที่สําคัญ พรอม แนวทางการสง

มอบ 

- องคประกอบ/ปจจัยที่ทําใหบุคลากรเขามามีสวนรวมเพื่อใหมหาวิทยาลัยบรรลุพันธกจิ

และวิสัยทัศน จําแนกตามกลุมบุคลากร 

- ระบุเฉพาะกฎระเบียบที่สําคัญและเกี่ยวของใหชัดเจน ช่ือ ป พ.ศ. หนวยงานที่

กํากับ (ขอเสนอแนะเดิม ปการศึกษา 2560) 

- โครงสรางการบรหิาร 

- ผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และผูมีสวนไดสวนเสีย ระบุความตองการและความคาดหวัง 

จําแนกตามกลุม 

- ผูสงมอบและคูความรวมมือ ระบุบทบาทตอระบบงาน/กระบวนการ บทบาทตอ

การสงเสริมขีดความสามารถ และขอกําหนดที่สําคัญ จําแนกตามกลุม 

- ลําดับการแขงขัน กรณีมีขอมูลใหระบุตัวช้ีวัดและลําดับการแขงขันกับคูเทียบ 

(ขอเสนอแนะเดิม ปการศึกษา 2560)   

- ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ ตองสอดคลองกับขอมูลตัวช้ีวัด ลําดับการแขงขัน 

- วิเคราะหโอกาสเชิงกลยุทธเพิ่มเติม เพื่อนําไปใชในการจัดทําแผน (P2ข.) 

- ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ ระบุเฉพาะเครื่องมือ 
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ประเด็น 
ความครบถวน 

การรายงาน 

Strengths 

(จุดแข็ง) 

Areas for Improvement 

(เร่ืองท่ีสามารถปรับปรุงได) 

2. การประเมินตนเองหมวด 1-6    - - ศึกษาและทําความเขาใจเกณฑ และมุมมองเชิงระบบตอบคําถามใหตรงตามเกณฑ

และเห็นกระบวนการดําเนินงาน (Approach) ทีเ่ปนระบบ และมรีายละเอียดของผล

การดําเนินงานสนับสนุน (Evidence)  เชน 6.1ก(1) ขอกําหนดของหลกัสูตร บรกิาร 

และกระบวนการ 6.1ก(2) แนวคิดการออกแบบ 

3. ผลการวิเคราะหโอกาสในการ

ปรับปรงุทีส่ําคัญ (OFI)  

 - - ความสอดคลองของ OFI กับการประเมินตนเอง หมวด 1-6  (OFI   มาจากการ

วิเคราะห OP และหมวด 1-6 

4. แผนพัฒนาองคกร (Action Plan 

for Improvement)  

 - - แผนพัฒนาองคกรตองสอดคลองกบัผลการวิเคราะหและจดัลําดับความสําคัญของ 

OFI 

5. รายงานผลการพฒันาตาม

แผนพัฒนาองคกร  

 - ขาดแผนและผลการพฒันาตามแผน เรื่อง กระบวนการจัดทาํแผน และกระบวนการ

ออกแบบระบบและกระบวนการทํางาน (Roadmap การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 

6. สรปุผลการปรับปรงุและพฒันา

องคกร ในปการศึกษา 2561  

 - ผลการปรับปรงุและพัฒนาองคกร ตามตัวช้ีวัด หมวด 7 

คะแนนผลการประเมิน ระดับ 2  
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สวนท่ี 2 ผลลัพธ (หมวด 7) 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวม 

ตัวชี้วัด 
ผลประเมินกรรมการ 

จํานวนตัวชี้วัด รอยละ 

ตัวชี้วัดท้ังหมด 16 100.00 

รอขอมูล 1 6.25 

การบรรลุเปาหมาย 15 63.75 

- บรรลเุปาหมาย 13 86.67 

- ไมบรรลเุปาหมาย 2 13.33 

การวิเคราะหแนวโนม (เฉพาะตัวชี้วัดท่ีมีขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 ป) 10 66.67 

- แนวโนมสูงข้ึน 6 60.00 

- แนวโนมคงที ่ 1 10.00 

- แนวโนมไมชัดเจน (ข้ึนๆ ลงๆ) 3 30.00 

ตัวชี้วัดท่ียังไมมีแนวโนม (ตัวชี้วัดใหม) 5 33.33 
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คะแนนผลการประเมิน ระดับ 3 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวชี้วัด 

ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คา

เปาหมาย 

ผลประเมิน

ตนเอง 

ผลประเมินกรรมการ 

ป 2559 ป 2560 ผลประเมิน เปาหมาย แนวโนม หมายเหตุ 

7.1ก-4 รอยละของผลงานของผูสําเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร ระดับนานาชาติ 

รอยละ  3.55 รอยละ  8.48 รอยละ 

10 

รอยละ 

11.97 

รอยละ 

11.97 

บรรล ุ สูงข้ึน - 

7.1ก-5 รอยละของผลงานของผูสําเรจ็

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ

ตีพิมพหรือเผยแพร ระดับนานาชาติ 

รอยละ 25.00 รอยละ 

16.67 

รอยละ 

20 

รอยละ 

142.86 

รอยละ 

142.86 

บรรล ุ ไมชัดเจน - 

7.1ข (ฉ-1) ระดับความสําเรจ็ของ

กระบวนการแสวงหาแหลงทุนพัฒนา

บัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 

N/A N/A ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 3 บรรล ุ ตชว.ใหม ยังไมเห็นระบบและ

