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()456T5,U+VWX,4Y5Z[\0]+T0456
2^5Z5UY5Zÿ*5_`a5b5Z_cÿÿ
d&ddefdg&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿ%lÿ`mn66ÿÿ
fdoefll&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿpdÿ`mn66ÿÿ
flqelph&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿpoÿ`mn66ÿÿ
lgdÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿprÿ`mn66ÿÿ
lgd&d%eqpo&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿphÿ`mn66ÿÿ
qpo&d%er%h&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿgdÿ`mn66ÿÿ
r%h&d%eh%gÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿg%ÿ`mn66ÿÿ
,5YYWs5ÿh%g&d%ÿU+VWX,4ÿj[k6T^6t[ÿ`0ij[k6ÿgpÿ`mn66
u6+Y456,v5W0._5)+_ÿ*5_`a5b5Z_cÿÿ
d&dde%wddq&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿ%lÿ`mn66ÿÿ
%wddr&dde%w%gg&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿpdÿ`mn66ÿÿ
%w%go&dde%wpfh&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿpo`mn66ÿÿ
%wpld&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿprÿ`mn66ÿÿ
%wpld&d%e%ooh&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿphÿ`mn66ÿÿ
%wooh&d%e%wlgr&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿgdÿ`mn66ÿÿ
%wlgr&d%e%wrpq&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿg%ÿ`mn66ÿÿ
%wrpq&d%ÿU+VWX,4ÿj[k6T^6t[ÿ`0ij[k6ÿgpÿ`mn66
)xYb^54ÿ*5_`a5b5Z_cÿÿ
d&dde%wddq&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿgpÿ`mn66ÿÿ
%wddr&dde%w%gg&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿodÿ`mn66ÿÿ
%w%go&dde%wpfh&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿorÿ`mn66ÿÿ
%wpld&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿflÿ`mn66ÿÿ
%wpld&d%e%ooh&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿfrÿ`mn66ÿÿ
%wooh&d%e%wlgr&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿldÿ`mn66ÿÿ
%wlgr&d%e%wrpq&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿlpÿ`mn66ÿÿ
%wrpq&d%ÿU+VWX,4ÿj[k6T^6t[ÿ`0ij[k6ÿloÿ`mn66
Z34`a]iyÿÿ
d&dde%wddq&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿ%pÿ`mn66ÿÿ
%wddr&dde%w%gg&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿ%fÿ`mn66ÿÿ
%w%go&dde%wpfh&hhÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿ%rÿ`mn66ÿÿ
%wpld&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿp%ÿ`mn66ÿÿ
%wpld&d%e%ooh&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿppÿ`mn66ÿÿ
%wooh&d%e%wlgr&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿpgÿ`mn66ÿÿ
%wlgr&d%e%wrpq&ddÿU+VWX,4ÿ`0ij[k6ÿpoÿ`mn66ÿÿ
%wrpq&d%ÿU+VWX,4ÿj[k6T^6t[ÿ`0ij[k6ÿpfÿ`mn66
159150150 !"#

