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แผนการ Implement/ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ ์EdPEx มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562 
 

1. การจัดกลุ่มระดับพัฒนาการของส่วนงาน/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2562  
 
กลุ่มที่ ส่วนงาน/หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงาน 

1 ส่วนงานวิชาการ (EdPEx ปีท่ี 2) 
1. คณะพยาบาลศาสตร์ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
6. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
7. วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
8. วิทยาลัยนานาชาติ 
 9.   บัณฑิตวิทยาลัย 

ด าเนินงานตามแนวทางของ สกอ. ปีที่ 2 
1. ทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมินตนเองหมวด 1-6  และตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7  
2. ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของคณะกรรมการ
ประเมิน  
3. พัฒนาและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx 
4. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง /ผลการพัฒนาองค์กร (SAR) ตามแนวทางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
5. รายงานข้อมูล Common Data Set (CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

2 ส่วนงานวิชาการ (EdPEx ปีท่ี 3) 
1. คณะนิติศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
4.    คณะศึกษาศาสตร์ 

ด าเนินงานตามแนวทางของ สกอ. ปีที่ 3 
1. ทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมินตนเองหมวด 1-6  และตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 
2.  ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของคณะกรรมการ
ประเมิน  
3. พัฒนาและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx 
4.  จัดท า SAR (Application Report) ตามเกณฑ์ EdPEx   
5.  จัดส่งข้อมูล Common Data Set (CDS) ตามที่ สกอ. ก าหนด 
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กลุ่มที่ ส่วนงาน/หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงาน 
3 มหาวิทยาลัย 

ส่วนงานวิชาการ (EdPEx ปีท่ี 3+) 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

ด าเนินงานตามแนวทางของ สกอ. ปีที่ 3+ 
1. ทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมินตนเองหมวด 1-6  และตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7 
2. ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของคณะกรรมการ
ประเมิน  
3. พัฒนาและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx 
4. จัดท า SAR (Application Report) ตามเกณฑ์ EdPEx   
จัดส่งข้อมูล Common Data Set (CDS) ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

4 ส่วนงานอ่ืน 6 ส่วนงาน 
1. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 
2. สถาบันทักษิณคดีศึกษา 
3. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ
บูรณาการ 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. ส านักคอมพิวเตอร์ 

 6. ส านักหอสมุด 

ด าเนินงานเฉพาะกระบวนงานที่สนับสนุนกระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และกระบวนการบริหารจัดการหน่วยงาน 
1. ทบทวนโครงร่างองค์กร  
2. ทบทวนการประเมินตนเองหมวด 1-6 (เฉพาะกระบวนการสนับสนุนกระบวนงาน
หลัก/กระบวนงานสนับสนุน/กระบวนงาน หมวด 1-6 ของมหาวิทยาลัย และ
กระบวนการบริหารจัดการส่วนงาน/หน่วยงาน  ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด)    
3. ตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7   

- ประสิทธิผลของกระบวนการสนับสนุนกระบวนงานหลัก/กระบวนงานสนับสนุน/
กระบวนงาน หมวด 1-6 ของมหาวิทยาลัย  

- ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการส่วนงาน/หน่วยงาน ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

- ตัวชี้วัดเฉพาะตามบริบทของส่วนงาน (ถ้ามี) 
4. ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx และรายงานและรายงาน
ความก้าวหน้าตามแผน 
5. รายงานผลการพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด (SAR) 

5 หน่วยงานบริหาร 13 หน่วยงาน 
1. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 

ด าเนินงานเฉพาะกระบวนงานตามพันธกิจหลักท่ีสนับสนุนมหาวิทยาลัยและ
กระบวนการน าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติตามพันธกิจหลักของ
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กลุ่มที่ ส่วนงาน/หน่วยงาน แนวทางการด าเนินงาน 
2. ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 
3. ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 
4. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
5. ฝ่ายนิติการ 
6. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 
7. ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 
8. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 
9. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 
10. ฝ่ายแผนงาน 
11. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
12. ฝ่ายวิชาการ 
13. งานวิเทศสัมพันธ์ 

หน่วยงาน (หมวด 2 กลยุทธ์ หัวข้อ 2.2 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ) 
1. ทบทวนโครงร่างองค์กร  
2. ทบทวนการประเมินตนเองหมวด 1-6  เฉพาะกระบวนงานตามพันธกิจหลักท่ี
สนับสนุนมหาวิทยาลัย และกระบวนการน าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติตาม
พันธกิจหลักของหน่วยงาน (หมวด 2 กลยุทธ์ หัวข้อ 2.2 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ) 
3. ทบทวนตัวชี้วัดที่ส าคัญในหมวด 7   

- ประสิทธิผลของกระบวนงานตามพันธกิจหลักที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย 
- ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

4. ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะ (Feedback) ของคณะกรรมการ
ประเมิน และรายงานความก้าวหน้าตามแผน เฉพาะกระบวนการตามข้อ 2 
5. รายงานผลการพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด (SAR) 
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2. แผนการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2562 
 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร               

1.1 การวิเคราะห์ OFI และก าหนด
แนวทางการพัฒนา  

คณะกรรมการนโยบายและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน 

            

1.2 ทบทวนโครงร่างองค์กร  คณะกรรมการนโยบายและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน 

            

1.3 ทบทวนการประเมินตนเองหมวด 
1-6  

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
- ส่วนงานอื่นและหน่วยงาน
บริหารที่รับผิดชอบ
กระบวนงานของมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง             

1.4 ทบทวนผลลัพธ์ หมวด 7 คณะกรรมการนโยบายและการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน 

            

1.5 จัดท าแผนพัฒนาองค์กร - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
- ส่วนงานอื่นและหน่วยงาน
บริหารที่รับผิดชอบ
กระบวนงานของมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารส่วนงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

            

1.6 การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
ตามแผนพัฒนาองค์กร  

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
- ส่วนงานอื่นและหน่วยงาน
บริหารที่รับผิดชอบ
กระบวนงานของมหาวิทยาลัย 
 

ผู้บริหารส่วนงานและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน              

2.1 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทาง EdPEx รอบ 6 เดือน ผ่านระบบ 
e-SAR (ภายใน 30 พ.ย. 62) 

ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร    

        

 

2.2 ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแนวทาง EdPEx รอบ 6 เดือน  

- ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
และหน่วยงานบริหาร 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

   

        

 

2.3 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แนวทาง EdPEx รอบ 9 เดือน ผ่านระบบ 
e-SAR (ภายใน 29 ก.พ.63) 

ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร    

        

 

2.4 ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแนวทาง EdPEx รอบ 9 เดือน 

- ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
และหน่วยงานบริหาร 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

   

        

 

3. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
(จ าแนกตามกลุ่มระดับพัฒนาการของ
ส่วนงาน/หน่วยงาน) 

    

        

 

3.1 การให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ด าเนินงาน EdPEx ประเด็น :  
- แนวทางการวางระบบในการน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในปีที่
ผ่านมามาปรับปรุง พัฒนาองค์กรที่เป็น
ระบบ (ทุกกลุ่ม) 
- การเขียน Application Report  (กลุ่ม 

- ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
และหน่วยงานบริหาร 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
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กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2-3) 

3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงาน EdPEx ประเด็น :  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่ 
ผ่าน EdPEx 200 ของ กท.อว  (ทุกกลุ่ม) 
- การด าเนินงานตามพันธกิจหลักของ
หน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินงาน 
EdPEx ในระดับมหาวิทยาลัย (กลุ่ม 4-5) 

- ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
และหน่วยงานบริหาร (ทุกกลุ่ม) 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

   

        

 

3.3 การอบรมผู้ประเมินตามแนวทาง
เกณฑ์ EdPEx 

- ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงานวิชาการ 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

   
        

 

     3.4 พ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา การพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศขององค์กรโดยใช้แนวทาง 
EdPEx  

- อยู่ระหว่างการทาบทาม    

        

 

4. การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

    
        

 

4.1 การประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2562  

- ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น
และหน่วยงานบริหาร 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

   

        

 

4.2 การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองตามแนวทางทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
(SAR) รอบ 12 เดือน (สิ้นปีการศึกษา) 
ผ่านระบบ e-SAR   

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
- ส่วนงานอื่นและหน่วยงาน
บริหารที่รับผิดชอบ
กระบวนงานของมหาวิทยาลัย 
- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่วนงานวิชาการ ส่วนงาน
อ่ืน และหน่วยงานบริหาร 
(ปิดระบบ 15 มิ.ย.62) 

   

        

 



7 
 

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน/หน่วยงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
(ปิดระบบ 15 ก.ค.62) 

4.3 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามแนวทาง EdPEx  กลุ่มท่ี 1 
ส่วนงานวิชาการ EdPEx ปีที่ 2  

- คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจาก
ภายใน 

   

        

 

4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามแนวทาง EdPEx กลุ่มท่ี 2 ส่วน
งานวิชาการ EdPEx ปีที่ 3 และกลุ่มท่ี 3 
มหาวิทยาลัยและส่วนงานวิชาการ EdPEx 
ปีที่ 3+  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจาก
ภายในและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  

   

        

 

4.5 การประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา- - ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย ส่วนงาน
วิชาการ ส่วนงานอื่น และ
หน่วยงานบริหาร 

   

        

 

4.6 การรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
2562 เข้าระบบ CHE QA Online 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนงานวิชาการ    

        

 

4.7 การรายงานผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปี
การศึกษา 2562 ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    

        

 

5. การลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ปีการศึกษา 2563  

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา    
        

 

 


