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ขอแสดงความยนิดีกับ 4 สว่นงาน คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์คณะวทิยาการสขุภาพและการกีฬา และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลัยทักษิณ ที�ผา่นการคัดเลือกเบื�องต้น (Screening) โครงการพฒันา
คณุภาพการศึกษาสูค่วามเป�นเลิศ : EdPEx200 รุน่ที� 10 พ.ศ. 2565 ของ สป.อว. จาก
จาํนวนหนว่ยงานที�สมคัรเขา้รว่มโครงการทั�งหมด 141 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับ
สถาบนั 11 หนว่ยงาน และระดบัคณะ 130 หนว่ยงาน และผา่นการคัดเลือก จาํนวน 44
หน่วยงาน  
http://www.edpex.org/2023/01/screening-10.html
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จุลสารโดยจุลสารโดยจุลสารโดย
ที�ปรึกษาที�ปรึกษาที�ปรึกษา                  : ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ: ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ: ผศ.ดร.ถาวร จันทโชติ
                                                   (((รองอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)รองอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)รองอธิการบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ)
บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ      : นางสาวป�� นป�นัทธ์ ดํานุ้ย: นางสาวป�� นป�นัทธ์ ดํานุ้ย: นางสาวป�� นป�นัทธ์ ดํานุ้ย
                                                   (ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษา)(ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษา)(ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ�ายประกันคุณภาพการศึกษา)
กองบรรณาธิการ : นางสาวภริตา ข้ามเขตกองบรรณาธิการ : นางสาวภริตา ข้ามเขตกองบรรณาธิการ : นางสาวภริตา ข้ามเขต

QA NEWS
โครงการสมัมนา การเคลื�อนเปลี�ยนสูยุ่ทธศาสตรแ์ละหมุดหมายมหาวทิยาลัยทักษิณ 

ภายใต้กิจกรรม "TSU Talk for Synergy to Create Strategy and Milestone"

เมื�อวนัที� 14 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ถาวร  จนัทโชติ รองอธกิารบดฝี�ายยุทธศาสตรแ์ละประกันคณุภาพ 
 ผศ.ดร.นพมาศ  ป�กเขม็ อดตีผูช้ว่ยอธกิารบดฝี�ายยุทธศาสตรแ์ละประกันคณุภาพ  และ น.ส.ป�� นป�นทัธ ์ ดํานุย้
รกัษาการแทนหวัหนา้ฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษา เขา้รว่มโครงการสมัมนา การเคลื�อนเปลี�ยนสูยุ่ทธศาสตรแ์ละ
หมุดหมายมหาวทิยาลัยทักษิณ ภายใต้กิจกรรม "TSU Talk for Synergy to Create Strategy and Milestone"
ณ หอประชุมแสงสรุยิา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยทักษิณ วทิยาเขตสงขลา ซึ�งเป�นสว่นหนึ�งของกระบวนการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธม์หาวทิยาลัยสูก่ารปฏิบติัในระดับสว่นงาน

ขอแสดงความยนิดีกับ 4 สว่นงาน ที�ผา่นการคัดเลือกเบื�องต้น (Screening)ขอแสดงความยนิดีกับ 4 สว่นงาน ที�ผา่นการคัดเลือกเบื�องต้น (Screening)  
โครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาสูค่วามเป�นเลิศ : EdPEx200 รุน่ที� 10 พ.ศ. 2565 ของ สป.อว.โครงการพฒันาคณุภาพการศึกษาสูค่วามเป�นเลิศ : EdPEx200 รุน่ที� 10 พ.ศ. 2565 ของ สป.อว.  