MN8EJO8
PK8Q M:R<<E=SK
gp&dd

gp&dd

lo&dd

pf&dd

01$

01213430

5675898 5ÿ ÿ 58

%&'()&* +,-./0-,12345674&'8'(39:*
BCDEFGHEFIEJKLF
MNOPIEJQRGIEJSJPTFIEJKLFUVVÿXYZ[\]ÿ^]_`a[abÿcEOIEJ
QRGIEJSJPTFJdHecfJJghPiÿjMÿLTkEDFHLTJHLTClÿmnÿoLDpRifqODKLFÿÿ
OPUBFIEJIEJQRGIEJSJPTFIEJKLFhPipRGSQFÿrJlVstFÿOuLNvwÿUClOP
IEJJETDEFIEJQRGIEJSJPTFIEJKLFcEOUVVxLJyOhPiuzl
I{E|FGrt|HJlVsJETf}pEt|HpRGSQFÿqGTcHLDS~FJETf}pEhPiOk{EIRV
psOpFS~FEFwÿÿ
OPÿÿnNmÿulUFFÿOkOPÿÿnNnÿulUFF
jNOPIEJ RFEKiLIEJKLFUVVLLFCFyoLDK{EFRIuLO }fScLJy|JL
SIzyOEcJEFhPiO|Ef}hTECRTI{E|FGÿqGTBkEFÿÿÿUCl
ÿ^Xÿÿ
t|HJlVsJETf}pEhPipRGSQFÿJHLOUFVcRfLTkEDUVVSJPTFÿÿ
OPÿÿnNmÿulUFFÿOkOPÿÿnNnÿulUFF
vNOPIEJQRGIEJSJPTFIEJKLFqGTtpHpsOpFKRDuOS~FU|CkDSJPTFJdH
LTkEDFHLTJHLTClÿjmÿoLDJETf}pEÿ|JLOkFHLTIfkEÿMmÿpONÿÿ
OPUBFIEJIEJQRGIEJSJPTFIEJKLFhPipRGSQFÿrJlVstFÿOuLNvwÿÿ
UClOPIEJJETDEFIEJQRGIEJSJPTFIEJKLFcEOUVVxLJyOhPiuzl
I{E|FGrt|HJlVsJETf}pEt|HpRGSQFÿqGTcHLDS~FJETf}pEhPiOk{E
JETf}pEhPiQRGIESJPTFIEJKLFUVVÿXYZ[\]ÿ^]_`a[abwÿÿ
OPÿÿnNmÿulUFFÿOkOPÿÿnNnÿulUFF
NJlGRVufEO D LtQoLDF}K}cckLIEJKLFoLDLEQEJTyOPukESCPiT
JfOOEIfkEÿNvnÿcHLDUFVBCIEJ~JlSO}FIEJKLFhRDÿjÿEuSJPTFÿÿ
OEIIfkEÿNvnÿÿnNmÿulUFFÿFHLTIfkEÿNmnÿÿnNnÿulUFF
mNOPSLIKEJ~JlILVIEJKLFSLIKEJu{EKLFcEOJd~UVVhPi
O|Ef}hTECRTÿuzlI{E|FGÿÿ
UClS~F~cEO|CRISIzyÿqGTJlVspiLf}pELTkEDpRGSQFÿUClS~F~
cEOSIzyÿUClf}PIEJ }QEJzEIEJcJfQKLVUClJRVJLDIEJSBT
U JkBCDEFhEDf}pEIEJÿrIJzPc{EJEÿ|JL|FRDKLÿ|JLBCDEF
f}pEIEJtFCRIgzlLiFwÿcEOhPiÿINNLNÿI{E|FGÿUClhPiO|Ef}hTECRT
I{E|FGS}iOSc}Oÿÿ
OPÿÿnNmÿulUFFÿOkOPÿÿnNnÿulUFF
NÿS~VVsuCEIJGPSGkFGHEFIEJSJPTFIEJKLFÿÿ
OPÿÿnNmÿulUFFÿOkOPÿÿnNnÿulUFF
BCDEFGHEFf}pEIEJ
NcP}O yVhufEOf}QRT|JLVhufEOf}pEIEJÿhPiOPpiL~JEILTdktF
fEJKEJf}pEIEJJlGRVFEFEpEc}hPi~JEItFEFoHLOdCKEIC
Yÿÿÿ¡ÿÿ
¢ÿIJzPOPpiL~JEI£S~FpiLUJIÿBCDEFClÿÿulUFFÿÿ
¢ÿIJzPS~FpiLJkfOÿBCDEFClÿjÿulUFFÿÿ
cHLDJlVspiLBCDEFUClBdHJkfOt|HpRGSQFÿÿ
¤¤¤ÿJlVsulUFFhPiGH
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CDEFGHIGJKLMNOINHPQRSTUVKLMNOINHWOXOTYZNOT[OTNHWOXOT
T\]QKZOZOWOEHÿVU_Z`ÿLF_ÿ[XVÿTQKTVaÿÿ
bÿXTcFIFWU_VdTOXefdgZWU_VhTXÿijaOZj\ÿkÿM\hZZÿÿ
bÿXTcFfdgZWU_VTlNIÿijaOZj\ÿmÿM\hZZÿÿ
EnVaT\KoWU_VijaOZhj\ipnTlNIYSnWQ]fPZÿÿ
qqqÿT\KoM\hZZLF_r]n
sDZtOf[ZVKLMNOINHPQRSTUVKLMNOINHWOXOTÿYZLF_dT\WoIT\]QK
ZOZOWOEHÿLQuaZFuÿEnVaIFÿvwxyzz{|}~ÿKQK[IKpTcJÿÿv zw
YZXOTZtOf[ZVhKKÿwÿvwzz}|x}ÿÿ
bÿXTcFIFWU_VdTOXefdgZWU_VhTXÿijaOZj\ÿkÿM\hZZÿÿ
