
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

คํานํา 
 

เอกสาร “รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551”  ฉบับนี้  
เปนรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 
2552  ซ่ึงจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และเพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานใหกับสาธารณชนไดรับทราบ โดยในรายงานฉบับนี้
จะประกอบดวย ขอมูลเบื้องตนของบัณฑิตวิทยาลัย  ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
สรุปผลการดําเนินงาน ซ่ึงไดรายงานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเปนอยางยิ่งวาการติดตามประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
จะสงผลใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

บัณฑิตวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนที่ไดรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มความสามารถ จนมีผลงานปรากฏเปนรูปธรรม และจะมุงมั่นพัฒนางานบัณฑิตวิทยาลัย ให
มีความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย  ผลพฤกษไพร) 
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

17 สิงหาคม 2552 
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บทนํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียด
ไวในหมวด 6 มาตรฐานการประกันการศึกษา เพื่อใชเปนกลไกลในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษา/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
กําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ซ่ึงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองคประกอบและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ โดยเนนใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับบัณฑิตวิทยาลัย อาทิ 
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนทองถ่ิน มีสวนรวมในการดําเนินการ และรวมกันปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง และเปนระบบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 ผลการดําเนินงานในป 2550 ที่ผานมาพบวา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผานการประเมินอยูในระดับพอใช โดยตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขา อยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการ อยู
ในระดับพอใช และดานผลผลิตอยูในระดับดี 
 จากผลการประเมินการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2550 
บัณฑิตวิทยาลัยไดนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อการการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัยใหมีมาตรฐานและสรางประโยชนทางการศึกษาแกนักศึกษามากยิ่งขึ้น อาทิ ดาน
กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา สงเสริมใหนักศึกษาใหนักศึกษาไดรวมกนัทาํกจิกรรมรวมกนั เชน กจิกรรม
ไหวครูและสันทนาการ ตลอดจนกิจกรรมรับนองใหม เพื่อสรางความรักสามัคคีในหมูคณะ ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม โดยการสงเสริมและใหบริการวิชาการแกสังคม สนับสนุนใหนักศึกษาไดรวมเสนอ
บทความวิทยานิพนธหรืองานวิจัยในเวทีตาง ๆ ตลอดจนเผยแพรองคความรูที่นักศึกษาไดศึกษา
ใหกับผูที่สนใจไดรับทราบ และนําไปใชประโยชนตอไป  



 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะพยายามรักษามาตรฐานการประกนัคณุภาพ
การศึกษาใหครบถวนทุกองคประกอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตลอดจนสรางมาตรฐานใหดียิ่งขึ้นในปตอ ๆ ไป  
 
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย ผลพฤกษไพร) 
 ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 1 
ขอมูลเบื้องตนของบณัฑิตวิทยาลัย 

 
 ช่ือภาษาไทย  : บัณฑิตวิทยาลยั       
 ช่ือภาษาอังกฤษ : GRADUATE SCHOOL 
 ที่ตั้ง   : อาคาร 9 (หอง 9-203) ถนนกาญจนวนิช  
      ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวดัสงขลา 90000  
 โทรศัพท  : 074-336948 หรือ 074-336933, 074-325007 ตอ 246 
 โทรสาร   : 074-336948  
  เว็บไซต   :   http://gs.skru.ac.th 
 
ประวัติความเปนมา 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ทําการสอนถึงระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแตปการศกึษา 2518 ตามพระราชบัญญัติวทิยาลยัครู พ.ศ. 2518 ป 2535 พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหวัทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทาน “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที ่
14 กุมภาพนัธ 2535 ป 2538 ออกพระราชบญัญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สามารถเปดสอนสาขาวชิา
การหลากหลายตามความตองการของชุมชนในทองถ่ิน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏสงขลา
ไดยกฐานะขึน้เปนมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา เมื่อไดรับการสนับสนนุจากรัฐบาลไดปรับปรุงเปลีย่นแปลง
บทบาทภาระหนาที่ความรับผิดชอบของขอบขายไปสูความเจริญเติบโตในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปดทําการสอนในสาขาวิชาการและวิชาชีพในระดับทีสู่งกวาระดับปริญญาตรีได  
 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ิมตนจากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พุทธศักราช 2538 ทําใหสถาบันสามารถจัดการศึกษาไดทั้งดานวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงกวา
ปริญญาตรไีด สถาบันราชภัฏสงขลา จึงไดจดัตั้งบณัฑติวทิยาลยัข้ึน เมื่อวนัที ่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542 
โดยมีสํานักงานตั้งอยู ณ อาคาร 9 หอง 915 ทั้งนี้เพื่อทําหนาที่ประสานงานการจดัการเรียนการสอน
ระดับสูงกวาปริญญาตรีและเพื่อแสวงหาความรวมมือในการจัดการศึกษาในระดบับัณฑติศึกษารวมกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 



 

 ป พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏสงขลา ไดสํารวจความตองการของทองถ่ินและเตรียมศักยภาพ
ดานตาง  ๆของสถาบันฯ ไดพอสมควรในระดับหนึ่ง บณัฑติวิทยาลัยจงึไดเปดสอนหลักสตูรบณัฑิตศกึษา
หลักสูตรแรกขึ้น ในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2544 คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสูตร
และการสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพฒันาบุคลากรในทองถ่ินที่อยูในเขตรับผิดชอบของสถาบันฯ 
คือ จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล และในปการศกึษาเดยีวกันนี้ บัณฑิตวิทยาลยัยังไดเปดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู เพื่อตอบสนองความตองการของบุคลากรที่ไมมีวุฒิทาง
วิชาการศึกษา แตมีความประสงคจะเรยีนวชิาการศึกษาเพิม่เติม เพื่อใหมีคณุสมบัติที่สามารถประกอบ
วิชาชีพครูไดตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  
 ป พ.ศ. 2545 บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขายุทธศาสตรการพัฒนา โดยเริ่มเปดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2545 
 ป พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลยั ไดมีการเปดดําเนินการเรียนการสอนเพิ่มเติม 2 สาขา คือ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา (ตอยอดจากประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิา 
การบริหารการศึกษา) และสาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
 ป พ.ศ. 2549 บัณฑิตวิทยาลยั ไดเปดปรับปรุงและใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 
จํานวน 4 หลักสูตร คือ  
 -  หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 -  หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 -  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 -  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ป พ.ศ. 2550 บัณฑิตวิทยาลยั ไดเปดปรับปรุงและใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 
จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 ป พ.ศ. 2551 บัณฑิตวิทยาลยั ไดเปดปรับปรุงและใชหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
 



 

ภารกิจหลัก 
 
 1. สงเสริมและพัฒนาบัณฑิตใหมีจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 2. พัฒนาบุคลากรระดับสูงกวาปริญญาตรีในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการและ
ความจําเปนของทองถ่ิน 
 3. เสริมสรางและเผยแพรองคความรูใหมในสาขาวิชาที่เปดสอนโดยเนนกระบวนการวจิัย
เปนสําคัญ 
 4. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
 5. ใหบริการทางวิชาการตามความตองการของทองถ่ิน 
 
ปรัชญา 
 
 จริยธรรมนําการวิจัยและพัฒนา ประสานหลักวิชากับภูมปิญญาทองถ่ิน 
 
วิสัยทัศน 
 
 ผลิตบัณฑิตระดับสูงกวาปรญิญาตรี ใหมีจริยธรรม มีความชํานาญการวิจัยและสามารถ
เปนผูนําในการพัฒนา โดยประยุกตหลักวชิากับภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เปาประสงค 
 
 1. ผลิตบัณฑิตในระดับสูงกวาปริญญาตรีใหมีจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 2. สงเสริมการวิจัยเพื่อพฒันาและสรางองคความรูใหม 
 3. สงเสริมการนําองคความรูจากหลักวิชา การวิจัยไปเผยแพรและบริการแกชุมชน /ทองถ่ิน  
 4. สงเสริมใหมีการจัดการความรูของชุมชนเพื่อพัฒนาและแกปญหาชุมชน /ทองถ่ิน 
 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 
 “วิสัยทัศนกวางไกล ใฝรูในหลักวิชาและงานวิจยั มีคุณธรรม จริยธรรม นําความรูสูการ
พัฒนาทองถ่ิน” 



 

นโยบาย 
 
 1. สรางเสริมความรวมมือกับชมุชนและบุคลากรฝายตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน
ในการจดัการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีใหมีประสิทธิภาพ 
 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา 
คุณลักษณะของบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
 3. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการเผยแพรผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่
มีประโยชนตอทองถ่ินและประเทศชาต ิ
 4. สงเสริมและสนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 
 5. สงเสริมใหมีการสรางเครือขายการศึกษาระหวางบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 
 6. จัดหาแหลงเงนิทุนวจิัยเพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ 
 
โครงสรางการบริหารงานและคณะกรรมการตาง ๆ 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย เปนหนวยหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  
17 สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยมพีันธกจิและวสัิยทัศน เพื่อผลิตบัณฑติในระดบัสูงกวาปริญญาตรี ใหเปน
ผูมีจริยธรรม มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา และเปนผูนําในการพัฒนาทองถ่ินโดยการประยุกต
หลักวิชามาปรบัใชใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนแหลงบริการเสริมสรางความรูแก
ชุมชน และทองถ่ิน 
 บัณฑิตวิทยาลยั ไดมีการบรหิารงานของบณัฑิตวิทยาลัย และไดมีคณะกรรมการตาง ๆ 
รวมกนัดําเนินกิจกรรมของบณัฑติวทิยาลัย โดยมีรายละเอยีดของโครงการสรางบริหาร และคณะกรรมการ
ตาง ๆ ดังตอไปนี้ 



 

โครงสรางการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี / รองอธิการบด ี

ผูอํานวยการบณัฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการบริหาร (กบ.) 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวางแผนและพัฒนา 

รองผูอํานวยการ 
ฝายกิจการนักศึกษา 

รองผูอํานวยการ 
ฝายวิชาการ 

หัวหนา 
สํานักงาน 

(ประธานสาขา) 
- ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 
- ป.โท ยุทธศาสตรการพัฒนา 
- ป.โท หลักสูตรและการสอน 
- ป.โท การบริหารการศึกษา 
- ป.โท วิทยาศาสตรศึกษา 
- ป.โท การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
- ป.โท สาธารณสุขชุมชน 
 

ฝายธุรการ 

คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่ปรึกษา 

ริเร่ิม  รวมคิด  รวมทํา 



 

บทที่ 2  
ผลการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา มกีารดําเนนิการงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 
2551 จํานวน 9 องคประกอบ รวม 21 ตัวช้ีวัด และไดดําเนินการประเมินตนเองโดยมีผลการประเมินตาม
องคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1    มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน

และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน

และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดาํเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตวับงช้ีเพื่อวัดความสําเรจ็

ของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 2 ครั้งและรายงาน

ผลตอผูบริหารและสภาสถาบันมหาวิทยาลัย 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

 

 



 

เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีการกําหนด ปรัชญา วัตถุประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษรไวท่ีบอรดตาง ๆ 
ภายในตัวอาคารเรียน web site บัณฑิตวิทยาลัย (http://gs.skru.ac.th) รวมถึงเผยแพรใหอาจารย เจาหนาท่ี 
และนักศึกษา โดยจัดพิมพไวในคูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัยและคูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักฐานอางอิง  ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-1-1  หมายถึง บอรดตาง ๆ บริเวณอาคารเรียนของบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 9) 
หมายเลข 1.1-1-2 หมายถึง web site บัณฑิตวิทยาลัย (http://gs.skru.ac.th) 
หมายเลข 1.1-1-3 หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 1.1-1-4 หมายถึง คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการแตงตั้งกรรมการ
บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ไดรวมกันกําหนดกลยุทธและจัดทําแผนการดําเนินการและทบทวนแผน 
และรวมกันวิเคราะห SWOT เพื่อนํามาพัฒนา กําหนดกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
วัตถุประสงค นํามาสูการกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน ในคูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงแผน
ท่ียุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีสอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับ
ภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-2-1  หมายถึง คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แตงตั้งกรรมการ 
   บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 1.1-2-2  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  
หมายเลข 1.1-2-3  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
    พ.ศ. 2549 – 2552 
หมายเลข 1.1-2-4  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10  
   (พ.ศ. 2550 - 2554) 
หมายเลข 1.1-2-5  หมายถึง สรุปรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือประกัน
   คุณภาพและรายงานประจําป 2551 

 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
3 มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน ในการจัดโครงการและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-3-1  หมายถึง โครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 1.1-3-2  หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 

4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจดวยการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ซึ่งหลังจากไดรับอนุมัติ
โครงการแลว จึงจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ โดยหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
แลวไดมีการประเมินผลโครงการและนําเสนอผลการดําเนินการโครงการเปนลายลักษณอักษร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-4-1  หมายถึง รายงานผลการดําเนินโครงการ ประจําปการศึกษา 2551 

5 บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 
2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน โดยมีการคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดวยการกําหนดให
สงผลการประเมินโครงการเปนลายลักษณอักษร และบัณฑิตวิทยาลัยยังมีการจัดทํารายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในสงไปยังมหาวิทยาลัยอีกดวย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-5-1  หมายถึง รายงานผลการดําเนินโครงการ ประจําปการศึกษา 2551 
หมายเลข 1.1-5-2  หมายถึง คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งกรรมการตรวจ ติดตาม และ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หมายเลข 1.1-5-3  หมายถึง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2550 
หมายเลข 1.1-5-4  หมายถึง รายงานการตรวจคุณภาพภายใน 

6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคูมือประกันคุณภาพและรายงานประจําป 
และทําการวิเคราะห ความสอดคลอง กลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-6-1  หมายถึง สรุปรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือประกัน
   คุณภาพและรายงานประจําป 

 
 
 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
7 บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคูมือประกันคุณภาพและ
รายงานประจําป 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-7-1  หมายถึง สรุปรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือประกัน
   คุณภาพและรายงานประจําป 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

7 5 7 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 



 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 
 
 
 
 

