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ค ำน ำ 
 

รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับนี้  เป็นรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556  จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการตรวจติดตาม
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเพ่ือประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานให้กับสาธารณชนได้รับทราบ โดยรายงานฉบับนี้จะประกอบด้วย บทน า ข้อมูลเบื้องต้น
ของบัณฑิตวิทยาลัย  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งรายงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์มาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สรุปผลการด าเนินงาน และภาคผนวก โดยในปีการศึกษา 2555 
บัณฑิตวิทยาลัยรับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ และตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สมศ. จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนผล
การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา 2555 ให้สาธารณชนได้รับทราบ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรง
ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จนมีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย
จะมุ่งมั่นพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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บทน ำ 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานการประกันการศึกษา เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษา/หรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้ มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย อาทิ  คณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการและร่วมกันปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในปี 2554 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก โดยมีผลการประเมินตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ คะแนนที่ได ้ ผลกำรประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ

แผน การด าเนินการ 
5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  การวิจัย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 4.50 ดี 
องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

รวม 4.56 ดีมำก 
 

*  คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของ สกอ. และ สมศ. 
 
 



(6) 
 

 

 จากผลการประเมินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2554 
บัณฑิตวิทยาลัยได้น าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัยมีมาตรฐานและสร้างประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น  ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 – 2557 โดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้น าตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และ สมศ. มา
บูรณาการในการด าเนินการ 
 2.  ด าเนินการประชาสัมพันธ์เวทีการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติให้นักศึกษาได้รับ
ทราบ และด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการน าเสนอผลงานวิจัย 
 3.  ด าเนินการพัฒนาและเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาและศิษย์เก่าผ่าน
ช่องทาง Facebook ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 4.  ด าเนินการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใช้ค าว่า GRAD ซึ่งมาจากค าว่า 

 G  =  Goodness หมายถึง    คุณธรรม ความดี 
 R  =  Responsibility หมายถึง    ความรับผิดชอบ 
 A  =  Accountability หมายถึง    ความน่าเชื่อถือ 
 D  =  Diligence  หมายถึง    ความขยันหมั่นเพียรและความมานะพยายาม 

 

 บทสรุปผู้บริหำร 
 ในปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 7 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ สมศ. จ านวน  
4 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 20 ตัวบ่งชี้  มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 ซึ่งหมายถึง การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย อยู่ใน
ระดับ ดี เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่า 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดบั ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี คะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.25 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  มีผลการประเมินอยู่ ในระดับ ดีมำก  

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 
 ทั้งนี้ จากผลการประเมินดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจะได้น าข้อมูลไปประกอบการวางแผน
และปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด พร้อมทั้งจะพัฒนางานของบัณฑิตวิทยาลัยในทุกด้าน
เพ่ือสร้างมาตรฐานการศึกษาให้กับท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป 



  บทที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตวิทยาลยั 
 

 

 

บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
  ชื่อหน่วยงาน  : บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
     Graduate School Songkhla Rajabhat University 
  ที่อยู่ : มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  (อาคาร 9 ห้อง 9-203) 
     160 หมู่ที่ 4 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
  โทรศัพท์  : 074 - 336933, 074 – 336901-4 ต่อ 246 
     หรือ 074 – 336948 
  โทรสาร  : 074 - 336948  
   เว็บไซต์  :  http://bundit.skru.ac.th 
 

ประวัติความเป็นมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ซึ่งจัดตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ความจ าเป็นใน
การพัฒนาท้องถิ่นและความพร้อมของศักยภาพทางวิชาการของคณะต่าง ๆ ปัจจุบันส านักงานตั้งอยู่  
ณ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9-203 โดยมีประวัติความเป็นมา ดังนี้ 
 พ.ศ. 2462 จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑล ณ ต าบลท่าชะมวง อ าเภอก าแพงเพชร จังหวัดสงขลา 
 พ.ศ. 2504 ยกฐานะเปน็วิทยาลัยครูสงขลา 
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม 

“สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 
 พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ก าหนดให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู เปิดสอนหลายสาขาวิชาชีพ  

 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรัตน ์ จรจิตร อธิการบดีได้ก าหนด
นโยบายให้จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา ขึ้นเมื่อวันที่  
17 สิงหาคม 2542 

 พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาหลักสูตรและการสอน โดยการด าเนินงานของโครงการบัณฑิตศึกษา 

 พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายทุธศาสตร์การพัฒนา 
 พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
    และหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
 พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทคโนโลยีการเกษตร 
 พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
 พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติ) 
 ปัจจุบัน  บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย  มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ เม่ือคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 14 สิงหาคม 
2553 ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาโทภาคพิเศษ จ านวน 8 สาขาวิชา และ
ภาคปกติ จ านวน 1 สาขาวิชา 



2   บทที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของบัณฑิตวิทยาลัย       
 

ปรัชญา 
 สร้างองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม น าภูมิปัญญา พฒันาสู่สากล 
 

ปณิธาน 
 มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีคุณธรรม และพัฒนาองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล 
 

ค่านิยมร่วม 
 ร่วมสร้าง ร่วมสู้ ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมธรรม 
 

อัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์บัณฑิตศึกษา คือ GRAD 
 G  :  Goodness   หมายถึง คุณธรรม ความดี 
 R  : Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ 
 A : Accountability หมายถึง ความน่าเชื่อถือ 
 D : Diligence หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรและความมานะพยายาม  
 

วิสัยทัศน์ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งประสานงานเพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถ
แสวงหาองค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบูรณาการศาสตร์จากท้องถิ่นสู่สากล 
 

พันธกิจ 
 1. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน (คณะ ศูนย์ ส านัก) เพื่อร่วมมือในการผลิตนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
 2. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการยอมรับและ
เทียบเคียง (Benchmark) กับระบบสากล บนพื้นฐานของท้องถ่ิน (Local-base) 
 3. ส่งเสริม สร้างสรรค์ พัฒนางานวิจัย เพื่อสร้างระบบความคิดและองค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาท้องถ่ินในสังคมพหุลักษณ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน เพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับคุณภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน เพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
เป้าประสงค ์
 บัณฑิตวิทยาลัยประสานงานเพื่อผลิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม
ความต้องการของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

กลยุทธ์ 
1. ประสานงานเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่มีความหลากหลายอย่างมี

คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
2.  พัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
1.  ปรับปรุงระบบและโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับพันธกิจระดับบัณฑิตศึกษา 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการความรู้ 
5.  ปรับปรุงและพัฒนาแผนเพื่อการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
เป้าประสงค ์
 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. พัฒนาระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. จัดระบบส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา 
4. สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการวิจัย 
5. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการผลิตและน าเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 
6. สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
7. น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 
8. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพในการวิจัยและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยให้แก่กลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้

ที่เก่ียวข้อง 
9. บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ยกระดับคุณภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งในและต่างประเทศ 
เป้าประสงค ์
 บัณฑิตวิทยาลัยมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายภายในประเทศ 
2. สร้างความร่วมมือและเครือข่ายประชาคมอาเซียน 
 
 
โครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีโครงสร้างการบริหารของบัณฑิต
วิทยาลัย ดังนี้ 
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

- ส านักงานอธิการบด ี

- ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการ
มหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

คณบดี 

- คณะครุศาสตร ์

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะศลิปกรรมศาสตร ์

- บัณฑิตวิทยาลัย 

หัวหน้าส านักงาน ประธานโปรแกรมวิชา/ประธานหลักสูตร 

ผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน 

ผู้ช่วยอธิการบด ี -  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
-  หน่วยตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้างการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อธิการบดี 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารบณัฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการวิชาการบณัฑิตวิทยาลัย 

ประธานหลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ประธานหลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ประธานหลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ประธานหลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการเกษตร 

ประธานหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ประธานหลักสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประธานหลักสตูรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นักวิชาการศึกษา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
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บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรดังต่อไปนี้ 
 
 1.  คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
  1.1  ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  1.2  ดร.ประภาพร แสงทอง รองคณบดีงานบริหารและบริการ 
  1.3  ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว รองคณบดีงานวิชาการและประกันคุณภาพ 
      (ด ารงต าแหน่งถึง 31 มีนาคม 2555) 
  1.4  ดร.สธน เสนาสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีงานเลขานุการคณบดี 
  1.5  ดร.เพ็ญพักตร นภากุล ผู้ช่วยคณบดีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กิจการนักศึกษา 
  1.5  นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
 
 2. เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  2.1  น.ส.ศศิธร ธรรมรัต นักวิชาการศึกษา 
  2.2  นางฐาณิชญาณ์ ศรีทอง นักวิชาการศึกษา 
  2.3  นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  2.4  นางพิชญาภา สังข์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  2.5  น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  2.6  น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