bÿXTcFfdgZWU_VTlNIÿijaOZj\ÿmÿM\hZZÿÿ
qqqÿT\KoM\hZZLF_r]n
DZtOf[ZVKLMNOINHPQRSTUVKLMNOINHWOXOTÿYZLF_dT\WoIT\]QK
WOEHÿLQuaZFuÿEnVaIFÿvwxyzz{|}~ÿKQK[IKpTcJÿÿv zwÿYZ
XOTZtOf[ZVhKKÿwÿvwzz}|x}ÿÿ
bÿXTcFIFWU_VdTOXefdgZWU_VhTXÿijaOZj\ÿDÿM\hZZÿÿ
bÿXTcFfdgZWU_VTlNIÿijaOZj\ÿDkÿM\hZZÿÿ
qqqÿT\KoM\hZZLF_r]n
mDEFGHIGJKLMNOINHPQRSTUVKLMNOINHWOXOTYZNOT[OTNHWOXOT
T\]QKWOEHÿ_aVRlYpZOZÿÿXjolIÿmÿÿ
bÿXTcFIFWU_VdTOXefdgZWU_VhTXÿijaOZj\ÿmDÿM\hZZÿÿ
bÿXTcFfdgZWU_VTlNIÿijaOZj\ÿDCÿM\hZZÿÿ
qqqÿT\KoM\hZZLF_r]n
mmDEFGHIGJKLMNOINHPQRSTUVKLMNOINHWOXOTYZNOT[OTNHWOXOT
T\]QKWOEHÿ_aVRplYZOZÿÿXjolIÿkÿSTUVYZNOT[OTNHWOXOTT\]KQ
WOEHLF_IFXOTPQ]VQZ]QKNOT[OTEOIdT\XOVaÿ[IDÿÿ
bÿXTcFIFWU_VdTOXefdgZWU_VhTXÿijaOZj\ÿmÿM\hZZÿÿ
bÿXTcFfdgZWU_VTlNIÿijaOZj\ÿDÿM\hZZÿÿ
EnVaT\KoWU_VijaOZhj\ipnTlNIYSnWQ]fPZÿÿ
qqqÿT\KoM\hZZLF_r]n
mkDfdgZSQNSZnOMTaXOTNHPQRLF_r]nTQKaKdT\IOc[ZQK[ZoZYZXOTLtO
NHPQRPOXSZlNRaOZORZVXÿSTUVaKdT\IOcLoZhilZ]HZPOXÿNWDÿÿ
EnVaT\KoWU_VaOZNHPQRÿaKdT\IOcÿhj\hSjlaLoZYSnWQ]fPZÿÿ
IFÿÿmÿM\hZZÿrIlIFÿÿDÿM\hZZ
mDfdgZSQNSZnOMTaXOTNHPQRLF_r]nTQKaKdT\IOc[ZQK[ZoZYZXOTLtO
NHPQRPOXfaHZTORr]nVaISONHLROjQRÿÿ
EnVaT\KoWU_VaOZNHPQRÿaKdT\IOcÿhj\hSjlaLoZYSnWQ]fPZÿÿ
IFÿÿmÿM\hZZÿrIlIFÿÿDÿM\hZZ
mDIFSZQa[UVTQKTVaXOTZtOaOZNHPQRrdYWndT\RWZJPOXSZlNRaOZYZ
]nOZElOa`ÿEOIXTVKfXcJXOTdT\fIHZVaÿ[IDÿÿ
EnVaT\KoWU_VaOZNHPQRhj\SZlNRaOZLF_ZtOrdYWndT\RWZJYSnWQ]fPZÿÿ
IFÿÿDÿM\hZZÿrIlIFÿÿDÿM\hZZ
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BDhh
BCDEFGHIJKLMKNOPQOMERSTUEFGHHOUVWXOYMZEM[Hÿ]NSTÿHOUVWXOYE^Z_YV^`abH
NTPFcFNdEeWHÿÿ
eZÿfÿBÿQdgHHÿLe[eZÿfÿhDhÿQdgHH
BDhh
BiDeZIRj`HkZlWelmnZ_LMKNOPU`NTK̀jTWjbHNTPFcjPFNde`oHOpHÿÿ
kKTjeZ]ROUq`HgHPÿÿ
eZÿfÿBÿQdgHHÿLe[eÿZfÿhDhÿQdgHH
IRj`HMK̀HlOrH`HWsWkgRdPNWU`NVW^`U`N
BtDeZIRj`HVW^`U`NNdMOP^`kWEIYglN[]NSTHùEsHTN[VeUOPHWsWk
hDCh
gRdeZ^S_TT`X`NYmFN`UvTYJ[bHIRj`HVW^`U`Nÿÿ
kKTjNdPw^S_TIRj`Hÿ^S_THWsWkÿgRdT`X`NYmnZ_FNxUy`N[VenwUQHÿÿ
eZÿfÿhDCÿQdgHHÿLe[eZÿfÿhDhÿQdgHH
hDCh
BzDeZIRj`HVW^`U`NNdMOPH`H`^`kWEIYglN[]NSTHùEsHTN[VeUOP
HWsWkÿgRdeZ^S_TT`X`NYmFN`U{TYJ[bHIRj`HVW^`U`Nÿÿ
kKTjNdPw^S_TIRj`Hÿ^S_THWsWkÿgRdT`X`NYmnZ_FNxUy`N[VenwUQHÿÿ
eZÿfÿhDCÿQdgHHÿLe[eZÿfÿhDhÿQdgHH
B|DEFGHPwQR`UNMZEM[HMK̀HPNWU`NVW^`U`NNdMOPe]`VWnY`ROYÿÿ
hDCh
eZÿfÿhDCÿQdgHHÿLe[eZÿfÿhDhÿQdgHH
}hDEFGHPwQR`UN~TjQodnZ_gRUEFRZ_YHQV`eNJKUOP`QwNUWX]NST
hDCh
`QTwks`]UNNeÿLe[HOPNVes`HxUy`ÿÿ
eZÿfÿBDhÿQdgHHÿLe[eZÿfÿhDhÿQdgHH