100100
2
2

=×  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินโครงการหลัก ๆ ในปงบประมาณ 2551 จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
โครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ  และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือประกันคุณภาพและ
รายงานประจําป ซึ่งท้ัง 2 โครงการดังกลาวบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
 หมายเลข 1.2-1-1  หมายถึง สรุปรายงานโครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 
 หมายเลข 1.2-1-2  หมายถึง สรุปรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคูมือ

ประกันคุณภาพและรายงานประจําป 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของ 
การปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

100 100 100 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 

  จํานวนโครงการที่บรรลุเปาหมาย 

       จํานวนโครงการทั้งหมด 
× 100 



 

สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 1  
 
จุดแข็ง : 

- บัณฑิตวิทยาลัยมีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ท่ีมีความสอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย และความตองการทองถิ่น 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีเจาหนาท่ีและบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลดานแผนงบประมาณโดยตรง 

 
แนวทางเสริม : 

- กําหนดแผนในการเผยแพรประชาสัมพันธใหกับประชาคมทราบทุกป 
-  จัดทําโครงการการทํารายงานประจําป มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย รายงานการประเมินตนเอง 
- เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหประชาคมทราบ 



 

องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของ
มหาบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง  และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) ท่ีเปดสอน
มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก 
 

 



 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร โดยจะตองผานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชัฏสงขลา พ.ศ. 2547  (มาตรา 18 (3))   และมีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตลอดจนมีข้ันตอนขอความเห็นชอบปดหลักสูตรตามแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-1-1  หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
หมายเลข 2.1-1-2  หมายถึง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
   (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548) 
หมายเลข 2.1-1-3 หมายถึง แนวปฏิบัติการเสนอขอความเห็นชอบการปดหลักสูตร ของ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    

2 มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร โดยกําหนดไวในหลักสูตรแตละหลักสูตรที่
เปดสอน  ซึ่งในแตละปการศึกษาจะมีการประกาศรับสมัครนักศึกษาอยางชัดเจน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-2-1  หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
หมายเลข 2.1-2-2 หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552 

3 มีการเตรียมความพรอมกอนเปดหลักสูตรใหม  โดยการสํารวจความตองการของหลักสูตร (การ
สํารวจกอนทําหลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ) และการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง โดยมีการวิเคราะหจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
(ขอ 9)  ซึ่งการเปดหลักสูตรใหมหรือปรับปรุงหลักสูตรจะตองมีคณะกรรมการดําเนินการ
วิพากษหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอยางชัดเจน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-3-1  หมายถึง ผลการสํารวจกอนการทําหลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ 
หมายเลข 2.1-3-2 หมายถึง มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
หมายเลข 2.1-3-3  หมายถึง โครงการวิพากษหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ 
หมายเลข 2.1-3-4  หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

พ.ศ. 2552 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ี

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละ
ของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา  โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีมีการประชุมคณะกรรมการวิชาการเกี่ยวกับการ
เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา มีการติดตามการจัดการศึกษาของแตละ
หลักสูตรตั้งแตการกําหนดตารางเรียน กําหนดอาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ การสอบวิทยานิพนธ 
และสงเสริมใหนักศึกษาไดนําบทความจากวิทยานิพนธไปตีพิมพ  และเผยแพร ตลอดจนมีการ
ติดตามการมีงานทําของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนักศึกษาไดเสนอแนะความคิดเห็น 
เพื่อใหหลักสูตรไดปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพยิ่งๆ ข้ึนไป 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-4-1  หมายถึง รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 2.1-4-2 หมายถึง บันทึกขอความ เรื่อง ขอรายละเอียดวิชาเรยีน อาจารยผูสอน 
   และขอมูลอาจารยพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 2/2551 
หมายเลข 2.1-4-3  หมายถึง รายงานการประเมินตนเองตามหลักการของ กพร. 
หมายเลข 2.1-4-4  หมายถึง บทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หมายเลข 2.1-4-5  หมายถึง แบบสอบถามการติดตามผลมหาบัณฑิต 
หมายเลข 2.1-4-6 หมายถึง รายงานผลการสํารวจการติดตามผลมหาบัณฑิต 
 

5 บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตาง ๆ มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการ
ดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-5-1  หมายถึง โครงการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

6 มีหลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง  และมีการประกัน
คุณภาพหลกัสตูรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูร โดยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนมีการจัดทําประกัน
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เชน ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัยมี
การจัดหาตํารา สื่ออิเล็กทรอนกิส ตลอดจนหองศึกษาคนควาเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูเพิม่เติม  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-6-1  หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมาตรฐาน
   หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หมายเลข 2.1-6-2  หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2550 
หมายเลข 2.1-6-3  หมายถึง ภาพถายหองคลินิกวิจัย 
หมายเลข 2.1-6-4 หมายถึง บันทึกขอความ เรื่อง ขอรายละเอียดวิชาเรยีน อาจารยผูสอน 
   และขอมูลอาจารยพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1/2552 

7 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และปริญญาเอก) ท่ี
เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มีการเปด
การเรียนการสอนปริญญาโท แผน ก เทานั้น จํานวน 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 100 
ของหลักสูตรปริญญาโทที่เปดสอน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-7-1  หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หมายเลข 2.1.7.2 หมายถึง ตัวอยางวิทยานพินธของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัราชภัฏ
   สงขลา 
   1.   การศึกษาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสําหรับนักศึกษา
    ปฐมวัยท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาที่สอง  
    ของ นางสาวพรทิพย  หนูทอง นักศึกษาหลกัสตูรครุศาสตร 
    มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
   2.   การศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการใชอํานาจของ
    ผูบริหารสถานศึกษากับขวัญในการปฏิบัติงานของครู 
    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 5  
    ของ นายธงไชย  อนันตพรรค นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
    มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 7 7 7 3 
 



 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 



 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจดั
การศึกษาทุกหลักสูตร 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน เปนสําคัญทุกหลักสูตร 
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4. มีการจัดการเรยีนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของ

ผูเรียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรยีนในเรื่องคุณภาพการสอนและ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรยีนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนือ่งทุกหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร โดยการประชาสัมพันธแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ใหกับอาจารยผูสอนไดทราบ อีกทั้งมีการมอบหมายใหประธานหลักสูตรเปนผูประสานกับอาจารย
ผูสอนและนักศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-1-1  หมายถึง ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
หมายเลข 2.2-1-2  หมายถึง แนวการสอนรายวิชาตาง ๆ 
 

 



 

 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน เปนสําคัญทุกหลักสูตร 
โดยการสงเสรมิใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดการเรยีนการสอนรายวิชานั้น ๆ เชน รายวิชา 
1066901  สัมมนาการบริหารการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองแบงกลุมเพื่อจัดการสัมมนาในเนื้อหา
ท่ีรับผิดชอบ หรือรายวิชา 1026941 ประสบการณภาคสนามการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู ท่ีนักศึกษาจะตองลงพื้นที่เพื่อฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจน
การบริการใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา เปนตน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-2-1  หมายถึง แนวการสอนรายวิชา 1066901 สัมมนาการบริหารการศึกษา 
หมายเลข 2.2-2-2 หมายถึง แนวการสอนรายวิชา 1026941 ประสบการณภาคสนามการ 
   พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
หมายเลข 2.2-2-3  หมายถึง ประมวลภาพถายการจัดสัมมนาของนักศึกษา 
หมายเลข 2.2-2-4  หมายถึง โครงการฝกปฏบัิติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนามและศึกษาดงูาน 
หมายเลข 2.2-2-5 หมายถึง ภาพถายและบรรยากาศหองคลินิกวิจัย 

3 มีการสงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริม
การเรียนรูทุกหลักสูตร โดยการใหบริการ Internet Wireless Lan และสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย เชน Notebook เครื่องฉายทึบแสง (Visualizer) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตลอดจนมี
เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซตสํานักวิทยบริการและสารสนเทศ เพื่อใชในการศึกษาคนควา
ขอมูลของนักศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-3-1  หมายถึง ภาพถายสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งติดตั้งประจําหองเรียน

ทุกหอง 
หมายเลข 2.2-3-2 หมายถึง เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 2.2-3-3  หมายถึง เว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

4 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียน  โดยมีการจัดการศึกษาทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตร
ปริญญาโท เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูเรียนที่มีความสนใจที่หลากหลาย  ตลอดจนใหนักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนําหนวยกิตมาคิดรวมกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยท่ีตนสังกัดได    
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-4-1  หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
หมายเลข 2.2-4-2  หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
หมายเลข 2.2-4-3  หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (หมวด 3 การรบัเขาเปนนักศึกษา
   และสภาพนักศึกษา) 

5 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ตลอดจนมีกําหนดใหผูสอนสงแนวการเรียน รายงานการสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อ
สงเสริมใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-5-1  หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (หมวด 5  การวัดและประเมินผล
   การศึกษา) 
หมายเลข 2.2-5-2 หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา เรือ่ง กําหนดปฏิทินวิชาการ
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2551   

6 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรูทุกหลักสูตร โดยการใชแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 
ตลอดจนสื่อและนวัตกรรมทางการสอนกับนักศึกษาทุกหลักสูตร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หมายเลข 2.2-6-1  หมายถึง แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโครงการ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําภาคเรียนที่ 
   2 ปการศึกษา 2551 
 หมายเลข 2.2-6-2  หมายถึง สรุปรายงานการประเมินประสิทธิภาพผลการสอนของอาจารย
   โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจํา
   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

7 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายดานวิชาการอยางชัดเจน โดยทําการประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยโครงการบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคเรียนและแจงผลใหอาจารยผูสอนทราบ
เปนลายลักษณอักษร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-7-1  หมายถึง แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโครงการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2551 

หมายเลข 2.2-7-2  หมายถึง สรุปรายงานการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจํา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

หมายเลข 2.2-7-3  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย (นโยบายดานวิชาการ) 
หมายเลข 2.2-7-4  หมายถึง รายงานการแจงผลการประเมนิฯ  

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 7 4 7 3 
 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงชี้ที่ 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง 
 บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรทุกหลักสูตร 
2. มีการจัดการเรยีนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใช ในการปฏิบัติไดจริง 

โดยผูทรงคุณวฒุิ หรือผูรูในชมุชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ท้ังมีท่ีกําหนด และไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ

กับองคกรหรอืหนวยงานภายนอก 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ   สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ

หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกใน

การพัฒนาหลักสูตรและการเรยีนการสอนทุกหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทุกหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมามีสวน
รวมในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.3-1-1  หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และมาตรฐาน
   หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
หมายเลข 2.3-1-2  หมายถึง โครงการวิพากษหลักสูตร / หนังสือเชิญบุคคลภายนอกเขารวม
   ประชุมวิพากยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   บริหารธุรกิจ 

 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใช ใน

การปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร โดยการสงเสริมให
นักศึกษาไดเรียนรู และลงมือปฏิบัติจริง เชน โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากการบรรยายของอาจารยผูสอน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.3-2-1  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
   ณ ชุมพรคาบานา จังหวัดชุมพร 
หมายเลข 2.3-2-2  หมายถึง หนังสือเชิญวิทยากร / อาจารยผูสอนรวม / ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
   เครื่องมือวิจัย 
หมายเลข 2.3-2-3 หมายถึง ตารางเรียน และแนวการสอน 
หมายเลข 2.3-2-4 หมายถึง คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร
โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก เชน โครงการศึกษาดูงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ณ  ชุมพรคาบานา จังหวัดชุมพร โดยไดรับความรวมมือจากปราชญชาวบานใน
การใหความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.3-3-1  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายเลข 2.3-3-2 หมายถึง ประมวลภาพโครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  เชน การประเมินการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในการออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครูตามโรงเรียนตาง ๆ     
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.3-4-1  หมายถึง คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
หมายเลข 2.3-4-2  หมายถึง แบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

5 บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไดมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมในการปรับปรุงหรอืพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการจัดการเรยีนการสอน พรอมท้ัง
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.3-5-1  หมายถึง โครงการวิพากษหลักสูตร / หนังสือเชิญบุคคลภายนอกเขารวม
  ประชุมวิพากยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 



 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2551 2550 2551 
คะแนนที่

ได 
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม 

5 4 5 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 



 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกีย่วของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 ยึดเอาหลักจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับคณาจารย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.7-1-1  หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เรื่อง   จรรยาบรรณ   
   ขาราชการพลเรือน ในมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 

2 ยึดเอาหลักจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับคณาจารย และไดติดตามรายงานการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณาจารย โดยหากอาจารยทานใดไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ไดกําหนดไวจะ
มีการนําเอาขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบน  พ.ศ. 2550 
มาบังคับใชตอไป 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.7-2-1  หมายถึง แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย 
หมายเลข 2.7-2-2  หมายถึง รายงานการปฏิบัติงานของอาจารย 
หมายเลข 2.7-2-3  หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยหลักเกณฑและ 
   วิธีการตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบน  พ.ศ.  2550          

 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
3 ยึดเอาหลักจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อ

เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับคณาจารย และไดติดตามรายงานการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย โดยหากอาจารยทานใดไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ได
กําหนดไวจะมีการนําเอาขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทํา
ทัณฑบน  พ.ศ.  2550 มาบังคับใชตอไป 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.7-3-1  หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยหลักเกณฑและ 
   วิธีการตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบน  พ.ศ.  2550 

4 ยึดเอาหลักจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับคณาจารย และไดติดตามรายงานการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย โดยหากอาจารยทานใดไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ได
กําหนดไวจะมีการนําเอาขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทํา
ทัณฑบน  พ.ศ.  2550 มาบังคับใชตอไป 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.7-4-1  หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยหลักเกณฑและ 
   วิธีการตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบน  พ.ศ.  2550 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย 

4 4 4 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
  



 

ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา ท่ีไดรับ
 การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฬีา สุขภาพ 
 ศิลปะ และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029  มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 