  3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   3.1.1  ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ ประธานกรรมการ 
   3.1.2 ผศ.พิชิต  รอดทอง กรรมการ 
   3.1.3 ผศ.ถวิล  อนันตพงศ์ กรรมการ 
   3.1.4 ดร.ศรุติพงศ์   ภูวัชร์วรานนท์ กรรมการ 
   3.1.5 ดร.รุจิราพรรณ คงช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
   3.2.1 ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์ ประธานกรรมการ 
   3.2.2 ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง รองประธานกรรมการ 
   3.2.3 ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร กรรมการ 
   3.2.4 ผศ.ดร.ณรงค์ กาญจนะ กรรมการ 
   3.2.5 ดร.ชุติมา  จันทรจิตร กรรมการและเลขานุการ 
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  3.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
   3.3.1 ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
   3.3.2 ดร.อนุมัติ  เดชนะ รองประธานกรรมการ 
   3.3.3 นายเสรี  เรืองดิษฐ์ กรรมการ 
   3.3.4 ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ กรรมการ 
   3.3.5 ดร.สุวรรณ ี พรหมศิริ กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 
   3.4.1 ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช ประธานกรรมการ 
   3.4.2 ศ.อ านวย  ยัสโยธา กรรมการ 
   3.4.3 รศ.กิตติ  ตันไทย กรรมการ 
   3.4.4 ผศ.สนธยา พลศรี กรรมการ 
   3.4.5 ดร.ประภาพร แสงทอง กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
   3.5.1 รศ.ชาญชัย เรืองขจร ประธานกรรมการ 
   3.5.2 ดร.สุวรรณ ี พรหมศิริ กรรมการ 
   3.5.3 รศ.อมรรัตน์ แมกไม้รักษา กรรมการ 
   3.5.4 นายจตุรงค์ แวงนอก กรรมการ 
   3.5.5 รศ.ทิพย์วัลย์ เรืองขจร กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
   3.6.1 ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ ประธานกรรมการ 
   3.6.2 ดร.ครวญ  บัวคีรี รองประธานกรรมการ 
   3.6.3 ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง กรรมการ 
   3.6.4 นายพงษ์ศักดิ์ มานสุริยวงศ ์ กรรมการ 
   3.6.5 รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   3.7.1 ดร.ชูตา  ประโมจนีย์ ประธานกรรมการ 
   3.7.2 ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช รองประธานกรรมการ 
   3.7.3 ผศ.นิตยา  จิตรักษ์ธรรม กรรมการ 
   3.7.4 ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ ์ กรรมการ 
   3.7.5 น.ส.สายฝน อยู่บ ารุง กรรมการ 
   3.7.6 น.ส.นุชษรา พ่ึงวิริยะ กรรมการ 
   3.7.7 ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.8 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
   3.8.1 ผศ.ดร.พัชรี จิ๋วพัฒนกุล ประธานกรรมการ 
   3.8.2 ผศ.ดร.พวงเล็ก วรกุล รองประธานกรรมการ 
   3.8.3 ผศ.ดร.นิรัชรินทร์ ช านาญกิจ กรรมการ 
   3.8.4 น.ส.ณัฐรินทร ์ แซ่จุง กรรมการ 
   3.8.5 ดร.กุลยา  ก่อสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
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จ านวนนักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 สาขาวิชา รวมนักศึกษาทั้งหมดจ านวน 47 คน โดยแยกเป็นสาขาวิชา
ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   จ านวน   24 คน 
 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   จ านวน   12  คน 
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จ านวน   11 คน 
 
จ านวนงบประมาณ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (โครงการ
บัณฑิตวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,318,400 บาท (เจ็ดล้านสามแสน
หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งตามผลผลิต ดังต่อไปนี้ 
 ผลผลิตที่ 1  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
  1)  โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย  จ านวน   5,768,900  บาท 
  2)  โครงการพัฒนาบัณฑิต   จ านวน     484,300  บาท 
 ผลผลิตที่ 3  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  1)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน   จ านวน     615,100  บาท 
  2)  โครงการพัฒนาบุคลากร จ านวน     158,000  บาท 
  3)  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   จ านวน     276,900  บาท 
 ผลผลิตที่ 1  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1)  โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   จ านวน       15,200  บาท 
 