159150150 !"#

$1$

1/7/2021

e-Performance Thaksin University

2. ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตามคํารับรองปฏิบัติงาน
2.1 ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน

สําหรับรองคณบดี ผลการดําเนินงาน EdPEx

กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม

A = 40 คะแนน
A- = 38 คะแนน
B+ = 36 คะแนน
B = 34 คะแนน
B- = 32 คะแนน
C+ = 30 คะแนน
C = 28 คะแนน
C- = 26 คะแนน

สําหรับผูชวยคณบดี ผลการดําเนินงาน
EdPEx

กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม

A =
A- =
B+ =
B =
B- =
C+ =
C =
C- =

สําหรับประธานสาขาวิชา ผลการดําเนินงาน
EdPEx

กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม

A = 10 คะแนน
A- = 9.5 คะแนน
B+= 9 คะแนน
B = 8.5 คะแนน
B- = 8 คะแนน
C+= 7.5 คะแนน
C = 7 คะแนน
C- = 6.5 คะแนน

สําหรับประธานสาขาวิชา ผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรอง

กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม

A = 10 คะแนน
A- = 9.5 คะแนน
B+ = 9 คะแนน
B = 8.5 คะแนน
B- = 8 คะแนน
C+ = 7.5 คะแนน
C = 7 คะแนน
C- = 6.5 คะแนน

สําหรับประธานสาขาวิชา ผลการประกัน
คุณภาพ AUN เฉลี่ยของทุกหลักสูตรในสาขา
วิชา

ตํ่ากวา 2.00 คิดเปน 12 คะแนน
2.00 - 2.24 คิดเปน 14 คะแนน
2.25 - 2.49 คิดเปน 16 คะแนน
2.50 - 2.99 คิดเปน 18 คะแนน
มากกวา 3.00 คิดเปน 20 คะแนน

apps.tsu.ac.th/epf/Step1/M2_Edit.jsp#

30
28.5
27
25.5
24
22.5
21
19.5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คาเปา
หมาย

คะแนน
เต็ม

0.00

40.0

0.00

30.0

0.00

10.0

0.00

10.0

0.00

10.0
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รายละเอียด

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน

สําหรับอาจารย ผลการดําเนินงาน EdPEx

กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม

A = 20 คะแนน
A- = 19 คะแนน
B+ = 18 คะแนน
B = 17 คะแนน
B- = 16 คะแนน
C+ = 15 คะแนน
C = 14 คะแนน
C- = 13 คะแนน

สําหรับอาจารย ผลการดําเนินงานตามคํา
รับรอง

กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม

A = 10 คะแนน
A- = 9.5 คะแนน
B+ = 9 คะแนน
B = 8.5 คะแนน
B- = 8 คะแนน
C+ = 7.5 คะแนน
C = 7 คะแนน
C- = 6.5 คะแนน

คะแนนที่ได

คาเปา
หมาย

คะแนน
เต็ม

20.00

20.0

8.00

10.0

28.0

2.2 ผลการประเมินมหาวิทยาลัยหรือสวนงานหรือหนวยงานตามคํารับรองปฏิบัติงาน สวนงานกําหนดรายละเอียดหรือ
หลักเกณฑเพิ่มเติม

รายละเอียด

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน

สําหรับผูชวยคณบดี ผลการดําเนินงาน
AUN

ตํ่ากวา 2.00 คิดเปน 6 คะแนน

คาเปา
หมาย

คะแนน
เต็ม

0.00

10.0

0.00

10.0

2.00 - 2.24 คิดเปน 7 คะแนน
2.25 - 2.49 คิดเปน 8 คะแนน
2.50 - 2.99 คิดเปน 9 คะแนน
มากกวา 3.00 คิดเปน 10 คะแนน