 
ผลการดําเนินงาน : 
 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา ท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา 110 คน จํานวนผูไดรับรางวัล 2 คน คิดเปนรอยละ 
 

81.1100
110

2
=×  

 
โดยนักศึกษาซึ่งไดรับรางวลัมดีังนี้ 
 1. นางศิริพร  สุคนธ  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 
ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต ใน “โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และยังไดรับรางวัลท่ี 4 ระดับประเทศ ซึ่งเปนโครงการที่จัดโดย
สถาบันวิจัยการเรียนรู รวมกับ คณะทํางานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน 
 2. นางสาวลําเฑียร  ชนะสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร
และการสอน ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ “การจัดกิจกรรมการเลนกลางแจงภายในโรงเรียน” ซึ่ง
จัดโดย บริษัท ยูนิลีเวอร ไทย เทรดดิ้ง จํากัด รวมกับสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

      จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 
      ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 
 

       จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 
                                           ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

× 100 



 

 หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
 หมายเลข 2.12-1-1  หมายถึง สําเนาเกียรติบัตรของ นางศิริพร สุคนธ  
 หมายเลข 2.12-1-2 หมายถึง ภาพถายการรับเกียรติบัตร ของ น.ส.ลําเฑียร ชนะสุวรรณ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
ศิลปะ และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

0.30 0.161 1.81 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 2 
 
จุดแข็ง : 

- มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ 
- มีคณะกรรมการประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานของ สกอ. 
- มีการจัดสอนเปนทีม 
- มีการเชิญวิทยากรและบุคลากรหลายฝายมารวมในการจัดการศึกษา 
- มีระบบการคัดเลือกผูเขาศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคลองกับระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีระเบียบเกี่ยวกับการประเมินและวัดผลท่ีชัดเจน 
- บัณฑิตวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากทองถิน่/สถานศึกษาเปนอยางดี 
-  มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
- บัณฑิตวิทยาลัยไดใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยและมหาวทิยาลัยอื่น ท้ังในระดับทองถิ่น

และระดับชาติ 
 



 

แนวทางเสริม : 
- ควรดําเนินการโครงการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร 
- นําใบสมัครของอาจารยพิเศษใหกับฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก 
- พิจารณาอาจารยผูสอนตามเกณฑของ สกอ.  
- แตงตั้งกรรมการเพื่อดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑของอาจารยผูสอน 
- ดําเนินการโครงการสัมมนาผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
- ปรับปรุงรูปแบบการประเมินระบบการคัดเลือกนักศึกษา 
-  ดําเนินการโครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
-  ดําเนินการโครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
-  โครงการประชมุอาจารย พี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก และผูบรหิารโรงเรยีนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
-  ควรมีการจัดซือ้โสตทัศนูปกรณเพื่อการจัดการเรียนการสอนใหครบทุกหองเรียน 
-  มีการแตงตั้งผูรบัผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโสตทัศนูปกรณ 
- ควรมีบรรณารกัษดูแลเอกสารดานการงานวิจยัของบัณฑิตศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
- มีสถานที่และบุคลากรในการดูแลเอกสาร วารสาร ตํารา งานวิจัย ฯลฯ ไมเพียงพอ 
- มหาวิทยาลัยไมไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อฐานขอมูลท่ีเปนสากลและทันสมัย 
- ไมไดนําผลการประเมินผลการเรียนการสอนและความพึงพอใจของผูเรียนมาใชในการพัฒนา

เทาท่ีควร 
 

แนวทางการพัฒนา : 
- เรงรัดการจัดจางบุคลากรในการดูแลเอกสาร วารสาร ตํารา งานวิจัย ฯลฯ 
- มหาวิทยาลัยจดัสรรงบประมาณเพื่อซื้อฐานขอมูลท่ีเปนสากล 
- กําหนดแนวทางในการนําผลการประเมินผลการเรียนการสอนและความพึงพอใจของผูเรยีน

มาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 



 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดการบรกิารแกนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ระดับ การดําเนินงาน 
1 บัณฑิตวิทยาลัยไดเล็งเห็นความจําเปนและความตองการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ไม

วาจะเปนดานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ หองเรียน หรือสื่อเทคโนโลยี โดยทําการสํารวจ
ความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และไดนําผลการสํารวจมาปรับปรุงและแกไข
เพื่อเพิ่มความสะดวกและทันสมัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-1-1  หมายถึง แบบสอบถามสาํรวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 
หมายเลข 3.1-1-2  หมายถึง รายงานผลการสาํรวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 

 
 
 



 

 
ระดับ การดําเนินงาน 

2 บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดมีการจัดใหบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษา ประกอบดวย สื่อทัศนูปกรณประจําหองเรียนครบทุกหอง ไดแก  
คอมพิวเตอรโนตบุก / โปรเจคเตอร/ เครื่อง Visualizer และแหลงสืบคนขอมูลอื่น ๆ เชน สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ดร.จรินทร  ชาติรุง (หอง 
9-204) เพื่อเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 3.1-2-1  หมายถึง ภาพถายหองเรยีนบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 3.1-2-2  หมายถึง ภาพถายศูนยคอมพิวเตอร 
หมายเลข 3.1-2-3  หมายถึง ภาพถายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / 

หองสมุด ดร.จรินทร ชาติรุง (หอง 9-204) 
หมายเลข 3.1-2-4  หมายถึง ภาพถายคอมพวิเตอรโนตบุค / โปรเจคเตอร / เครื่อง 

Visualizer ฯลฯ 
3 มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดแก ลานบัณฑิตวิทยาลัย  

สวนหยอมหนาอาคารเรียน หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย “ดร.จรินทร  ชาติรุง” หองประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย โรงยมิ หองพยาบาล และ หองน้ํา  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-3-1  หมายถึง ภาพถายลานบัณฑิตวิทยาลัย และสวนหยอมหนาอาคารเรียน 
หมายเลข 3.1-3-2  หมายถึง ภาพถายหองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ดร.จรินทร ชาติรุง 
หมายเลข 3.1-3-3  หมายถึง ภาพถายหองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 3.1-3-4  หมายถึง ภาพถายโรงยิมเนเซียม หองพยาบาล หองน้ํา 

4 มีการจัดหองคลินิกวิจัยไวเพื่อบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยแกนักศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-4-1  หมายถึง ภาพถายหองคลินิกวิจัย 
หมายเลข 3.1-4-2  หมายถึง ภาพถายหองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 

5 มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา เชน มีการบริการขอมูล
ขาวสารทาง website บัณฑิตวิทยาลัย (http://gs.skru.ac.th) และบอรดประชาสัมพันธของบัณฑิต
วิทยาลัย ซึ่งจัดไว ณ ช้ัน 1 และ 2  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-5-1  หมายถึง website บัณฑิตวิทยาลัย (http://gs.skru.ac.th) 
หมายเลข 3.1-5-2  หมายถึง ภาพถายบอรดประชาสัมพันธ 



 

 
ระดับ การดําเนินงาน 

6 มีโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยทางบัณฑิตวิทยาลัย
รวมกับอาจารยผูสอนและหลักสูตรสนับสนุนในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษาไดแกโครงการฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนามและศึกษา 
ดูงาน ซึ่งเปนโครงการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-6-1  หมายถึง โครงการฝกปฏบัิติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนามและ

ศึกษาดูงาน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

7 มีการประเมินทุกเรื่องท่ีไดจัดบริการแกนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-7-1  หมายถึง แบบประเมินการใหบริการ 
หมายเลข 3.1-7-2  หมายถึง รายงานการประเมินการใหบริการ 

8 มีการนําผลการประเมินการใหบริการมาพัฒนา โดยการปรับปรุงสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวกของบัณฑิตวิทยาลัย เชน ลานบัณฑิตวิทยาลัย  หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-8-1  หมายถึง ภาพถายลานบัณฑิตวิทยาลัย หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 3.1-8-2  หมายถึง รายงานการประชุมการปรับปรุงสถานที่และสิ่งอํานวย

ความสะดวกของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่ได 

มีการจัดการบรกิารแกนักศึกษาและศิษยเกา 8 6 8 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 



 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี 
พึงประสงค 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสรมิการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสยัทัศนของ สถาบันและคุณลกัษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอย

ตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษา
ทุกสิ้นปการศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีการจัดทําแนวการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  ของบัณฑิตวิทยาลัย 
และของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การพัฒนาดานการเรียนการสอน สนับสนุนใหนักศึกษา
ไดปรับปรุงตนเอง เพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของบัณฑิตวิทยาลัย  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.2-1-1  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย มาตรฐานการพัฒนาเพื่อ     
  เสริมคุณลักษณะนักศึกษา (หนาท่ี 23) 

 

 
 
 
 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 มีนโยบายดานการพัฒนานักศึกษาและไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมกับนักศึกษา ในรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก โครงการเสริมโลกทัศนทาง
วิชาการ “เขารวมประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในโรงเรียน ครั้งท่ี 19” 
โครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ โครงการเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ     โครงการอบรมคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการฝกปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตรภาคสนามและศึกษาดูงาน  กิจกรรม
การรวมทอดกฐิน  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.2-2-1  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย (นโยบายดานการพัฒนา   

นักศึกษา) (หนา 5) 
หมายเลข 3.2-2-2  หมายถึง โครงการเสริมโลกทัศนทางวิชาการ “เขารวมประชุม

ทางวิชาการวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในโรงเรียน ครั้ง
ท่ี 19”     

หมายเลข 3.2-2-3 หมายถึง โครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 
 หมายเลข 3.2-2-4 หมายถึง     โครงการเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวชิาการ 

ระดับชาติ 
หมายเลข 3.2-2-5  หมายถึง โครงการฝกปฏบัิติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนามและ

ศึกษาดูงาน (ผศ.ดร.ฆนัท) 
หมายเลข 3.2-2-6  หมายถึง โครงการอบรมคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หมายเลข 3.2-2-7  หมายถึง โครงการสายสมัพันธบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 3.2-2-8  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ณ ชุมพรคาบานา รีสอรต จังหวัดชุมพร ของนักศึกษา  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร
การศึกษา  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
3 มีการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ เชน โครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ โครงการ

ศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ชุมพรคาบานา รีสอรต จังหวัดชุมพร ของนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.2-3-1  หมายถึง โครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ   
หมายเลข 3.2-3-2  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

ณ ชุมพรคาบานา รีสอรต จังหวัดชุมพร ของนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 

4 มีการประเมินการจัดกิจกรรม แลวนําผลการประเมินไปปรับปรุงและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมพรคาบานา 
รีสอรต จังหวัดชุมพร ซึ่งไดมีการจัดโครงการนี้โดยนักศึกษาหลายสาขา เชน นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการพัฒนา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.2-4-1  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   

ณ ชุมพรคาบานา รีสอรต จังหวัดชุมพร ของนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 

หมายเลข 3.2-4-2  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
ณ ชุมพรคาบานา รีสอรต จังหวัดชุมพร ของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาการบรหิารการศึกษา 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่ได 

มีการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี 
พึงประสงค 

4 2 4 3 

 



 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลเุปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 3 
 
จุดแข็ง : 

- มีการสอดแทรกการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
- มีการจัดบริการดานวิชาการใหแกนักศึกษา เชน โครงการอบรมคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ ฯลฯ 
- มีการสงเสริมใหนักศึกษาไปเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดบัชาติ 
- มีการสงเสริมใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพ 
- มีการประเมินผลการจัดโครงการและนําผลการประเมินมาปรับใชในการจัดกิจกรรมครัง้

ตอไป 
 
แนวทางเสริม : 

- ใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลโครงการทุกโครงการ 
- กําหนดใหนักศึกษาจัดบอรดเผยแพรกิจกรรมประชาสัมพันธโครงการทุกโครงการที่

ดําเนินงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- นักศึกษาที่รับผดิชอบงานกจิการนักศึกษา มภีาระงานประจําและมีภาระงานดานการเรียนเต็ม
เวลา จึงไมสามารถพัฒนาตนเองดานการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาไดมากนัก 

 
แนวทางการพัฒนา : 

- สนับสนุนนักศึกษาที่ยังไมมีงานประจําเขามารวมรับผิดชอบในกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามความถนัดและสนใจ 

 



 

องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวจิัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวจิัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบัน

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจยัและงานสรางสรรค

ท่ีใชประโยชนไดจริง 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงนิ ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมอืระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทัง้ภาครัฐ เอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรม 
   

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ดังแสดงในแผนที่ยุทธศาสตรและ
แผน ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 - 2552 และยังมีในนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย
ดานการวิจัยในคูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของบัณฑิต
วิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.1-1-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549 - 2552  
   บัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 2) 
หมายเลข 4.1-1-2  หมายถึง นโยบายบัณฑิตวิทยาลัยดานการวิจัยในคูมือมาตรฐาน 
   บัณฑิตวิทยาลัย (หนา 5) 

 



 

 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิจัยและบริการ
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัย และนําเสนอฐานขอมูลในเว็บไซตสําหรับสืบคนงานวิจัยของสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.1-2-1  หมายถึง คําส่ังบัณฑติวทิยาลยั ที่ 70/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
   ดําเนินการวิจยัและบริการวิชาการ ประจาํปการศกึษา 2550 
   และเพิม่เตมิ ปการศึกษา 2551 
หมายเลข 4.1-2-2  หมายถึง เว็บไซตสําหรับสืบคนงานวิจัยของสํานักวิทยบริการฯ 
หมายเลข 4.1-2-3  หมายถึง ฐานขอมูลงานวจิัยบนเวบ็ไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 

3 มีการจัดสรรทรพัยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพ่ือสนบัสนุนงานวจิัยและ
งานสรางสรรค โดยมีแผนงบประมาณประจําป 2552 เพ่ือใชในการพัฒนาดานการวิจยั รวมทั้ง
สนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไปรวมนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ ณ อิมแพค 
อารีนา เมืองทองธานี 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.1-3-1  หมายถึง งบประมาณประจําป 2551 และงบประมาณประจําป 2552 
หมายเลข 4.1-3-2  หมายถึง คําส่ังแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.1-3-3      หมายถึง     บนัทึกขอความขอใชบริการอินเทอรเน็ตและคอมพิวเตอร      
 เพ่ือสอบวัดความรูพ้ืนฐานวิชาคอมพิวเตอรสําหรับสอบ 
                                                         คัดเลือกนักศกึษาใหม ประจาํปการศึกษา 2551 ณ ชั้นที ่1   
                                                    สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัย  
                                                    ราชภัฏสงขลา 
หมายเลข 4.1-3-4  หมายถึง โครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ
หมายเลข 4.1-3-5  หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง   ภาระงานของ
   อาจารยประจํา 

4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย โดยมีการสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร 
และนักศึกษา ไปรวมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และสนับสนุนใหอาจารยเดินทางไปราชการ
ดานการวิจัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.1-4-1  หมายถึง โครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ
หมายเลข 4.1-4-2  หมายถึง คําส่ังมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา ที ่1010/2552 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
เรื่อง ใหขาราชการและพนกังานสัญญาจางเดินทางไปราชการ 
ณ จังหวดันนทบุรี (เพ่ือไปรวมประชมุและนําเสนอผลงาน 
วิจัยระดบัชาติ) 

5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยมีการ
นําเสนอผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวไวที่บอรดประชาสัมพันธเพ่ือ
เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และยังเปนแรงจูงใจและกระตุนให
นักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาไดดําเนินการทําวิทยานิพนธ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 4.1-5-1  หมายถึง บอรดประชาสัมพันธผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา 

6 มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม เชน การเชิญบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมาเปนกรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ 
และเปนผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งไดวางนโยบายในการสงเสริมความ
รวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.1-6-1  หมายถึง คําส่ังแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.1-6-2  หมายถึง คําส่ังแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.1-6-3  หมายถึง หนังสือเชิญเปนกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธและ 
   ผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.1-6-4  หมายถึง คูมือมาตรฐานบณัฑิตวิทยาลัย ดานการวิจยั (หนา 5) 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่ได 

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

6 6 6 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 



 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและ

การนําไปใชประโยชน 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเชื่อถือ

ไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการ

นําผลงานไปใชประโยชน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ

งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน :  

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการ

วิชาการและการนําไปใชประโยชน โดยมีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดนําผลงาน วิจัยจาก
วิทยานิพนธไปเผยแพรหรือตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่มีการยอมรับในระดับ ประเทศ 
 หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.2-1-1  หมายถึง ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
หมายเลข 4.2-1-2  หมายถึง คําสั่งบัณฑิตวิทยาลยั ท่ี 70/2550 เรือ่ง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2550 
และคําสั่งเพิ่มเติม ปการศึกษา 2551 

หมายเลข 4.2-1-3  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย นโยบายดานการวจิัย (หนา 5) 
 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 มีระบบการเก็บรวบรวมขอมูล  บทความวิชาการ และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยเพ่ือนํามา

สรางสรรคจนเปนที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดยการกําหนดใหนักศึกษา
สงวิทยานิพนธและบทความทางวิชาการ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ในรูปแบบของแผน CD 
เพ่ือความสะดวกในการนําขอมูลไปใชประโยชน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.2-2-1  หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติในการทําวทิยานิพนธ 
หมายเลข 4.2-2-2 หมายถึง คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความ 
หมายเลข 4.2-2-3  หมายถึง หนังสือขอเชิญเสนอบทความวจิัยจากมหาวทิยาลัยอ่ืน 
หมายเลข 4.2-2-4  หมายถึง แผน CD บทความวิทยานิพนธ ของนักศึกษาทกุหลักสูตร 
หมายเลข 4.2-2-5  หมายถึง หนังสือตอบรับการขอเชิญเสนอบทความวิจัย จาก  
                                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 มีการสรางเครื่องขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน โดยมีการคัดเลือกบทความเพื่อสงไปตีพิมพและเผยแพรในวารสารวิชาการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.2-3-1  หมายถึง หนังสือขอเชิญเสนอบทความวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 
หมายเลข 4.2-3-2  หมายถึง หนังสือเชิญจากสํานักวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
หมายเลข 4.2-3-3  หมายถึง หนังสือตอบรับการลงบทความในวารสารวิจัย ม.ญ. 

ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
หมายเลข 4.2-3-4  หมายถึง สําเนาการสงขอมูล File ขอมูล ไปมหาวทิยาลยัราชภัฏ 

สวนสุนันทา (โดยสงผาน E-mail) 
หมายเลข 4.2-3-5  หมายถึง หนังสือเชิญเขารวมเผยแพรผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

4 มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อ
การนําผลงานไปใชประโยชน โดยการสงเสริมใหนักศึกษาไดลงพ้ืนที่เพ่ือฝกปฏิบัติกับ
หนวยงานภายนอก 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.2-4-1  หมายถึง โครงการฝกปฏบิัติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนามและ 
                                                     ศึกษาดูงาน 
หมายเลข 4.2-4-2  หมายถึง คําส่ังแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.2-4-3  หมายถึง คูมือมาตรฐานบณัฑิตวิทยาลัย (หนา 5) 

 
 



 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2551 2550 2551 
คะแนนที่ได 

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค   (คะแนน กอนการประเมินฯ) 

4 4 4 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 4 
 
จุดแข็ง : 

-  บัณฑิตวิทยาลัยเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งรับเฉพาะแผน ก. ท่ีเนนการทําวิจัย
เทานั้น 

 
แนวทางเสริม : 

-  สงเสริมการพฒันาอาจารยผูสอนและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยดานการวิจยัใหมากขึ้น 
-  สงเสริมการเผยแพรบทความงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหแพรหลายยิง่ข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 

-  บัณฑิตวิทยาลัยยังไมมีการทําการวิจัยเปนกลุม/คณะ 
 
แนวทางพัฒนา : 

-  สนับสนุนงบประมาณดานวิจัยองคกรใหครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 
 



 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดาํเนินการใหบริการทาง วิชาการแกสังคมตามแผนที่

กําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสงัคมเขากับการเรยีนการสอน 

หรือการวิจยั หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ระหวางการบรกิารทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจ อื่น ๆ ของสถาบัน 
   
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีการจัดทํานโยบาย ซึ่งแสดงอยูในคูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย และมี แผนที่ยุทธศาสตร และ
แผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งแสดงอยูในแผนที่ยุทธศาสตรและแผน 
ปฏิบัติการ พ.ศ. 2549-2552 บัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-1-1  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย นโยบายดานบริการทางวิชาการ

แกสังคม  
หมายเลข 5.1-1-2  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏบัิติการ พ.ศ. 2549-2552 บัณฑติ

วิทยาลยั 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการทํางานใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนกลยุทธ  

หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-2-1  หมายถึง คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ  
หมายเลข 5.1-2-2  หมายถึง คําสั่งบัณฑิตวิทยาลยั ท่ี 70/2550 เรือ่ง แตงตั้งคณะกรรมการ  
                                                   ดําเนินการวิจยัและบรกิารวิชาการ ประจําปการศึกษา 2550 และ 
                                                   คําสั่งเพิ่มเติม ปการศึกษา 2551 

3 ยึดถือระเบียบของมหาวิทยาลัยในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-3-1  หมายถึง ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย วาดวยการใหบริการวิชาการ  
หมายเลข 5.1-3-2  หมายถึง ประกาศการกําหนดภาระงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4 มีการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เชน การประเมินโครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-4-1  หมายถึง แบบประเมินโครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 5.1-4-2  หมายถึง รายงานผลการประเมินโครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 

5 มีการนําผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและดําเนินการในปงบประมาณตอไป 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-5-1  หมายถึง รายงานการประชุม (วาดวยการจัดโครงการจดัรูปแบบ) 
หมายเลข 5.1-5-2  หมายถึง งบประมาณประจําป 2552 (การจัดโครงการจดัรูปแบบ) 

6 ไดจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรท่ีแสดงถึงการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคม
เขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-6-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549-2552 บัณฑิตวิทยาลัย 

(ยุทธศาสตรท่ี 3) 
หมายเลข 5.1-6-2  หมายถึง รายงานผลการประเมินโครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 

7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปใชเพื่อประโยชนทางดานการเรียนการสอนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-7-1  หมายถึง ช้ินงานของนักศึกษา ศศ.ม.ยุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตร

และการสอน 
หมายเลข 5.1-7-2  หมายถึง วิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลงัเขารับการอบรม

โครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 



 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2551 2550 2551 
คะแนนที่ได 

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

7 6 7 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 



 

ตัวบงชี้ที่ 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ 75 – รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
 

ผลการดําเนินงาน :                  
 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เชน โครงการฝกปฏิบัติการพัฒนาหลกัสูตร
ภาคสนามและศึกษาดูงาน โครงการบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดรูปแบบวิทยานิพนธ” โดยสรุปผล
การประเมินในโครงการ ปรากฏผลความพึงพอใจตอการจัดอบรม มีคาเฉลี่ย 4.36  คิดเปนรอยละความพึง
พอใจเทากับ 87.12 
 หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
 หมายเลข 5.4-1-1  หมายถึง รายงานประเมินโครงการการบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดรูปแบบวิทยานิพนธ” 
 
การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 
 
 
 
 

20.87100
5
36.4

=×  
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดรูปแบบวิทยานิพนธ” 

85 80 87.20 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 

 

   คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 
 

                    5 
 

× 100 



 

ตัวบงชี้ที่ 5.5 จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ 
 นานาชาติ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม)  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1-2 แหลง 3 แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 

 

ผลการดําเนิน 
 แหลงการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
โดยทางบัณฑิตวิทยาลัยไดมีการอํานวยความสะดวกในการใชสถานที่เพื่อจัดประชุมของโครงการอบรม
ครูภาษาไทยของกองรอยตํารวจตะเวนชายแดนที่ 432 ณ วันที่ 27-29 เมษายน  2552 และการขออนุญาตใช
หองสมุด ดร.จรินทร  ชาติรุง (หอง 9-204) เพื่อคนควาศึกษาขอมูลวิทยานิพนธ 
 หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
 หมายเลข 5.5-1-1  หมายถึง หนังสอืขอความอนุเคราะหขอใชสถานที่เพือ่จดัประชุมโครงการ

อบรมครูภาษาไทยของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 432 
จัดโดย ผศ.ดร.อุไร  แฉลม ผูอาํนวยการโครงการ 

 หมายเลข 5.5-1-2 หมายถึง  หนังสือขอความอนุเคราะหขอใชหองสมุด ดร.จรินทร  ชาติรุง 
(หอง 9-204) เพื่อคนควาศึกษาขอมูลวิทยานิพนธ (นายกอเดช  
หลําจะนะ ผูอํานวยการโรงเรียนประทีปศาสนวิทยา) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2551 2550 2551 
คะแนนที่

ได 
จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
จํานวน 2 แหลง คือการขอความอนุเคราะหขอใช
สถานที่เพื่อจัดประชุมโครงการอบรมครูภาษาไทย
ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 432 และ
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อขอเขาศึกษาคนควา
ขอมูลวิทยานิพนธ 

2 - 1 1 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :  บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 



 

สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 5 
 
จุดแข็ง : 

- บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการตามกิจกรรมและโครงการที่ตั้งไว 
- บัณฑิตวิทยาลัย มีการเรียนการสอนที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนในรายวิชาตาง ๆ และใช

ชุมชนเปนฐานขอมูลและแหลงเรียนรู 
 
แนวทางเสริม : 

- บัณฑิตวิทยาลัยควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกิจกรรมและโครงการตอไป 
- จัดทํารายงานประจําป ซึ่งมรีายละเอียดเกีย่วกบัผลการดําเนินการของโครงการ และเผยแพร

ตามหนวยงานตาง ๆ ทุกป 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- บัณฑิตวิทยาลัยยังขาดการประเมินนโยบายและแผนการบริการวิชาการ 
 

แนวทางการพัฒนา : 
- ควรมีการกําหนดแนวทางในการประเมินนโยบายและแผนบริการวิชาการ 

 



 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
  
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม

อยางตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม 
เสวนาทาง วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับ ตาง ๆ มีความรวมมือในการใหบริการวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคม ในระดับตาง ๆ 

 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนปฏิบัติไดและมีแผนงานรองรับ
ไวในแผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 6.1-1-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย 

(ยุทธศาสตรท่ี 4) 
หมายเลข 6.1-1-2  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย (หนา 6) 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง จากการกําหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค
เรียนตางๆ ทุกภาคเรียน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 6.1-2-1  หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกําหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2551 
3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ เชน 

กิจกรรมไหวครู การรวมจัดทําพุมกฐินของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรวมทอดผาปากับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประจําป 2551 เปนตน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 6.1-3-1  หมายถึง โครงการไหวครูระดบับณัฑติศึกษา ประจาํปการศกึษา 2551    
หมายเลข 6.1-3-2  หมายถึง ภาพการจัดทําพุมกฐินของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรวมทอดผาปา 
                                                    กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป 2551 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2551 2550 2551 
คะแนนที่

ได 
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 1 3 2 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลเุปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- บัณฑิตวิทยาลัย ไมมีการจัดกจิกรรมดานการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมตามแผนที่กําหนดไว  
- บัณฑิตวิทยาลัย ยังไมมีรูปแบบในการประเมินที่เปนรูปธรรม 

 
แนวทางการพัฒนา : 

- บัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการจัดกจิกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนที่กําหนดไว 
และทําอยางตอเนื่อง 

- บัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการสรางรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม 



 

- บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการประเมินผลกิจกรรมที่ชัดเจน 



 

องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบรหิารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมอียู โดยคํานึงถึงประโยชน

ของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนที่ยอมรับใน

สถาบัน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตาม

แผนอยางครบถวน 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยที่บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบ
สรรหาผูบริหารตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีกระบวนการในการแตงตั้งท่ี
เปดเผย ยุติธรรม ตรวจสอบได 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.2-1-1  หมายถึง ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วาดวย คุณสมบัติ  
   หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547 

 
 
 
 
 



 