กระบวนการ PDCA 

7.2ก-1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอการ

ใหบรกิารของมหาวิทยาลัย 

คาเฉลี่ย 3.75 คาเฉลี่ย 3.90 คาเฉลี่ย 

3.90 

รอยละ 

4.08 

รอยละ 

4.08 

บรรล ุ สูงข้ึน - 

7.2ก-2 รอยละความไมพึงพอใจของนิสิตตอ

การใหบริการของมหาวิทยาลัย 

N/A N/A รอยละ 

0.45 

รอยละ 

2.81 

รอยละ 

2.81 

ไมบรรล ุ ตชว.ใหม - 

7.3ก-6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

ดานบรรยากาศการทํางาน 

คาเฉลี่ย 3.86 คาเฉลี่ย 3.51  คาเฉลี่ย 

3.51 

คาเฉลี่ย 

3.50 

คาเฉลี่ย 

3.50 

ไมบรรล ุ ไมชัดเจน - 

7.3ก-6.1 สายวิชาการ N/A N/A คาเฉลี่ย 

3.51 

N/A N/A - - - 
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ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คา

เปาหมาย 

ผลประเมิน

ตนเอง 

ผลประเมินกรรมการ 

ป 2559 ป 2560 ผลประเมิน เปาหมาย แนวโนม หมายเหตุ 

7.3ก-6.2 สายสนับสนุน 

 

 

N/A 3.51 คาเฉลี่ย 

3.51 

คาเฉลี่ย 

3.50 

คาเฉลี่ย 

3.50 

- - - 

7.3ก-8 ระดับความผูกพันของบุคลากร คาเฉลี่ย 3.78 คาเฉลี่ย 3.89 คาเฉลี่ย 

3.70  

คาเฉลี่ย 

4.04 

คาเฉลี่ย 

4.04 

บรรล ุ สูงข้ึน - 

7.3ก-8.1 สายวิชาการ N/A N/A คาเฉลี่ย 

3.70 

N/A N/A - - - 

7.3ก-8.2 สายสนับสนุน N/A N/A คาเฉลี่ย 

3.70 

คาเฉลี่ย 

4.04 

คาเฉลี่ย 

4.04 

- - - 

7.3ก-9 คาเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรใน

ทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 70.16 รอยละ 

71.18 

รอยละ 

66.00 

รอยละ 

68.70 

รอยละ 

68.70 

บรรล ุ ไมชัดเจน - 

7.3ก-9.1 สายวิชาการ N/A N/A รอยละ 

66.00 

N/A N/A - - - 

7.3ก-9.2 สายสนับสนุน รอยละ 70.2 รอยละ  

71.20 

รอยละ 

71.20 

รอยละ  

68.70 

รอยละ  

68.70 

- - - 

7.3ก-10 รอยละของผูบริหารระดับสวนงาน/

หนวยงานที่ไดรบัการพัฒนา 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

บรรล ุ สูงข้ึน - 
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ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คา

เปาหมาย 

ผลประเมิน

ตนเอง 

ผลประเมินกรรมการ 

ป 2559 ป 2560 ผลประเมิน เปาหมาย แนวโนม หมายเหตุ 

7.3ก-11 รอยละของบุคลากรที่ไดรบัการ

พัฒนาตามความจําเปนของสวนงาน/

หนวยงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

บรรล ุ สูงข้ึน - 

7.3ก-11.1 สายวิชาการ N/A N/A รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

- - - 

7.3ก-11.2 สายสนับสนุน รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

- - - 

7.4ก-1 ระดับการรับรูและเขาใจทิศทางการ

นําองคกร 

     บรรล ุ ตชว.ใหม - 

7.4ก-1.1 สายวิชาการ N/A N/A คาเฉลี่ย 

3.00 

คาเฉลี่ย 

3.00 

คาเฉลี่ย 

3.00 

- - ไมมีหลักฐานอางอิง 

7.4ก-1.2 สายสนับสนุน N/A คาเฉลี่ย 4.50 คาเฉลี่ย 

4.50 

คาเฉลี่ย 

3.45 

คาเฉลี่ย 

3.45 

- - ไมมีหลักฐานอางอิง 

7.4ก-2 ผลการประเมินผูนําระดับสูง N/A N/A คาเฉลี่ย 

3.25 

คาเฉลี่ย 

4.29 

คาเฉลี่ย 

4.29 

บรรล ุ ตชว.ใหม - 

7.4ก-3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย โดย ปปช. (TSU05) 

N/A N/A 80.00 

คะแนน 

รอผล รอผล    
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ตัวบงชี้ 
ผลการดําเนินงานยอนหลัง คา

เปาหมาย 

ผลประเมิน

ตนเอง 

ผลประเมินกรรมการ 

ป 2559 ป 2560 ผลประเมิน เปาหมาย แนวโนม หมายเหตุ 

7.4ก-4 คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติ

หนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

3.00 

คะแนน 

3.00 

คะแนน 

3.00 

คะแนน 

3.00 

คะแนน 

3.00 

คะแนน 

บรรล ุ คงที ่ - 

7.4ข-1 รอยละของตัวช้ีวัดที่บรรลเุปาหมาย

ตามแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

(ปงบประมาณ) 

N/A N/A รอยละ 

75.00 

รอยละ 

100.00 

รอยละ 

100.00 

บรรล ุ ตชว.ใหม ไมมีหลักฐานอางอิง 

7.4ข-2 รอยละของตัวช้ีวัดที่บรรลเุปาหมาย

ตามแผนปฏิบัติการประจําป (ปงบประมาณ) 

รอยละ  94.87 รอยละ 

96.67 

รอยละ 

96.67 

รอยละ 

100.00 

รอยละ 

100.00 

บรรล ุ สูงข้ึน ไมมีหลักฐานอางอิง 

 

https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjcwMTM=&idm=MTM3NA==&eid=NjA=
https://esar.tsu.ac.th/qareportdept/indicatorlist.jsp?action=detail&id=MjcwMTM=&idm=MTM3NA==&eid=NjA=
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