สําหรับประธานสาขาวิชา ผลการดําเนิน
งาน AUN

ตํ่ากวา 2.00 คิดเปน 6 คะแนน
2.00 - 2.24 คิดเปน 7 คะแนน
2.25 - 2.49 คิดเปน 8 คะแนน
2.50 - 2.99 คิดเปน 9 คะแนน
มากกวา 3.00 คิดเปน 10 คะแนน

apps.tsu.ac.th/epf/Step1/M2_Edit.jsp#
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รายละเอียด

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน

สําหรับอาจารย ผลการดําเนินงาน AUN

ตํ่ากวา 2.00 คิดเปน 6 คะแนน

คาเปา
หมาย
9.00

คะแนน
เต็ม
10.0

2.00 - 2.49 คิดเปน 7 คะแนน
2.50 - 2.99 คิดเปน 8 คะแนน
3.00 - 3.49 คิดเปน 9 คะแนน
มากกวา 3.50 คิดเปน 10 คะแนน
คะแนนที่ได

apps.tsu.ac.th/epf/Step1/M2_Edit.jsp#

9.0
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3. สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
3.1 สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ตามคานิยมหลัก)
ระดับการ
แสดง
พฤติกรรม
เปาหมาย
1.คารวะ (Respect)
1.1 เคารพตนเอง (ใชวาจาสุภาพ แตงกายถูกกาลเทศะ แสดงความคิดเห็นดวยความสุภาพ ตรง
ตอเวลา) .

5

1.2 เคารพและใหเกียรติผูอื่น (รับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ยอมรับเหตุผล ที่ดีกวา เคารพสิทธิ
ของผูอื่น) .

5

1.3 เคารพองคกร (ปฏิบัติตนอยูในกติกา/ระเบียบ และกรอบ จรรยาบรรณขององคกร รักษาชื่อ
เสียง/ภาพลักษณที่ดีขององคกร) .

5

1.4 เคารพกฎกติกาของสังคม (ปฏิบัติตนอยูในกฎกติกาของสังคม) .

5

คาเฉลี่ย

5

2.ปญญา (Wisdom)
2.1 คิด วิเคราะห อยางมีหลักการและเหตุผล.

5

2.2 ตัดสินใจโดยยึดประโยชนขององคกร/ สังคมเปนหลัก .

5

คาเฉลี่ย

5

3.สามัคคี
3.1 มีความรับผิดชอบตอหนาที่/องคกร/สังคม.

5

3.2 รวมมือกันทํางานที่ไดรับมอบหมาย ใหสําเร็จ ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน .

5

คาเฉลี่ย

5

4.มุงผลลัพธที่ดี
4.1 มุงมั่น ทุมเทในการปฏิบัติงาน.

5

4.2 ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายที่กําหนด.

5
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ระดับการ
แสดง
พฤติกรรม
เปาหมาย
4.3 มีความคิดริเริ่ม แสวงหาแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน.

5

คาเฉลี่ย

5

5.มีความคุมคา
5.1 ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายโดยใชเวลานอย/ ใชทรัพยากรอยางคุมคา .

5

5.2 มีผลการปฏิบัติงานอันกอใหเกิดผลกระทบ เชิงบวกตอองคกร/สังคม .

5

คาเฉลี่ย

5

6.นําพาสังคม
6.1 มีสวนรวมหรือเปนสวนหนึ่งขององคกร ในการรวมแกปญหา/พัฒนาสังคม .

5

6.2 มีจิตบริการ/จิตสาธารณะ.

5

คาเฉลี่ย

5

คาเฉลี่ยรวม

5

คะแนนที่ได

1

3.2 สมรรถนะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สวนงานกําหนดขึ้น
รายละเอียด

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน

คารวะ (Respect)

1.แตงกายเหมาะสมกับสถานภาพและ
บทบาท
***ระบุคะแนน
แตงกายเหมาะสม = 0.5 คะแนน
แตงกายไมเหมาะสม = 0 คะแนน
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รายละเอียด

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน

คารวะ (Respect)

2.สงระดับขั้นตามเวลาที่กําหนด โดย
ไมมีขอผิดพลาดในทุกรายวิชาที่สอน
***ระบุคะแนน
สงระดับขั้นตามเวลาที่กําหนด = 0.5
คะแนน
ไมสามาระสงระดับขั้นตามเวลาที่
กําหนด = 0 คะแนน

ปญญา (Wisdom) : มีปญญาธรรม

3.เขารวมการอบรม/สัมมนาที่จัดโดย
องคกรภายนอกในสาขาที่เกี่ยวของกับ
ตนเองปการศึกษาละอยางนอย 6
ชั่วโมง
*** ระบุคะแนน
สามารถเขารวมการอบรม/สัมมนา =
0.5 คะแนน
ไมสามารถเขารวมการอบรม / สัมมนา
= 0 คะแนน