 
 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

2 ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักนิติธรรมตามระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ผสมกับหลักคุณธรรมของผูบริหาร โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการประเมินการทํางานของบุคลากรในทุกระดับ ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย ดําเนินการตามแผนงบประมาณที่วางไวอยางเครงครัดและมีการ
ติดตามการใชงบประมาณ รวมถึงการประชุมเพื่อรายงานและติดตามการทํางานเดือนละครั้ง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.2-2-1  หมายถึง แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (ของมหาวิทยาลัย) 
หมายเลข 7.2-2-2  หมายถึง รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

(เกี่ยวกับการติดตามและรายงานการใชงบประมาณ) 
หมายเลข 7.2-2-3  หมายถึง รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

(เกี่ยวกับการนดัประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) 
3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพของผูบริหารเชนเดียวกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการประเมินทุกภาค

การศึกษา มีแบบประเมินที่เปนที่ยอมรับกันในทุกระดับ นอกจากนี้ผูบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ไดเปด
โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารโดยจัดใหมีตูรับฟงความคิดเห็น 
รับเรื่องรองทุกขผานเว็บไซตสายตรง ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยหรือการเขามาพูดคุยผานเว็บบอรด
บัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.2-3-1  หมายถึง ภาพถายตูแสดงความคิดเห็น 
หมายเลข 7.2-3-2  หมายถึง สายตรง ผอ. 
หมายเลข 7.2-3-3  หมายถึง เว็บบอรดบนเวบ็ไซต 

4 ไดมีการจัดทําแผนในการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร นอกจากนั้นยังไดมีกลไกในการพัฒนา
ผูบริหารโดยการจัดสรรงบประมาณใหผูบริหารไดพัฒนาตนและพัฒนาการบริหารงาน  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.2-4-1  หมายถึง    คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.2-4-2 หมายถึง   สมุดตัดยอดงบประมาณ ป 2552 
หมายเลข 7.2-4-3 หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 5) 

 



 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2551 2550 2551 
คะแนนที่

ได 
ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 4 3 4 3 
  
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 



 

ตัวบงชี้ที่ 7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ
เผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเรจ็ตาม เปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม เปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจดัการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีการจัดทําแผนการจัดการความรู และมีการเผยแพรในรูปเอกสารเพื่อใหประชาคมทราบ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.3-1-1 หมายถึง   มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.3-1-2 หมายถึง   แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 5) 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 4 1 1 1 
  
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 



 

ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให 
             บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขา
รวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการ
สรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่ มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ ความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

เพื่อใหดีข้ึน 
    

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม และมีการดําเนินงานตามแผน  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.4-1-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย  
   (ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการฯ) 
หมายเลข 7.4-1-2  หมายถึง แผนอัตรากําลัง   
   (เจาหนาท่ีบรรณารักษ 1 ตําแหนง) 

 
 



 

 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

2 ใชระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของมหาวิทยาลัย และดําเนินการ
ตามแผน เชน การอบรมตามศักยภาพและความตองการของบุคคล 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.4-2-1  หมายถึง ขอบังคับของมหาวิทยาลัย วาดวยการพัฒนามหาวิทยาลัย 
หมายเลข 7.4-2-2  หมายถึง คําขอจัดตั้งงบประมาณ ป 52 
หมายเลข 7.4-2-3  หมายถึง โครงการเขารวมอบรม (ผูอาํนวยการบัณฑิตวทิยาลัย ดร.ปรีดา 

ผศ.ดร.ฆนัท ดร.จุไรศริิ) 
3 มีการดูแลบุคลากรใหมีสวัสดิการดานสุขภาพ  (โรงยิม)  การจัดอาหารกลางวัน (หองครัว) หองทํางาน

และอุปกรณเครื่องมือ  (หองสํานักงาน) ท่ีเอื้อตอการทํางาน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.4-3-2  หมายถึง ภาพถายโรงยิม หองครัว และหองสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย   

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรไดพัฒนาตนเอง เชน กองทุนเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร  การเขารับการอบรมในเรื่องท่ีสนใจอยางตอเนื่อง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.4-4-1  หมายถึง กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
หมายเลข 7.4-4-2  หมายถึง โครงการเขารวมอบรม (ผูอาํนวยการบัณฑิตวทิยาลัย ดร.ปรีดา 

ผศ.ดร.ฆนัท ดร.จุไรศริิ) 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4 3 4 2 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 



 

ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา (I)  
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งปรากฏอยูในแผนที่ยุทธศาสตรและ
แผน ปฏิบัติการ พ.ศ. 2549-2552 ของบัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริหารจัดการ) 
รวมท้ังในคูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.5-1-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549-2552 ของ 
   บัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ) 
หมายเลข 7.5-1-2  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย (หนาท่ี 6) 

 
 
 
 
 
   



 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน 
การสอน และการวิจัย 

5 3 1 1 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 



 

ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
             สถาบันอุดมศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ 

เว็บไซต นิทรรศการ 
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว

อยางนอย 3 ชองทาง 
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดย มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมี

การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4. มีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 

 เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีระบบการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบอยางโปรงใสอยางตอเนื่อง ผานทางเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย  
แผนปายประชาสัมพันธ สารประชาสัมพันธของบัณฑิตวิทยาลัย และประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่องกําหนดการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.6-1-1  หมายถึง เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.6-1-2  หมายถึง แผนปายประชาสัมพันธของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.6-1-3  หมายถึง สารประชาสัมพันธของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.6-1-4  หมายถึง ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกําหนดการสอบวิทยานิพนธ

ของนักศึกษา 
 
 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย สามารถเสนอแนะความ

คิดเห็นตาง ๆ ไดดวยชองทางการติดตอสื่อสารที่หลากหลาย เชน เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย 
หัวขอ “สายตรงผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย” ดวยวิธีการสงจดหมายผานทางตูรับความคิดเห็น 
เว็บบอรดของบัณฑิตวิทยาลัย และโทรศัพทภายนอก หมายเลข 0-7433-6948 โทรศัพทภายใน 
หมายเลข 246 โทรสารหมายเลข 0-7433-6948 ไวคอยบริการและติดตอสื่อสารกับบุคคลและ
องคกรทั้งภายในและภายนอกไดตลอดเวลา เปนตน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.6-2-1  หมายถึง สายตรงผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยบนเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.6-2-2  หมายถึง ตูรับความคิดเห็น 
หมายเลข 7.6-2-3  หมายถึง เว็บบอรดบนเวบ็ไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.6-2-4     หมายถึง โทรศัพทภายนอก หมายเลข 0-7433-6948 โทรศัพทภายใน 

หมายเลข 246 โทรสารหมายเลข 0-7433-6948 
   
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

5 3 2 1 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 



 

สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 7 
 
จุดแข็ง : 

- บัณฑิตวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากอาจารยพิเศษและวิทยากรจากภายนอกที่มีความรูประสบการณ
มาใหคําแนะนํา และมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

- บุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยไดมีสวนรวมและใหความรวมมือในการบริหารจัดการภายในองคกร
เปนอยางดี 

- บัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรเขาไปศึกษาดูงาน /พัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร 

- บัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรไดมีสวนรวมกับโครงการของมหาวิทยาลัย
เปนอยางดีเสมอมา 

- บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุกๆดาน 
- บัณฑิตวิทยาลัยสามารถประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบใหกับประชาคมภายนอกไดรับทราบ 

ทําใหบัณฑิตวิทยาลัยมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการใชเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน 

วิทยุชุมชน สถานีวิทยุแหงประเทศไทย  



 

องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงนิและ 
 งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห

สถานะทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา ขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในกาวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย โดยการ
จัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งใหแกหลักสูตรตางๆ เพื่อจัดโครงการใหกับนักศึกษาประจําหลักสูตร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-1-1  หมายถึง คูมือเบิกจายงบประมาณเงินได ปงบประมาณ 2552 

 



 

 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

2 เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับหลักสูตรตาง ๆ ทุกหลักสูตร มีแผนการใชงบประมาณตามโครงการ ตลอดจนมีการติดตามผล
การจัดสรรงบประมาณของประธานหลักสูตรแตละหลักสูตร มีการจัดทํารายงานการติดตามการใช
จายเงินเปนรายไตรมาส แจงแกมหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ ๆ โปรงใส และตรวจสอบไดตลอดเวลา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-2-1  หมายถึง บันทึกขอความ เรื่อง สงรายละเอียดคําของบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 (ถึงประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร) 
หมายเลข 8.1-2-2  หมายถึง รายงานประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

(เกี่ยวกับการจดัตั้งงบประมาณ) 
หมายเลข 8.1-2-3  หมายถึง บันทึกขอความจากฝายแผนฯ เรื่อง การติดตามการใชจายเงิน

ไตรมาส ท่ี 1 
หมายเลข 8.1-2-4  หมายถึง บัณฑิตวิทยาลัยสง เรื่อง รายงานผลการใชจายเงินไตรมาส ท่ี 1

แกฝายแผนฯ ของมหาวิทยาลัย โดยทาง E-mail  
หมายเลข 8.1-2-5  หมายถึง บันทึกขอความแจงประธานหลกัสูตร เรือ่ง งบประมาณประจําป 

3 ไดจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน โดยมีสมุดการลงบัญชีตัดจายงบประมาณที่เปนปจจุบัน 
ซึ่งผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยสามารถขอดูขอมูล
เพื่อวิเคราะหสถานะทางการเงินหรือประกอบการตัดสินใจตาง ๆ ได  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-3-1  หมายถึง รายงานการใชจายงบประมาณรายไตรมาส เสนอฝายแผนฯและ

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ในรูปแบบไฟลขอมูล) 
หมายเลข 8.1-3-2  หมายถึง สมุดการลงบัญชีตัดจายงบประมาณ 

4 บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทํารายงานผลการใชงบประมาณทุกประเภทเปนรายไตรมาส เพื่อเสนอ
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทราบ
เปนประจําทุกป ๆ ละ 4 ครั้ง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-4-1  หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชเงินรายได (โครงการ 
   บัณฑิตวิทยาลัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ไตรมาส ท่ี 1-3 

 
 



 

 
 
 
 
 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

5 ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยมีการนําขอมูลจากรายงานการใชจายงบประมาณรายไตรมาส มาทํา
การวิเคราะหและรายงานใหคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทราบ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-5-1  หมายถึง รายงานการใชจายงบประมาณรายไตรมาส เสนอฝายแผนฯและ

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (ในรูปแบบไฟลขอมูล) 
หมายเลข 8.1-5-2  หมายถึง สมุดการลงบัญชีตัดจายงบประมาณ 
หมายเลข 8.1-5-3 หมายถึง บันทึกขอความ เรื่อง ขอสงรายงานการใชจายงบประมาณราย

ไตรมาสที่ 3 
6 ไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก คือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนประจําทุกสิ้น

ปงบประมาณ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่คอยตรวจสอบการใชงบประมาณตามแผนงาน 
โครงการตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ คือ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย กองนโยบายและแผน และ
ฝายการเงิน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-6-1  หมายถึง บันทึกขอความของกองนโยบายและแผน เรื่อง รายงานผล 
   การดําเนินงานการใชจายงบประมาณเงินรายได ณ สิ้นไตรมาส 1 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

7 ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจทางการเงินในรอบปถัดไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-7-1  หมายถึง บันทึกขอความ เรื่อง สงรายละเอียดคําของบประมาณประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2552 (ถึงประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร) 
หมายเลข 8.1-7-2  หมายถึง รายงานประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
   (เกี่ยวกับการจดัตั้งงบประมาณ) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2551 2550 2551 
คะแนนที่

ได 
มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

7 7 7 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัรวมกัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นนอกสถาบนั 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัยโดย 
นําความตองของทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชาและสวนงานของบัณฑิตวิทยาลัย เปนแนวทางในการ
จัดทําแผนกลยุทธ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.2-1-1  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 8.2-1-2  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย (หนาท่ี 14)  

2 มีการนําผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเตรียมพรอม
ดานการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอกับความตองการใช จากการสํารวจความตองการใช
ทรัพยากรของหลักสูตรตาง ๆ เชน รายงานพัสดุประจําป 2551 เปนตน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.2-2-1  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย (หนาท่ี 14) 
หมายเลข 8.2-2-2  หมายถึง รายงานพัสดุประจําป 2551 
หมายเลข 8.2-2-3  หมายถึง แบบสํารวจและสรุปผลการวิเคราะหความตองการของผูใช 



 

                                                   ทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําป 2551 
 
 
 
 
 
 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย
ใหทุกหนวยงานใชหองเรียน หองสมุด ยานพาหนะ อุปกรณ และบุคลากร รวมกัน เพื่อใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดภายใตงบประมาณที่จํากัด  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.2-3-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549-2552 ของ 
   บัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 5) 
หมายเลข 8.2-3-2  หมายถึง บันทึกขอความ ขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   
 หมายเลข 8.2-3-3  หมายถึง บันทึกขอความ ขอใชทัศนูปกรณของบัณฑิตวิทยาลัย 

4 มีแผนการใชทรพัยากรรวมกันกบัหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เชน อาจารยผูสอน  
ผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ  ผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจยั 
ตลอดจนวิทยากรในรายวิชาตาง ๆ  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.2-4-1  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย (หนาท่ี 13 ดานทรัพยากร) 
หมายเลข 8.2-4-2  หมายถึง หนังสือราชการ  ขอเรียนเชิญเปนอาจารยผูสอน ผูทรงคุณวุฒิ

ในการสอบวิทยานิพนธ  ผูควบคุมวิทยานิพนธ และวิทยากรใน
รายวิชาตาง ๆ 

หมายเลข 8.2-4-3  หมายถึง หนังสือเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมอืวิจยั 
 
ประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่
ได 

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 5 5 4 3 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 



 

 
 
 
 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 8 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- มีงบประมาณในการดําเนินการนอยและไมไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
- ขาดบุคลากรประจําท่ีจะดําเนินการตามโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- บัณฑิตวิทยาลัยไมมีนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษมีแนวโนมลดลงในทุกหลักสูตร 