กิจกรรม Tea Talk วทิยาเขตพทัลงุ โดยคณะวทิยาศาสตร์

เมื�อวนัที� 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00-09.00 น.
ผศ.ดร.ถาวร จนัทโชติ รองอธกิารบดฝี�ายยุทธศาสตรแ์ละประกันคณุภาพ
ผศ.ดร.นพมาศ ป�กเขม็ อดตีผูช้ว่ยอธกิารบดฝี�ายยุทธศาสตรแ์ละประกันคณุภาพ  
และ น.ส.ป�� นป�นทัธ ์ดํานุย้ รกัษาการแทนหวัหนา้ฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษา 
เขา้รว่มกิจกรรม Tea Talk วทิยาเขตพทัลงุ โดยคณะวทิยาศาสตรเ์ป�นเจา้ภาพ

http://www.edpex.org/2023/01/screening-10.html
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QA-TSU : Share & Learn ป�การศึกษา 2565 ครั�งที� 2 "สานพลังสูก่ารยกระดับคณุภาพหลักสตูร
ด้วยเกณฑ์ AUN-QA 4.0 Synergy To Enhance Curriculum Quality With AUN-QA 4.0 Criteria"

เมื�อวนัที� 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษา จดักิจกรรม
KM -> QA-TSU : Share & Learn ป�การศึกษา 2565 ครั�งที� 2 หวัขอ้ "สานพลังสูก่ารยกระดับ
คณุภาพหลักสตูรด้วยเกณฑ์ AUN-QA 4.0 Synergy To Enhance Curriculum Quality With
AUN-QA 4.0 Criteria" ผา่นระบบ Zoom Meeting โดยเชญิหลักสตูรที�มผีลประเมนิคณุภาพการ
ศึกษาภายใน ป�การศึกษา 2564 สงูสดุ 5 ลําดับ รว่มนําเสนอกระบวนการผลการดําเนินงานที�ผา่น
มาเพื�อการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกันภายในมหาวทิยาลัย 
และมหีลักสตูรตอบรบัรว่มแลกเปลี�ยน จาํนวน 3 หลักสตูร ได้แก่ 
1.วท.บ. อาชวีอนามยัและความปลอดภัย คณะวทิยาการสขุภาพและการกีฬา 
นําเสนอโดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธติิมา ณ สงขลา
2.วท.บ. วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชวีภาพ 
นําเสนอโดย อาจารย ์ดร.รทัรดา เทพประดิษฐ์
3.วท.บ. เทคโนโลยเีครื�องสาํอางและผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชวีภาพ
นําเสนอโดย อาจารย ์ดร.ณัฐกาญจน ์แดงมณี
โดยมผีูบ้รหิาร บุคลากรสายคณาจารย ์และสายสนับสนุน เขา้รว่มกิจกรรม จาํนวน 112 คน 

"TSU Rebrand Grand Opening" 

เมื�อวนัพุธที� 25 มกราคม 2566 ผศ. ดร.ถาวร  จนัทโชติ รองอธกิารบดฝี�าย
ยุทธศาสตรแ์ละประกันคณุภาพ และ น.ส.ป�� นป�นทัธ ์ ดํานุย้ รกัษาการแทนหวัหน้าฝ�าย
ประกันคณุภาพการศึกษา รว่มงาน "TSU Rebrand Grand Opening" 
ณ หอเปรมดนตร ีมหาวทิยาลัยทักษิณ วทิยาเขตสงขลา 
โดยม ีรศ. ดร.ณฐพงศ์  จติรนริตัน ์อธกิารบดมีหาวทิยาลัยทักษิณ พรอ้มดว้ยทีมผู้
บรหิาร บุคลากร และนิสติ รว่มเป�ดตัวแบรนดใ์หมข่องมหาวทิยาลัยทักษิณ