ปญญา (Wisdom) : มีปญญาธรรม

4.มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือผล
งานที่เผยแพรในสื่อสาธารณะ
ตองระบุชื่อผลงาน วันเดือนปและมื่อ
เผยแพรที่ชัดเจน
*** ระบุคะแนน
มีผลงาน = 0.5 คะแนน
ไมมีผลงาน = 0 คะแนน

ปญญา (Wisdom) : มีปญญาธรรม

5.ตีพิมพบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ทีมีชื่อปรากฏอยูในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลสากล Scopus, ISI, SJR
ตองระบุชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ชวง
เวลาตีพิมพใหชัดเจน
***ระบุคะแนน
มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ = 1 คะแนน
ไมมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ = 0 คะแนน

ปญญา (Wisdom) : มีปญญาธรรม

6.นําเสนอบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการในที่ประชุมระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ ตองมี Proceedings ฉบับ
สมบูรณ (Full Paper) ในการนําเสนอ
แบบ Oral Presentation
ตองระบุชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ชวง
เวลาตีพิมพใหชัดเจน
*** ระบุคะแนน
มีการนําเสนอบทความในที่ประชุม
ระดับนานาชาติ = 0.5 คะแนน
ไมมีการนําเสนอบทความในที่ประชุม
ระดับนานาชาติ = 0 คะแนน
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รายละเอียด

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน

ปญญา (Wisdom): มีปญญาธรรม

7.นําเสนอบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการในที่ประชุมระดับชาติ ทั้งนี้
ตองมี Proceedings ฉบับสมบูรณ
(Full Paper) ในการนําเสนอแบบ
Oral Presentation
ตองระบุชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ชวง
เวลาตีพิมพใหชัดเจน
*** ระบุคะแนน
มีการนําเสนอบทความในที่ประชุม
ระดับชาติ = 0.25 คะแนน
ไมมีการนําเสนอบทความในที่ประชุม
ระดับชาติ = 0 คะแนน

ปญญา (Wisdom) : มีปญญาธรรม

8.ตีพิมพบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ
ซึ่งอยูในฐาน TCI กลุม 1
ตองระบุชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ชวง
เวลาตีพิมพใหชัดเจน
*** ระบุคะแนน
มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ
(TCI กลุม 1) = 0.5 คะแนน
ไมมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับ
ระดับชาติ (TCI กลุม 1) = 0 คะแนน

ปญญา (Wisdom) : มีปญญาธรรม

9.ตีพิมพบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ
ซึ่งอยูในฐาน TCI กลุม 2 หรือใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีการจัด
อันดับวารสารตามประกาศของ สมศ.
ตองระบุชื่อผลงาน ชื่อวารสาร ชวง
เวลาตีพิมพใหชัดเจน
*** ระบุคะแนน
มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ
(TCI กลุม 2) = 0.25 คะแนน
ไมมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ
(TCI กลุม 2) = 0 คะแนน

ปญญา (Wisdom) : มีปญญาธรรม

10.มีผลงานวิจัยงานสรางสรรค หรือ
ผลงานบริการวิชาการดานศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญากอใหเกิด
นวัตกรรมสังคม หรือเพิ่มมูลคาเชิง
พาณิชย
ชิ้นละ 0.5 คะแนน ไมเกิน 2 ชิ้น
*** ระบุคะแนน
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ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน

สามัคคี (Unity) มีสามัคคีธรรม

11.เขารวมกิจกรรม พระราชทาน
ปริญญาบัตร ปฐมนิเทศระดับคณะ
ไหวครูระดับมหาวิทยาลัย สัมมนา
ประจําป (กิจกรรมละ 0.25 คะแนน )
รวมแลวไมเกิน 4 กิจกรรม
*** ระบุคะแนน

สามัคคี (Unity) มีสามัคคีธรรม

12.เขารวมประชุมสาขาวิชาและ
หลักสูตร หรือกิจกรรมของหลักสูตร
หรือสาขาวิชารอยละ 80 ของการ
ประชุม
*** ระบุคะแนน
เขารวมประชุมรอยละ 80 ของการ
ประชุม = 0.25 คะแนน
เขารวมประชุมนอยกวารอยละ 80
ของการประชุม = 0 คะแนน

สามัคคี (Unity) มีสามัคคีธรรม

13.เปนกรรมการในโครงการกลางของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(โครงการละ 0.5 คะแนน) รวมแลวไม
เกิน 2 โครงการ
ตองระบุชื่อโครงการและหนาที่
***ระบุคะแนน

สามัคคี (Unity) มีสามัคคีธรรม

14.เปนคณะกรรมการพันธกิจของคณะ
(พันธกิจละ 0.5 คะแนน) รวมแลวไม
เกิน 2 พันธกิจ
***ระบุคะแนน