ทําใหมีเงินงบประมาณในการบริหารงานนอยลง 
- บัณฑิตวิทยาลัยไมไดวิเคราะหและคํานวณตนทุนกิจกรรมแตละภารกิจเพื่อการจัดสรรงบประมาณ 

 
แนวทางการพัฒนา 

- ควรปรับใหบัณฑิตวิทยาลัยอยูในโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
- ควรมีการจัดโครงสรางการบรหิารงานบัณฑิตวิทยาลยั เพือ่ใหเอือ้ตอการจัดหารายไดสําหรบั

ใชในการดําเนินงาน 



 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาสถาบัน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน  ท้ังการควบคุมคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปท่ีมีการ
ติดตาม)    

5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน   
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เชน มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนมี
การประกันคุณภาพการเรียนการสอน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.1-1-1  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย (หนา 30-31) 



 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 2550 2551 

คะแนนที่ได 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

6 6 1 1 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 



 

ตัวบงชี้ที่ 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการและในสวนที่นักศึกษา

มีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่

เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4-5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดยไดบรรจุเอาไวใน
รายวิชาเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 9.2-1-1  หมายถึง คําอธิบายรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายเลข 9.2-1-2  หมายถึง คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2551 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

2551 2550 2551 
คะแนนที่ได 

มีระบบและกลไกใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

2 2 1 1 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย : �บรรลุเปาหมาย   ไมบรรลุเปาหมาย 



 

8ตัวบงชี้ที่ 9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน

อยางตอเนือ่ง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกบัพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

ภายในเวลาที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน อยางตอเนือ่ง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อ

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 ผลการดําเนินงาน : 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง 

เชน แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  รวมทั้งบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยเขารวม
อบรมการประกันคุณภาพ  เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.3-1-1  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
หมายเลข 9.3-1-2  หมายถึง คําสั่งของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรเขารวมอบรมการ

ประกันคุณภาพ 
หมายเลข 9.3-1-3  หมายถึง รายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัย  

ปการศึกษา 2549 -2550 
หมายเลข 9.3-1-4  หมายถึง ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ของ อ.จตุรภทัร  จันทรทิตย  และ  
อ.สุเพ็ญ  ดวงทอง 



 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ มีการปรับปรุง

ตัวบงช้ีของ สกอ. ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง มีการประเมิน
การปฏิบัติงาน ประจําป เพื่อนํามาปรับแผนที่ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานของบัณฑิต
วิทยาลัยใหสอดคลองกับการประกันคุณภาพ  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.3-2-1  หมายถึง รายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัย  
   ปการศึกษา 2549 –2550 
หมายเลข 9.3-2-1  หมายถึง โครงการประกนัคุณภาพ จ.พังงา 

3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งไดแกการทํารายงานการประเมินตนเองตอคณะกรรมการผูตรวจประเมิน 
และจัดทํารูปเลมรายงานเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยในลําดับตอไป 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.3-3-1  หมายถึง รายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัย  
   ปการศึกษา 2549 -2550 

4 มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
ดังจะเห็นไดจากบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดใหมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรตามผลการดําเนิน
ประกันคุณภาพ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.3-4-1  หมายถึง โครงการประกนัคุณภาพ จ.พังงา 

5 บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการจัดระบบเอกสารในระบบ e-document ดานการประกันคุณภาพ 
เพื่อสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาวะโลกรอน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

2551 2550 2551 
คะแนนที่ได 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4 4 5 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 



 

สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 9  
 
จุดแข็ง : 

- มีการประกันคุณภาพการเรียนการสอน มีนโยบายและแผนงานเปนลายลักษณอักษร ท้ัง
ภายในบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มีเอกสารที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน 
รายงานประจําป คูมือประกันคุณภาพ และรายงานการประเมินตนเอง 

- บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และไดรับการตรวจสอบจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยดําเนินการการประเมินคุณภาพตามเกณฑของ สมศ. ซึ่งไดกําหนดรูปแบบ
การประเมินไวอยางชัดเจน 

- มหาวิทยาลัยดําเนินการการประเมินคุณภาพตามเกณฑของ สมศ. และ กพร. ซึ่งไดกําหนด
รูปแบบการประเมินไวอยางชดัเจน 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานนอกโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และมีบุคลากรที่
ทํางานจํานวนไมมากนัก ซึ่งบุคลากรแตละคนมีภาระงานหลายดาน จึงไมสามารถพัฒนา
ระบบกลไกการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

 
แนวทางการพัฒนา : 

- มหาวิทยาลยัควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบเพือ่พัฒนางานดานการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ 
 
 
 



 

บทที่ 3 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิตามองคประกอบ 
 

องคประกอบที ่ ชื่อองคประกอบ คะแนนที่ได ผลการประเมิน 
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 3 ดีมาก 
2 การเรียนการสอน 3 ดีมาก 
3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 3 ดีมาก 
4 การวิจัย 3 ดีมาก 
5 การบริการวิชาการแกสังคม 2.33 ดี 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 พอใช 
7 การบริหารและการจัดการ 1.60 พอใช 
8 การเงินและงบประมาณ 3 ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1.67 พอใช 

 
หมายเหตุ  
* คะแนนที่ได หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงช้ีขององคประกอบนั้น ๆ  
* ผลการประเมนิ หมายถึง ยังไมไดคุณภาพ พอใช ดี  ดีมาก ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. 
  การแปลผลคะแนน  0.00-1.50 ยงัไมไดคุณภาพ  1.51-2.00 พอใช 
   2.01-2.50 ด ี   2.51-3.00 ดีมาก 
 

 



 

สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวม  
 

จุดแข็ง :  
- บัณฑิตวิทยาลัยมีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ท่ีมีความสอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย และความตองการทองถิ่น 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีเจาหนาท่ีและบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลดานแผนงบประมาณโดยตรง 
- มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของทองถิน่ 
- มีคณะกรรมการประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานของ สกอ. 
- มีการจัดสอนเปนทีม 
- มีการเชิญวิทยากรและบุคลากรหลายฝายมารวมในการจัดการศึกษา 
- มีระบบการคัดเลือกผูเขาศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคลองกับระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีระเบียบเกี่ยวกับการประเมินและวัดผลท่ีชัดเจน 
- บัณฑิตวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากทองถิน่/สถานศึกษาเปนอยางดี 
-  มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
- บัณฑิตวิทยาลัยไดใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ท้ังในระดับทองถิ่น
และระดับชาติ 
- มีการสอดแทรกการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
- มีการจัดบริการดานวิชาการใหแกนักศึกษา เชน โครงการอบรมคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ ฯลฯ 
- มีการสงเสริมใหนักศึกษาไปเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดบัชาติ 
- มีการสงเสริมใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพ 
- มีการประเมินผลการจัดโครงการและนําผลการประเมินมาปรับใชในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 
-  บัณฑิตวิทยาลัยเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งรับเฉพาะแผน ก. ท่ีเนนการทําวิจัยเทานั้น 
- บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการตามกิจกรรมและโครงการที่ตั้งไว 
- บัณฑิตวิทยาลัย มีการเรียนการสอนที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนในรายวิชาตาง ๆ และใชชุมชน
เปนฐานขอมูลและแหลงเรียนรู 

- บัณฑิตวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากอาจารยพิเศษและวิทยากรจากภายนอกที่มีความรูประสบการณมา
ใหคําแนะนํา และมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

- บุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยไดมีสวนรวมและใหความรวมมือในการบริหารจัดการภายในองคกร
เปนอยางดี 

- บัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรเขาไปศึกษาดูงาน/พัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคกร 



 

- บัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรไดมีสวนรวมกับโครงการของมหาวิทยาลัย
เปนอยางดีเสมอมา 

- บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุกๆดาน 
- บัณฑิตวิทยาลัยสามารถประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบใหกับประชาคมภายนอกไดรับทราบ 

ทําใหบัณฑิตวิทยาลัยมีนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการใชเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน วิทยุ

ชุมชน สถานีวิทยุแหงประเทศไทย  
- มีการประกันคณุภาพการเรยีนการสอน มนีโยบายและแผนงานเปนลายลักษณอักษร ท้ังภายใน
บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มีเอกสารทีเ่กี่ยวของกับการประกันคุณภาพ เชน รายงาน
ประจําป คูมือประกันคุณภาพ และรายงานการประเมินตนเอง 

- บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และไดรับการตรวจสอบจากหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

- มหาวิทยาลัยดําเนินการการประเมินคุณภาพตามเกณฑของ สมศ. ซึ่งไดกําหนดรูปแบบการ
ประเมินไวอยางชัดเจน 

- มหาวิทยาลัยดําเนินการการประเมินคุณภาพตามเกณฑของ สมศ. และ กพร. ซึ่งไดกําหนด
รูปแบบการประเมินไวอยางชดัเจน 

 

แนวทางเสริม : 
- กําหนดแผนในการเผยแพรประชาสัมพันธใหกับประชาคมทราบทุกป 
-  จัดทําโครงการการทํารายงานประจําป มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย รายงานการประเมินตนเอง 
- เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหประชาคมทราบ 
- ควรดําเนินการโครงการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร 
- นําใบสมัครของอาจารยพิเศษใหกับฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก 
- พิจารณาอาจารยผูสอนตามเกณฑของ สกอ.  
- แตงตั้งกรรมการเพื่อดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑของอาจารยผูสอน 
- ดําเนินการโครงการสัมมนาผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
- ปรับปรุงรูปแบบการประเมินระบบการคัดเลือกนักศึกษา 
-  ดําเนินการโครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
-  ดําเนินการโครงการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
-  โครงการประชุมอาจารย พี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก และผูบริหารโรงเรียนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
-  ควรมีการจัดซือ้โสตทัศนูปกรณเพื่อการจัดการเรียนการสอนใหครบทุกหองเรียน 
-  มีการแตงตั้งผูรบัผิดชอบในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโสตทัศนูปกรณ 



 

- ควรมีบรรณารกัษดูแลเอกสารดานการงานวิจยัของบัณฑิตศึกษา 
- ใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลโครงการทุกโครงการ 
- กําหนดใหนักศึกษาจัดบอรดเผยแพรกิจกรรมประชาสัมพันธโครงการทุกโครงการที่ดําเนินงาน 
-  สงเสริมการพฒันาอาจารยผูสอนและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยดานการวิจยัใหมากขึ้น 
-  สงเสริมการเผยแพรบทความงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหแพรหลายยิง่ข้ึน 
- บัณฑิตวิทยาลัยควรนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกิจกรรมและโครงการตอไป 
- จัดทํารายงานประจําป ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินการของโครงการ และเผยแพรตาม

หนวยงานตาง ๆ ทุกป 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
- มีสถานที่และบุคลากรในการดูแลเอกสาร วารสาร ตํารา งานวิจัย ฯลฯ ไมเพียงพอ 
- มหาวิทยาลัยไมไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อฐานขอมูลท่ีเปนสากลและทันสมัย 
- ไมไดนําผลการประเมินผลการเรียนการสอนและความพึงพอใจของผูเรียนมาใชในการ

พัฒนาเทาท่ีควร 
- นักศึกษาที่รับผดิชอบงานกจิการนักศึกษา มภีาระงานประจาํและมีภาระงานดานการเรยีนเต็ม

เวลา จึงไมสามารถพัฒนาตนเองดานการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาไดมากนัก 
-  บัณฑิตวิทยาลัยยังไมมีการทําการวิจัยเปนกลุม/คณะ 
- บัณฑิตวิทยาลัยยังขาดการประเมินนโยบายและแผนการบริการวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย ไมมีการจัดกจิกรรมดานการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมตามแผนที่กําหนดไว  
- บัณฑิตวิทยาลัย ยังไมมีรูปแบบในการประเมินที่เปนรูปธรรม 
- มีงบประมาณในการดําเนินการนอยและไมไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
- ขาดบุคลากรประจําท่ีจะดําเนินการตามโครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- บัณฑิตวิทยาลัยไมมีนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษมีแนวโนมลดลงในทุกหลักสูตร 

ทําใหมีเงินงบประมาณในการบริหารงานนอยลง 
- บัณฑิตวิทยาลัยไมไดวิเคราะหและคํานวณตนทุนกิจกรรมแตละภารกิจเพื่อการจัดสรรงบประมาณ 
- บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานนอกโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และมีบุคลากรที่

ทํางานจํานวนไมมากนัก ซึ่งบุคลากรแตละคนมีภาระงานหลายดาน จึงไมสามารถพัฒนา
ระบบกลไกการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

 
 
 



 

 

แนวทางการพัฒนา : 
- เรงรัดการจัดจางบุคลากรในการดูแลเอกสาร วารสาร ตํารา งานวิจัย ฯลฯ 
- มหาวิทยาลัยจดัสรรงบประมาณเพื่อซื้อฐานขอมูลท่ีเปนสากล 
- กําหนดแนวทางในการนําผลการประเมินผลการเรียนการสอนและความพึงพอใจของผูเรยีน

มาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 
- สนับสนุนนักศึกษาที่ยังไมมีงานประจําเขามารวมรับผิดชอบในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตาม

ความถนัดและสนใจ 
-  สนับสนุนงบประมาณดานวิจัยองคกรใหครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 
- ควรมีการกําหนดแนวทางในการประเมินนโยบายและแผนบริการวิชาการ 
- บัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนที่กําหนดไว 

และทําอยางตอเนื่อง 
- บัณฑิตวิทยาลัย ควรมีการสรางรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม 
- บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการประเมินผลกิจกรรมที่ชัดเจน 
- ควรปรับใหบัณฑิตวิทยาลัยอยูในโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
- ควรมีการจัดโครงสรางการบรหิารงานบัณฑิตวิทยาลยั เพือ่ใหเอือ้ตอการจดัหารายไดสําหรับ

ใชในการดําเนินงาน 
- มหาวิทยาลยัควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบเพือ่พัฒนางานดานการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ 

 
 
 



 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และตามมุมมอง
ดานบริหารจัดการ (ตารางที่ ส.1, ส.2 ส.3) 
 