ระหวา่งวนัที� 25-27 มกราคม 2566 ผศ.ดร.นพมาศ ป�กเขม็ อดตีผูช้ว่ยอธกิารบดี
ฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละประกันคณุภาพ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารคณะเศรษฐศาสตรแ์ละ
บรหิารธุรกิจ คณะวทิยาศาสตร ์และคณะวศิวกรรมศาสตร ์เขา้รว่มโครงการประชุม
เชงิปฏิบติัการ เรื�อง “การตรวจประเมนิคณุภาพองค์การทางการศึกษา ดว้ยเกณฑ์
EdPEx” หวัขอ้ “ผูต้รวจประเมนิคณุภาพภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx
Assessor: EA)” ณ โรงแรมเซนจูร ีพารค์ กรงุเทพฯ  โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อพฒันา
บุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาใหส้ามารถทําหน้าที�เป�น ผูป้ระเมนิคณุภาพดว้ยเกณฑ์
EdPEx สามารถใหข้อ้เสนอแนะ และขอ้มูลป�อนกลับแก่หนว่ยงานที�ได้รบัการประเมนิให้
สามารถนําไปจดัทําแผนพฒันาเพื�อยกระดบัคณุภาพของหนว่ยงานทางการศึกษาให้
ก้าวสูค่วามเป�นเลิศ และสรา้งผูต้รวจประเมนิคณุภาพภายในองค์กรทางการศึกษาด้วย
เกณฑ์ EdPEx

โครงการประชุมเชงิปฏิบติัการ เรื�อง “การตรวจประเมนิคณุภาพองค์การทางการศึกษา ด้วยเกณฑ์
EdPEx” หัวขอ้ “ผูต้รวจประเมนิคณุภาพภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx (EdPEx Assessor: EA)”

QA-TSU : Share & Learn "แนวทางการจดัทํา SAR เพื�อสง่ EdPEx200" 

เมื�อวนัอาทิตยที์� 5 กมุภาพนัธ ์2566 เวลา 9.00-12.00 น. ฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษาจดั
กิจกรรม QA-TSU : Share & Learn "แนวทางการจดัทํา SAR เพื�อสง่ EdPEx200" ผา่น
ระบบ Zoom Meeting โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อเตรยีมความพรอ้มใหกั้บสว่นงานวชิาการที�ผา่น
Screening ทั�ง 4 สว่นงาน คือ คณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวทิยาการสขุภาพและการกีฬา และคณะศึกษาศาสตร ์ในการจดัทํารายงานการประเมนิ
ตนเอง (SAR) เพื�อรบัประเมนิ EdPEx200 ของ สป.อว. 
▶ในการนี� ได้รบัเกียรติจาก ผศ. ดร.ถาวร  จนัทโชติ รองอธกิารบดฝี�ายยุทธศาสตรแ์ละประกัน
คณุภาพ/อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชวีภาพ และอาจารย ์ดร.พนิจิ  ดวงจนิดา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ ในฐานะผูบ้รหิารสว่นงานที�ผา่น EdPEx200 รุน่ 9
รว่มแลกเปลี�ยนเรยีนรูกั้บผูบ้รหิารของทั�ง 4 สว่นงาน โดยม ีผศ. ดร.นพมาศ  ป�กเขม็ อดตีผู้
ชว่ยอธกิารบดีฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละประกันคณุภาพ เป�นผูดํ้าเนินการแลกเปลี�ยนเรยีนรู ้
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เมื�อวนัที� 6-7 กมุภาพนัธ ์2566 ฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษาจดัโครงการอบรมเชงิ
ปฏิบติัการ เรื�อง “นาํ EdPEx ไปปฏิบติัอยา่งไรโดยใช ้Common Sense” ณ หอ้ง
ประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร วทิยาเขตพทัลงุ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรม
ทบทวนผลการประเมนิตนเอง และวเิคราะห ์Feedback Report เพื�อจดัทําแผนพฒันา
องค์กร (Improvement Plan) โดยไดร้บัเกียรติจาก อาจารยว์รวุฒ ิแจง้ศุภนมิติ
กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท แอ็ตต้าอุตสาหกรรม จาํกัด และท่านเป�น TQA Assessor และ
EdPEx Assessor มาเป�นวทิยากร 
▶ในการนี� รศ.ดร.ณฐพงศ์ จติรนริตัน ์อธกิารบดมีหาวทิยาลัยทักษิณ ใหเ้กียรติเป�น
ประธานในพธิเีป�ดโครงการ พรอ้มทั�งบรรยาย ในหวัขอ้ "บทบาทของผูน้าํกับการพฒันา
คณุภาพองค์กร" โดยท่านให้แนวคิด “Driving TSU-EdPEx by Common Sense”
ใน 3 องค์ประกอบ คือ (1) ความรู-้>ในการดาํเนินงานตามแนวทาง EdPEx และงานที�รบั
ผดิชอบ (2) ความรกั เพื�อก่อใหเ้กิดความผกูพนั และ (3) อารมณ์ ความรูส้กึ เพื�อทําใหเ้กิด
กระบวนการเรยีนรูแ้ละความมุง่มั�นในการทํางาน ทั�งนี� การดําเนินงานใน 3 องค์ประกอบ
จาํเป�นต้องสื�อสารไปยงับุคลากร เพื�อใหเ้กิดการทํางานทีม ที�มุง่สูเ่ป�าหมายขององค์กร
การอบรมครั�งนี� มผีูบ้รหิารทั�งระดบัมหาวทิยาลัยและสว่นงานวชิาการทั�ง 14 สว่นงานเขา้
รว่มอบรม จาํนวน 85 คน

โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื�อง “นาํ EdPEx ไปปฏิบติัอยา่งไรโดยใช ้Common Sense”

PLAN TO CONTINUE

วนัที� 6 มนีาคม 2566วนัที� 6 มนีาคม 2566
การติดตามผลการดาํเนินงานตามคํารบัรอง
การปฏิบติังาน ประจาํป�การศึกษา 2565 
ระดับสว่นงานวชิาการ และหลักสตูร 
"รอบ 9 เดือน 

การติดตามผลการดาํเนนิงานตาม
คํารบัรองการปฏิบติังาน 
ประจาํป�การศึกษา 2565 
ระดบัมหาวทิยาลัย
"รอบ 9 เดอืน"

วนัที� 17 มนีาคม 2566วนัที� 17 มนีาคม 2566

วนัที� 10 มนีาคม 2566วนัที� 10 มนีาคม 2566
การติดตามผลการดาํเนินงานตามคํารบัรอง
การปฏิบติังาน ประจาํป�การศึกษา 2565 
ระดับสว่นงานอื�น และหนว่ยงานบรหิาร 
"รอบ 9 เดือน 
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การสํารวจภาวะการมีงานทําและแบบประเมินคุณภาพบัณฑิต

สําหรับบัณฑิตที�สําเร็จการศึกษาในป�การศึกษา 2564

ผู้สาํเรจ็การศึกษา ประจาํป� 2564ผู้สาํเรจ็การศึกษา ประจาํป� 2564  

จาํนวน 3,377 คนจาํนวน 3,377 คน

ณ วนัศุกร ์ที� 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
มกีารตอบกลับ จาํนวน 2,770 คน คิดเป�นรอ้ยละ 82.03

บัณฑิตมีงานทํา (ไม่รวมผู้มีงานทําก่อนจบการศึกษาและอยู่ในสาย
งานเดิมหลังจบการศึกษา) 
จํานวน 1,149 คน คิดเป�นร้อยละ 50.59

นายจ้างที�ตอบแบบประเมิน  
จํานวน 648 คน คิดเป�นร้อยละ 42.60

หมายเหต ุ: คํานวณจากจํานวนบัณฑิตที�ตอบแบบสํารวจ

บัณฑิตที�มีงานทําทั�งหมด (รวมผู้มีงานทําก่อนจบการศึกษา อยู่ในสาย
งานเดิมหลังจบการศึกษา)
จํานวน 1,521 คน คิดเป�นร้อยละ 54.91

หมายเหต ุ: คํานวณจากจํานวนบัณฑิตที�มีงานทําทั�งหมด 

qatsu@tsu.ac.th(61) 7210-3ฝ�ายประกันคณุภาพการศึกษา ม.ทักษิณ