มุงผลลัพธที่ดี (Outcome
Oriented)

15.หลักสูตรมีการดําเนินงาน/กิจกรรม
กับองคกรหนวยงานในตางประเทศที่
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดทําความรวมมือ
ทางวิชาการรวมกัน (MoU) โดยมีการ
ดําเนินการใน 4 ลักษณะ อยางนอย 1
กิจกรรม ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษากับ
ตางประเทศ (inbound of
outbound)
2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตาง
ประเทศ (inbound of outbound)
3. การจัดประชุมวิชาการรวม
4. การแลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรม
***ระบุคะแนน
หลักสูตรมีการดําเนินงาน/กิจกรรมกับ
องคกรหนวยงานในตางประเทศ = 0.5
คะแนน
หลักสูตรไมมีการดําเนินงาน/กิจกรรม
กับองคกรหนวยงานในตางประเทศ =
0 คะแนน
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รายละเอียด

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน

มุงผลลัพธที่ดี (Outcome
Oriented)

16.หลักสูตรมีระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต (วัดจาก LO/ELO) ตั้งแต
ระดับ 4.00 ขึ้นไป
***ระบุคะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ระดับ 4.00 ขึ้นไป = 0.5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ระดับตํ่ากวา 4.00 = 0 คะแนน

มุงผลลัพธที่ดี (Outcome
Oriented)

17.หลักสูตรที่มีนิสิตรอยละ 30 สอบ
ผานสรรถนะภาษาอังกฤษตามเกณฑที่
คณะกําหนด
***ระบุคะแนน
นิสิตในหลักสูตรสอบผานสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษรอยละ 30 ขึ้นไป = 0.5
คะแนน
นิสิตในหลักสูตรสอบผานสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษตํ่ากวารอยละ 30 = 0
คะแนน

มุงผลลัพธที่ดี (Outcome
Oriented)

18.หลักสูตรมีรายวิชาเรียนรูโดยใช
ชุมชนเปนฐาน อยางนอยรอยละ 25
ของจํานวนหนวยกิต โดยระบุไวใน
มคอ.3
เชน ศศ.บ. (การบริหารและพัฒนา
ชุมชน) มี 120 หนวยกิต ตองมีรายวิชา
เรียนรูในชุมชน ไมนอยกวา 10
รายวิชา จํานวน 30 หนวยกิต
ตองระบุรายวิชาและจํานวนหนวยกิจ
ใหชัดเจน
***ระบุคะแนน
หลักสูตรมีรายวิชาเรียนรูโดยใชชุมชน
เปนฐานรอยละ 25 ขึ้นไป = 0.5
คะแนน
หลักสูตรมีรายวิชาเรียนรูโดยใชชุมชน
เปนฐานนอยกวารอยละ 25 = 0
คะแนน

มุงผลลัพธที่ดี (Outcome
Oriented)

19.เปนอาจารยที่ไดรับรางวับระดับ
ชาติ/นานาชาติ (ผลงานละ 0.5
คะแนน) รวมแลวไมเกิน 2 รางวัล
***ระบุคะแนน

มุงผลลัพธที่ดี (Outcome
Oriented)

20.มีผลงานวิชาการตีพิมพเผยแพร
หรือนําเสนอรวมกับนิสิต และมีชื่อ
อาจารยปรากฏอยูในผลงาน (ชิ้นงาน
ละ 0.25 คะแนน) ไมเกิน 4 ชิ้นงาน
ตองระบุชื่อผลงาน ชื่อนิสิต และ
อาจารยที่ปรึกษารวมทุกคน
***ระบุคะแนน
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ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน

มุงผลลัพธที่ดี (Outcome
Oriented)

21.หลักสูตรมีนิสิตหรือบัณฑิตที่ไดรับ
รางวัลผูประกอบการ (Startup
Awards) นวัตกรรมสังคม
***ระบุคะแนน
มีนิสิตหรือบัณฑิตที่ไดรับรางวัลผู
ประกอบการ (Startup Awards)
นวัตกรรมสังคม = 0.5 คะแนน
ไมมีนิสิตหรือบัณฑิตที่ไดรับรางวัลผู
ประกอบการ (Startup Awards)
นวัตกรรมสังคม = 0 คะแนน

มีความคุมคา (Worthiness)

22.เปนหัวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับงบ
ประมาณสนับสนุนในการทําวิจัยจาก
หนวยงานภายนอก
ตองระบุชื่อโครงการ ชวงเวลาที่ไดรับ
งบประมาณใหชัดเจน
*** ระบุคะแนน
เปนหัวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับงบ
ประมาณจากหนวยงานภายนอก =
0.5 คะแนน
ไมเปนหัวหนาโครงการวิจัยที่ไดรับงบ
ประมาณจากหนวยงานภายนอก = 0
คะแนน