ตารางที่ ส.1 สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
 

คะแนนการประเมิน องคประกอบ 
คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ตามเกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 1 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 
ตัวบงช้ีที่ 1.2 

 
7 

100 

 
7 

100 

 
3 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 1   3.00 

องคประกอบท่ี 2 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 
ตัวบงช้ีที่ 2.3 
ตัวบงช้ีที่ 2.7 
ตัวบงช้ีที่ 2.12 

 
7 
7 
5 
4 

0.30 

 
7 
7 
5 
4 

1.81 

 
3 
3 
3 
3 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 2   3.00 

องคประกอบท่ี 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 

 
8 
4 

 
8 
4 

 
3 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 3   3.00 

องคประกอบท่ี 4  
ตัวบงช้ีที่ 4.1 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 

 
6 
4 

 
6 
4 

 
3 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 4   3.00 

 
 



 

 
 

คะแนนการประเมิน องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 5  
ตัวบงช้ีที่ 5.1 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 
ตัวบงช้ีที่ 5.5 

 
7 

85 
2 

 
7 

87.20 
1 

 
3 
3 
1 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 5   2.33 

องคประกอบท่ี 6  
ตัวบงช้ีที่ 6.1 

 
2 

 
3 

 
2 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 6   2.00 

องคประกอบท่ี 7 
ตัวบงช้ีที่ 7.2 
ตัวบงช้ีที่ 7.3 
ตัวบงช้ีที่ 7.4 
ตัวบงช้ีที่ 7.5 
ตัวบงช้ีที่ 7.6 

 
4 
4 
4 
5 
5 

 
4 
1 
4 
1 
2 

 
3 
1 
2 
1 
1 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 7   1.60 

องคประกอบท่ี 8 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 
ตัวบงช้ีที่ 8.2 

 
7 
5 

 
7 
4 

 
3 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 8   3.00 

องคประกอบท่ี 9 
ตัวบงช้ีที่ 9.1 
ตัวบงช้ีที่ 9.2 
ตัวบงช้ีที่ 9.3 

 
6 
2 
4 

 
1 
1 
5 

 
1 
1 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 9   1.67 



 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.44 

ตารางที่ ส. 2  สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน (ตามเกณฑ สกอ.) 
มาตรฐานที่ 1 
 ตัวบงช้ีที่ 2.12 

 
0.30 

 
1.81 

 
3 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 1   3.00 

มาตรฐานที่ 2 ก 
 ตัวบงช้ีที่ 1.1 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2 
 ตัวบงช้ีที่ 2.7 
 ตัวบงช้ีที่ 7.2 
 ตัวบงช้ีที่ 7.4 
 ตัวบงช้ีที่ 7.5 
 ตัวบงช้ีที่ 7.6 
 ตัวบงช้ีที่ 8.1 
 ตัวบงช้ีที่ 8.2 
 ตัวบงช้ีที่ 9.1 
 ตัวบงช้ีที่ 9.2 
 ตัวบงช้ีที่ 9.3 

 
7 

100 
4 
4 
4 
5 
5 
7 
5 
6 
2 
4 

 
7 

100 
4 
4 
4 
1 
2 
7 
4 
1 
1 
5 

 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ก   2.25 

มาตรฐานที่ 2 ข 
 ตัวบงช้ีที่ 2.1 
 ตัวบงช้ีที่ 2.2 
 ตัวบงช้ีที่ 2.3 
 ตัวบงช้ีที่ 3.1 
 ตัวบงช้ีที่ 3.2 
 ตัวบงช้ีที่ 4.1 
 ตัวบงช้ีที่ 5.1 
 ตัวบงช้ีที่ 5.4 
 ตัวบงช้ีที่ 5.5 

 
7 
7 
5 
8 
4 
6 
7 

85 
2 

 
7 
7 
5 
8 
4 
6 
7 

87.20 
1 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 



 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน (ตามเกณฑ สกอ.) 
  ตัวบงช้ีที่ 6.1 2 3 2 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ข   2.70 

มาตรฐานที่ 3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 
 ตัวบงช้ีที่ 7.3 

 
4 
4 

 
4 
1 

 
3 
1 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 3   2.00 

เฉล่ียคะแนน 
รวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

2.44 

 
 
 
ตารางที่ ส.3 สรุปการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
 

มุมมองดาน 
การบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตาม

เกณฑ สกอ. 
1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน   
    ไดสวนเสีย 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 
ตัวบงช้ีที่ 2.3 

 ตัวบงช้ีที่ 2.12 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 
ตัวบงช้ีที่ 5.5 

 
 

7 
5 

0.30 
8 
4 
7 
85 
2 

 
 

7 
5 

1.81 
8 
4 
7 

87.20 
1 

 
 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

 (ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันที่เนน
การพัฒนาสังคม) 
ตัวบงช้ีที่ 7.6 
ตัวบงช้ีที่ 9.2 

 
 

5 
2 

 
 

2 
1 

 
 
1 
1 

เฉล่ียคะแนนดานนักศึกษา   2.40 



 

และผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
 
 
มุมมองดานการบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตามเกณฑ สกอ. 

2. ดานกระบวนการภายใน 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 
ตัวบงช้ีที่ 1.2 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 
ตัวบงช้ีที่ 6.1 
ตัวบงช้ีที่ 7.2 
ตัวบงช้ีที่ 9.1 
ตัวบงช้ีที่ 9.3 

 
7 

100 
7 
2 
4 
6 
4 

 
7 

100 
7 
3 
4 
1 
5 

 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
3 

เฉล่ียคะแนนดานกระบวนการ
ภายใน   2.57 

3.  ดานการเงิน 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 
ตัวบงช้ีที่ 8.2 

 
7 
5 

 
7 
4 

 
3 
3 

เฉล่ียคะแนนดานการเงิน   3.00 
4.ดานบุคลากรการเรียนรูและ  
   นวัตกรรม 

ตัวบงช้ีที่ 2.7 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 

 
 
4 
6 
4 

 
 

4 
6 
4 

 
 
3 
3 
3 

ตัวบงช้ีที่ 7.3 
ตัวบงช้ีที่ 7.4 
ตัวบงช้ีที่ 7.5 

4 
4 
5 

1 
4 
1 

1 
2 
1 

เฉล่ียคะแนน ดานบุคลากร  
การเรียนรูและนวัตกรรม   2.17 

 
แผนงานงบประมาณเงินรายได (โครงการบัณฑิตวิทยาลัย) ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 



 

แผนงบประมาณ  :  เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต        ผลผลิตที่ 1  ผูสําเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร 

การดําเนินงาน (ไตรมาส) ลําดับที่ งาน / โครงการ / กิจกรรม 
1 2 3 4 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      1 
กิจกรรมที่ 1  บว.0401101  ดําเนินการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
    ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 กิจกรรมที่ 2  บว.0401102  คัดเลือกบัณฑิตเขาศึกษาตอ     ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 กิจกรรมที่ 3  บว.0401103  ติดตามบัณฑิตและประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 กิจกรรมที่ 4  บว.0401104  ประชาสัมพันธบัณฑิตวิทยาลัย     รองผูอํานวยการฝายวางแผนฯ 
 กิจกรรมที่ 5  บว.0401105  จัดหาหนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ     ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
2 โครงการพัฒนาบัณฑิต      
 กิจกรรมที่ 1  บว.0401121  สายสัมพันธบัณฑิตวิทยาลัย     รองผูอํานวยการฝายกิจการฯ 
 กิจกรรมที่ 2  บว.0401122  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และภาวะผูนํา 
    รองผูอํานวยการฝายกิจการฯ 

 กิจกรรมที่ 3  บว.0401123  เสริมโลกทัศนทางวิชาการ     ประธานหลักสูตร /  
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
แผนงบประมาณ  :  เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต        ผลผลิตที่ 3 สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 



 

 
 
 

การดําเนินงาน (ไตรมาส) ลําดับที่ งาน / โครงการ / กิจกรรม 
1 2 3 4 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน      1 
กิจกรรมที่ 1  บว.0403101  จัดทําคูมือนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
    ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 กิจกรรมที่ 2  บว.0403102  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดรูปแบบวิทยานิพนธ 

    ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 กิจกรรมที่ 3  บว.0403103  คลินิกวิจัย     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 กิจกรรมที่ 4  บว.0403104  เสริมทักษะการเรียนรูระดับ

บัณฑิตศึกษา 
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 กิจกรรมที่ 5  บว.0403105  จัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ และสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน 

    รองผูอํานวยการฝายวางแผนฯ 

 กิจกรรมที่ 6  บว.0403106  สัมมนาผูสอนและผูควบคุม
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา 

    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 กิจกรรมที่ 7  บว.0403107  พัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
บริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย 

    ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 กิจกรรมที่ 8  บว.0403108  การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ประกอบขอรับใบอนุญาตประกอบการ
วิชาชีพครู 

    ประธานหลักสูตร / 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 กิจกรรมที่ 9  บว.0403109  พัฒนาคูมือการประกันคุณภาพ
และรายงานการประเมินตนเองและรายงาน
ประจําป 

    ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 กิจกรรมที่ 10  บว.0403110  ตอเติมพื้นที่สํานักงานบัณฑิต
วิทยาลัย 

    ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 กิจกรรมที่ 11  บว.0403111  พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    รองผูอํานวยการฝายวางแผนฯ 

2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       
 (โครงการบัณฑิตวิทยาลัย)  บว.0403120     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 



 

แผนงบประมาณ  :  เรงรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต        ผลผลิตที่ 4  ผลงานการ
ใหบริการวิชาการ 

การดําเนินงาน (ไตรมาส) ลําดับที่ งาน / โครงการ / กิจกรรม 
1 2 3 4 

ผูรับผิดชอบ 

โครงการเผยแพรงานบริการวิชาการ      1 
กิจกรรมที่ 1  บว.0404101  เผยแพรงานวิจัยของบัณฑิต

วิทยาลัย 
    ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 

บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตุลาคม  2550 
 



 

บทที่ 4 
ภาคผนวก 

 
รายงานจํานวนนักศึกษา อาจารยผูสอนและบุคลากรของบัณฑติวิทยาลัย 
 
1.  จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  2551 
ลําดับท่ี หลักสูตร / สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 

1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
   -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 25 
   -  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 23 
   -  สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 11 
2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 15 
3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 18 
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการเกษตร 11 
5 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพคร ู 473 

 
2.  อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา  2551 

2.1  อาจารยประจํา 
 2.1.1  รศ.ลําดวน เกษตรสุนทร 
 2.1.2  ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง 

  2.1.3  ดร.ณรงค กาญจนะ 
  2.1.4  ผศ.ดร.ไพโรจน ดวงวิเศษ 
  2.1.5  ดร.อัจฉรา วงศวัฒนามงคล 
  2.1.6  ผศ.ดร.พิศมัย ผลพฤกษไพร 
  2.1.7  ดร.จุไรศิริ ชูรักษ 
  2.1.8  ผศ.ดร.อุไร แฉลม 
  2.1.9  ผศ.พรรณ ี ไชยโย 
  2.1.10  ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร 
  2.1.11  ดร.สุวรรณี พรหมศิริ 

 



 

  2.1.12  ดร.จารุวรรณ สุจริต 
  2.1.13  ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ 
  2.1.14  ดร.วิภาพรรณ พงศเจริญ 
  2.1.15  ดร.พัชรี หลุงหมาน 
  2.1.16  นางสาวนิศากร วิทจิตสมบูรณ 
  2.1.17  นายธนพงศ พันธทอง 
  2.1.18  นายบรรจง ทองสราง 
  2.1.19  นายเสรี เรืองดิษฐ 
  2.1.20  นายชาญยุทธ ฟองสุวรรณ 
  2.1.21  นายพะเยาว ยงศิริวิทย 
  2.1.22  นายเฉลิมชนม วรรณทอง 
  2.1.23  ดร.ทวสิีน นาวารัตน 
  2.1.24  ผศ.สุภาพร สุขจันทร 
  2.1.25  นางสาวนงลักษณ   คงรักษ 
  2.1.26  ดร.แสนศักดิ ์ ศิริพานิช 
  2.1.27  ผศ.สนธยา พลศรี 
  2.1.28  รศ.กิตติ ตันไทย 
  2.1.29  รศ.ชาญชัย เรืองขจร 
  2.1.30  รศ.ทิพยวัลย เรืองขจร 
  2.1.31  รศ.อมรรัตน แมกไมรักษา 
  2.1.32  รศ.สุรพล มนัสเสรี 
  2.1.33  ดร.ภวกิา บุณยพพิัฒน 
  2.1.34  ดร.รัชฎา เศรษฐวงศสิน 
  2.1.35  ดร.พลพัฒน รวมเจริญ 
  2.1.36  ผศ.สบาย ตันไทย 
  2.1.37  นายทวีศักดิ ์ ทองไฝ 
  2.1.38  ดร.ครวญ บัวคีรี 
  2.1.39  นายพนิิจ ดํารงเลาหพันธ 
  2.1.40  นายมงคล เทพรัตน 
  2.1.41  รศ.นฤมล อัศวเกศมณ ี



 

  2.1.42  นางสาววรลักษณ   จันทรศรีบุตร 
  2.1.43  นางขวญักมล ขุนพิทักษ 
  2.1.44  รศ.มานี เตื้อสกุล 
  2.1.45  ผศ.อังคณา ธรรมสัจการ 
  2.1.46  ดร.อวภิา ศิริรัตนากร 
  2.1.47  นสพ.รัญจวน อิสรรักษ 
  2.1.48  ดร.ปรีดา เบ็ญคาร 
  2.1.49  นางนงนภัส มากชูชิต 
  2.1.50  นางรุจิราพรรณ คงชวย 
  2.1.51  นางชนกพร ประทุมทอง 
  2.1.52  ผศ.วันทนีย บางเสน 
  2.1.53  นางสาวสุธัญญา   ฐิโตปการ 
  2.1.54  นายอดุล หวังจ ิ
  2.1.55  นางสาวพรรณ ี ผุดเกต ุ
  2.1.56  นางสาวรัศมิ์ดาว   สุขฆาตย 
  2.1.57  ผศ.พิชิต รอดทอง 
  2.1.58  นายถวลิ อนันตพงศ 
  2.1.59  ผศ.ดร.ประสิทธิ์   สังขมณี 
  2.1.60  ผศ.สุรชัย ฉายศิริพันธ 
  2.1.61  นายทวีรัตน นวลชวย 
  2.1.62  นางสาวเพ็ญพกัตร  นภากุล 
  2.1.63  ผศ.สาคร บุญเลิศ 
  2.1.64  นายวนิัย จันทรพร้ิม 
  2.1.65  ผศ.ยุพดี ธรรมชาติ 
  2.1.66  ผศ.ธันยา สุคนธ 
  2.1.67  ผศ.นัยนา ยีหมะ 
  2.1.68  ผศ.สุชา ไอยราพงศ 
  2.1.69  ผศ.วาสนา จันทรัตน 
  2.1.70  นายมนตรี เดนดวง   
 



 

 2.2  อาจารยพเิศษ 
  2.2.1  ผศ.วิชัย บุญชูดวง 
  2.2.2  ผศ.ภัคพงศ ปวงสุข 
  2.2.3  ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 
  2.2.4  ดร.วิทวฒัน ขัตติยะมาน 
  2.2.5  รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ 
  2.2.6  ดร.นําพชิญ ธรรมหิเวศน 
  2.2.7  ดร.สธน เสนาสวัสดิ ์
  2.2.8  รศ.ทัศนีย ประธาน 
  2.2.9  ดร.สมรักษ พันธผล 
  2.2.10  ดร.นรารักษ หลีสกุล 
  2.2.11  ผศ.สดใส ขันติวรพงศ 
  2.2.12  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณสุข 
  2.2.13  นายสุพจน จันทราภรณศลิป 
  2.2.14  ศ.ดร.พวงเพ็ญ ศิริรักษ 
  2.2.15  ผศ.ดวงจิต แกวอุบล 
  2.2.16  ดร.นพเกา ณ พัทลุง 
   
3.  บุคลากรประจําสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.1  นายสุวิทย เพ็งทิพยนาง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 3.2  นางสาวศศิธร ธรรมรัต นักวิชาการศึกษา 
 3.3  นางพิชญาภา สังขทอง นักวิชาการศึกษา 
 3.4  นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร ผูปฏิบัติงานบริหาร 2 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 1.  ผศ.ดร.พิศมัย ผลพฤกษไพร ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
 2.  รศ.เสาวภา โชติเกษมศร ี รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา 
 3.  นายสุระพรรณ จุลสุวรรณ รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา 
 4.  นางขวัญกมล ขุนพิทักษ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
    มิถุนายน 2550 – กันยายน 2551 
 4.  นางสุเพ็ญ ดวงทอง หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คําสั่งบณัฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

ท่ี   19/2549 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

-------------------------------- 
 เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ บัณฑิตวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะกรรม การ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 1. ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
 2. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 3. รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
 4. รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 5. ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กรรมการ 
   สาขาวิชาชีพครู     
  6. ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    
  7. ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     
  8. ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
   สาขายุทธศาสตรการพัฒนา     
  9. หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
 หนาที่  ดําเนินการกิจกรรมเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 ใหกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีซึ่งไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน
สูงสุดของงานตอไป 

สั่ง  ณ  วันที่  8   มิถุนายน  พ.ศ.  2549 

  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย  ผลพฤกษไพร) 



 

ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ท่ี   30 /2551 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  (เพิ่มเติม) 

----------------------------- 
 เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ บัณฑิตวิทยาลัยจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม) ดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ กรรมการ 
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
 2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
  สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการเกษตร   
 หนาท่ี  ดําเนนิการกิจกรรมเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลัย 
 

 ใหกรรมการทีไ่ดรับการแตงตั้ง ปฏิบัตหินาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายอยางมปีระสิทธภิาพ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของงานตอไป 

ส่ัง  ณ  วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551 

  

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย  ผลพฤกษไพร) 
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

ราง.................... 
พิมพ................. 
ทาน.................. 



 

 
 

ปฏิทินการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา  2551 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
ระยะเวลา การดําเนินงาน 

กุมภาพันธ 2552 สงรายชื่อผูรับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551 
แกสํานักพัฒนาคุณภาพและรบบบริหาร 

มีนาคม  2552 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
เมษายน 2552 ผูบริหารและเจาหนาท่ีเขารับการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพ 

ของสํานักพัฒนาระบบบริหารของสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 
พฤษภาคม  2552 1.  จัดทํา (ราง) รายงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)  ปการศึกษา  2551 

2.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาคูมือการประกันคุณภาพและ
รายงานการประเมินตนเองและรายงานประจําป ณ จังหวัดพงังา 

กรกฎาคม  2552 1.  แกไข (ราง) รายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2.  ติดตอประสานงานวิทยากรตรวจสอบติดตามประเมินรายงานผลการ

ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย 
3.  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สิงหาคม  2552 1.  ดําเนินการแกไขประกันคุณภาพหลังจากการตรวจประเมินฯ 
2.  สงรายงานการประกันคุณภาพฯ แกมหาวิทยาลัย 
3.  เผยแพรผลการดําเนินการประกันคุณภาพ 

 



 

ขอมูลพื้นฐาน (common  data set) ประจําปการศึกษา 2551 
 

ประเภทสถาบัน : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
  

รายการ หนวย ภาพรวม 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการ
ดําเนินการ (ใชรอบปงบประมาณ) 

  

1. จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ตัวบงช้ี 25 
2. จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีบรรลุเปาหมาย ตัวบงช้ี 18 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน    
1. จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนทั้งหมด   
   * ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตร 1 
   * ระดับปริญญาโท หลักสูตร 6 
2. จํานวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของ 

  

   * ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตร 1 
   * ระดับปริญญาโท หลักสูตร 6 
3. จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

  

   * ระดับปริญญาโท หลักสูตร 6 
4. จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ
สําเร็จการศึกษาครบถวนตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

  

   * ระดับปริญญาโท หลักสูตร 6 
5. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

คน - 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ย
ทุกหลักสูตร 

  

   * ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย (1-5 ) - 



 

รายการ หนวย ภาพรวม 
7. จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนใหมหรือท่ีปรับปรุงและจํานวน
หลักสูตรท่ียังไมมีการปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่
บุคคล ชุมชน องคกรภายนอกมีสวนรวม  

 

   * ระดับปริญญาโท หลักสูตร 6 
8.จํานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร   
   * ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ภาคพิเศษ) คน 473 
   * ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน 103 
   * ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน  
9. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร   
   * ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ภาคพิเศษ) FTES - 
   * ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES - 
10. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ท้ังหมด เมื่อ
ปรับคามาเปนปริญญาตรี FTES 

- 

11. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด คน - 
12. จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ คน - 
13. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดวุฒิปริญญาตรีหรอืเทียบเทา คน - 
14. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา คน - 
15. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดวุฒิปริญญาเอกหรอืเทียบเทา
(หรือวุฒิสูงสุดทีมีในสาขานั้น) คน 

- 

16.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ คน - 
17. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่มีตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย คน 

- 

18. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่มีตําแหนงรอง
ศาสตราจารย คน 

- 

19. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย คน - 
20. จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) คน 

- 

21. จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาท่ีเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ คน 

- 

22. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 4 
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23. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย คน - 
24. จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ คน - 
25. จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ  

 

   * ในประเทศ คน - 
   * ตางประเทศ คน - 
26. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพ  

- 

   * ในประเทศ คน - 
   * ตางประเทศ คน - 
27. จํานวนผลงานวิจัยและหรอืนวัตกรรมการเรียนการสอน
ของคณาจารย ช่ือเรื่อง 

- 

28. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรือ่งการมงีาน
ทํา (จํานวนบัณฑิตท้ังหมด) คน 

- 

29. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอน
เขาศึกษา คน 

- 

30. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน - 
31. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา คน 

- 

32. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑหลังสําเรจ็
การศึกษา คน 

- 

33. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ
การศึกษา คน 

- 

34. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จ
การศึกษา คน 

- 
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35. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จ
การศึกษา คน 

- 

36. ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช
บัณฑิตเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษา (เทียบจากคา 5 ระดับกรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐใชผลสํารวจของ ก.พ.ร.) คาเฉลี่ย (1-5 ) 

- 

37. จํานวนบัณฑิตในรอบปท่ีผานมา คน - 
38. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติในรอบปท่ีผานมา  

 

   * ดานวิชาการ คน - 
   * ดานคุณธรรมจรยิธรรม คน - 
   * ดานกีฬา สุขภาพ คน - 
   * ดานศิลปและวัฒนธรรม คน - 
39. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปท่ีผานมาที่ไดรับ
ประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

   * ดานวิทยานิพนธ บัณฑิตศึกษา คน - 
   * ดานวิชาการ/วิชาชีพ คน 2 
   * ดานคุณธรรมจรยิธรรม คน - 
   * ดานกีฬา สุขภาพ คน - 
   * ดานศิลปและวัฒนธรรม คน - 
   * ดานสิ่งแวดลอม คน - 
40. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกยอง ระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

   * ดานวิชาการ วิชาชีพ  (รวมผลงานวิจยั/วิทยานิพนธ) คน 2 
   * ดานคุณธรรมจรยิธรรม คน - 
   * ดานกีฬา สุขภาพ คน - 
   * ดานศิลปและวัฒนธรรม คน - 
   * ดานสิ่งแวดลอม คน - 
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41. จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับ
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดที่
ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

2 

42. จํานวนศิษยเกาท่ีจบการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา 

  

   * ระดับปริญญาโท คน 111 
43. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง ระดับชาติ
และนานาชาติ  

 

   * ดานวิชาการ วิชาชีพ รางวัล 2 
   * ดานคุณธรรมจรยิธรรม รางวัล - 
   * ดานกีฬา สุขภาพ รางวัล - 
   * ดานศิลปและวัฒนธรรม รางวัล - 
   * ดานสิ่งแวดลอม รางวัล - 
44. จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองท่ีนักศึกษาปจจุบัน
และศิษยเกาทุกระดับการศึกษาไดรับใน ระดับชาติและ
นานาชาติ  

 

   * ดานวิชาการ วิชาชีพ รางวัล 2 
   * ดานคุณธรรมจรยิธรรม รางวัล - 
   * ดานกีฬา สุขภาพ รางวัล - 
   * ดานศิลปและวัฒนธรรม รางวัล - 
   * ดานสิ่งแวดลอม รางวัล - 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา    
1. ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 
5 ระดับ) คาเฉลี่ย(1-5 ) 

- 

2. จํานวนโครงการกิจกรรมนกัศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม  - 
   * จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/กิจกรรม - 
   * จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ คน - 



 

   * จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ/กิจกรรม - 
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   * จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมกฬีาและการสงเสริม
สุขภาพ คน 

- 

   * จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม โครงการ/กิจกรรม - 
   * จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมบําเพญ็ประโยชนฯ คน - 
   * จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/กิจกรรม - 
   * จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมนันทนาการ คน - 
   * จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรม - 
   * จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม คน - 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย  - 
1. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจยัและงานสรางสรรค (ใชรอบ
ปงบประมาณ) 

 - 

   * จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบนั บาท - 
   * จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน บาท - 
2. จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัย (ใชรอบ
ปงบประมาณ) 

  

   * จํานวนที่ไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน คน - 
   * จํานวนที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน คน - 
3. จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค   
   * จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ ช่ือเรื่อง 6 
   * จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ ช่ือเรื่อง 6 
   * จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ช่ือเรื่อง - 
   * จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ช่ือเรื่อง - 

   * จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรบัอางอิงใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูล 

ช่ือเรื่อง - 

   * จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย คน - 
   * จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ คน - 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม   



 

1. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการบริการวิชาการ คน - 
2. จํานวนกิจกรรมหรอืโครงการบริการวิชาการ โครงการ/กิจกรรม 1 
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3. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

แหลง/ศูนย - 

4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูบริการ (จากผลการ
สํารวจของ ก.พ.ร.)  กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

รอยละ - 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรม - 
2. จํานวนผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรูและสราง      
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

ช่ือเรื่อง - 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ   
1. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 4 
2. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ 

  

   * ในประเทศ คน - 
   * ตางประเทศ คน - 
3. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพ 

  

   * ในประเทศ คน - 
   * ตางประเทศ คน - 
4. จํานวนอาจารยประจํา  (รวมนักวิจัย) ท่ีไดรับรางวัลทาง
วิชาการหรอืวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 - 

   * ดานการวิจยั คน - 
   * ดานศิลปวัฒนธรรม คน - 
   * ดานอื่นๆ คน - 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ (ใชรอบปงบประมาณ)   
1. รายรับทั้งหมดของบัณฑิตวิทยาลัย บาท 9,334,700 
2. รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท - 
3. คาใชจายท้ังหมดของบัณฑิตวิทยาลัยโดยไมรวมครภุัณฑ 
อาคารสถานที่ และที่ดิน 

บาท 7,263,700 



 

4. คาใชจายดานครุภัณฑ อาคารสถานที่และท่ีดิน บาท 2,071,000 
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5. คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท 6,278,700 
6. คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บาท - 
7. คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย บาท 150,000 
8. คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ 

บาท 40,000 

9. เงินเหลือจายสุทธิ บาท  
10. สินทรัพยถาวร บาท  
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

ระดับของ สกอ.  

 



 

รายนามคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป 
การประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2551 

 
 
 1. ผศ.ดร.พิศมัย ผลพฤกษไพร ประธานกรรมการ 
 2.  นายสุระพรรณ   จุลสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
 3. ผศ.เสาวภา  โชติเกษมศรี กรรมการ 
 4. นายจตุรภัทร จันทรทิตย กรรมการ 
 5. นางสุเพ็ญ  ดวงทอง กรรมการ 
 6.   นางสาวศศิธร ธรรมรัต กรรมการ 
 7.   นางสาวอรวรรณ  พงศาวดาร กรรมการ 
 8.   นางพิชญาภา สังขทอง กรรมการ 
 9.   นายสุวิทย  เพ็งทิพยนาง กรรมการและเลขานุการ 
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