มีความคุมคา (Worthiness)

23.มีสินคาและบริการในพื้นที่ที่ไดรับ
การสรางมูลคาเพิ่มจากงานวิจัย หรือ
งานบริการวิชาการ
ชิ้นละ 1 คะแนน ไมเกิน 2 ชิ้น
***ระบุคะแนน

มีความคุมคา (Worthiness)

24.เปนบุคลากรที่ไดรับเงินทุน
สนับสนุนการบริการวิชาการจากแหลง
ภายนอก (นับเฉพาะบุคลากรที่มีชื่อใน
ระบุในสัญญา) ทั้งนี้ตองระบุชื่อ
โครงการ และชวงเวลาที่ไดรับงบ
ประมาณไดชัดเจน
โครงการละ 1 คะแนน ไมเกิน 2
โครงการ
***ระบุคะแนน

มีความคุมคา (Worthiness)

25.หลักสูตร/สาขาวิชามีเงินรายไดจาก
การบริการวิชาการ
***ระบุคะแนน
มีเงินรายไดจากการบริการวิชาการ =
0.5 คะแนน
ไมมีเงินรายไดจากการบริการวิชาการ
= 0 คะแนน

apps.tsu.ac.th/epf/Step1/M3_Edit.jsp

คาเปาหมาย

คะแนนเต็ม

0.0

0.5

0.0

0.5

0.0

2.0

0.0

2.0

0.0

0.5
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นําพาสังคม (Social Responsibility)

26.มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
การนําไปใชประโยชนในเชิงสังคมหรือ
เชิงพาณิชย ซึ่งมีหนังสือรับรองการใช
ประโยชนจากหนวยงานภายนอก (มิติ
การใชประโยชนละ 0.5 คะแนน) รวม
แลวไมเกิน 2 ชิ้น
***ระบุคะแนน

นําพาสังคม (Social Responsibility)

27.มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
กอใหเกิดนวัตกรรมสังคม (ผลงานละ
0.5 คะแนน) รวมแลวไมเกิน 2 ชิ้น
***ระบุคะแนน

นําพาสังคม (Social Responsibility)

28.ผลงานตีพิมพที่ไดรับการอางอิง
(ผลงานละ 0.5 คะแนน) รวมแลวไม
เกิน 2 ผลงาน
***ระบุคะแนน

นําพาสังคม (Social Responsibility)

29.เปนบุคลกรที่ไดรับเงินทุนสนับสนุน
การบริการวิชาการจากคณะ นับเฉพาะ
บุคลากรที่มีชื่อระบุในคําสั่ง (โครงการ
ละ 0.50 คะแนน รวมแลวไมเกิน 2
โครงการ)
***ระบุคะแนน

นําพาสังคม (Social Responsibility)

30.หลักสูตรมีความรวมมือกับชุมขน
ภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนในการผลิต
บัณฑิต
***ระบุคะแนน
มีความรวมมือกับชุมชน ภาคธุรกิจหรือ
ภาคเอกชนในการผลิตบัณฑิต = 0.5
คะแนน
ไมมีความรวมมือกับชุมชน ภาคธุรกิจ
หรือภาคเอกชนในการผลิตบัณฑิต = 0
คะแนน

นําพาสังคม (Social Responsibility)

31.หลักสูตรมีความรวมมือกับชุมชน
ภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนกอใหเกิด
นวัตกรรมสังคม
***ระบุคะแนน
มีความรวมมือกับชุมชน ภาคธุรกิจหรือ
ภาคเอกชนกอใหเกิดนวัตกรรมสังคม =
0.5 คะแนน
ไมมีความรวมมือกับชุมชน ภาคธุรกิจ
หรือภาคเอกชนกอใหเกิดนวัตกรรม
สังคม = 0 คะแนน

apps.tsu.ac.th/epf/Step1/M3_Edit.jsp

คาเปาหมาย

คะแนนเต็ม

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

1.0

0.0

0.5

0.0

0.5
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32.หลักสูตรมีโครงการที่จัดเพื่อ
สนับสนุน และเสริมสรางความเขมแข็ง
พื้นที่สําคัญของคณะ
***ระบุคะแนน
มีโครงการที่จัดเพื่อสนับสนุน และเสริม
สรางความเขมแข็งพื้นที่สําคัญของคณะ
= 0.5 คะแนน
ไมมีโครงการที่จัดเพื่อสนับสนุน และ
เสริมสรางความเขมแข็งพื้นที่สําคัญ
ของคณะ = 0 คะแนน

คะแนนรวม

apps.tsu.ac.th/epf/Step1/M3_Edit.jsp

คาเปาหมาย

คะแนนเต็ม

0.0

0.5

1.50

23.75
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