จ านวนโครงการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 
26 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.  โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย  จ านวน  5  กิจกรรม 
 2.  โครงการพัฒนาบัณฑิต   จ านวน  11  กิจกรรม 
 3.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  จ านวน  6  กิจกรรม 
 4.  โครงการพัฒนาบุคลากร  จ านวน 2 กิจกรรม 
 
 5.  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 1 กิจกรรม 
 6.  โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน  1  กิจกรรม 
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จ านวนหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
1.4 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 
จ านวนวิทยานิพนธ์ 
 ในปีการศึกษา 2555 มีจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 
37 คน จากหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   จ านวน   10 คน 
 1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   จ านวน    5   คน 
 1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน  2 คน 

2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา   จ านวน    9   คน 
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   จ านวน   9    คน 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน  2 คน 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการด าเนินการงานประกันคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2555 จ านวน 7 องค์ประกอบ โดยแบ่งเป็นตัวบ่งชี้ของ สกอ. จ านวน 16 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ของ 
สมศ. จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 20 ตัวบ่งชี้ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินตนเองโดยมีผลการ
ประเมินตามองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1     กระบวนการพัฒนาแผน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี:้ ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล: นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 

โทรศัพท์:  081-9593929 โทรศัพท์:  084-1985554 

 

เกณฑ์การประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
มี ไม่ม ี

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน และ
ได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระ รา ชบั ญญั ติ ส ถ า บั น 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) 
และแผนพัฒนาการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 – 2559) 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2555 – 2558 เสนอโดย
บัณฑิตวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารของบัณฑิต
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  ผู้ สอบ
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา และบุคลากรประจ า
ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2555 ซึ่งแผน

1.1-1-1 หมายถึง  
โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการคณะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร ผู้ควบคุม
วิทยานพินธ์ ผู้สอบ
วิทยานพินธ์ และ
อาจารย์ผู้สอนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
1.1-1-2 หมายถึง 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพฒันา 
และพฒันา อัตลักษณ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี ไม่ม ี

ดังกล่าวได้เชื่อมโยงกับปรัชญา 
ปณิธาน และสอดคล้องกับจุดเน้น
ของกลุ่ มสถาบัน  กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2556) และ
แผนพัฒนาการศึ กษาระดั บ 
อุดมศึกษา ฉบับที่  11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) โดยมีการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
     1)  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 
มีการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ตลอดจนรับฟังความ
คิ ด เห็ น  ข้ อ เ สนอแนะ  และ
แนว ทา งก า รพั ฒน าบั ณฑิ ต
วิทยาลัยจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
     2) วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 
2555 มีการจัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนา และพัฒนา 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ณ 
สุชาดา รีสอร์ท อ า เภอเมือง 
จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์บัณฑิต
วิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับ
แผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 
2555 – 2558 และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย 
 
 

1.1-1-3 หมายถึง 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2555 (ระเบียบ
วาระที่ 4 (4.1) 
1.1-1-4 หมายถึง 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2555 (ระเบียบ
วาระที่ 4 (4.1) 
1.1-1-5 หมายถึง 
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา พ.ศ. 
2555 – 2558 
1.1-1-6 หมายถึง 
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555 – 2558 
เสนอโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
1.1-7- หมายถึง 
พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พ.ศ. 2547 
1.1-1-8 หมายถึง 
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
1.1-1-9 หมายถึง 
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี ไม่ม ี

     3. วันที่ 27 กันยายน 2555 
มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 
1 / 2555  เพื่ อพิ จ า รณาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย (พ.ศ. 2555 – 2558) ใน
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา วาระที่  4.1 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ. 2555 – 
2558) โดยที่ประชุมฯ ได้ให้
ความเห็นชอบ 
     4) วันที่ 2 ตุลาคม 2555 มี
การประชุมคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 
เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า  ( ร่ า ง )  แ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย (พ.ศ. 2555 – 2558) 
ในระเบียบวารที่ 4 เรื่องที่เสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา วารที่ 4.1 
ซึ่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยได้ ให้ความเห็นชอบ 
แ ล ะ เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป็ น  แ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2555 – 2558 เสนอโดย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการถ่ายทอด
แผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒนา
บัณฑิตศึกษาฯ ไปสู่หน่วยงาน
ระดับหลักสูตร โดยผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัยในการร่วมพิจารณา 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บัณฑิตศึกษาฯ และเมื่อแผน
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดส่งแผนยุทธศาสตร์

1.1-2-1 หมายถึง 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 
1/2555 (ระเบียบ
วาระที่ 4 (4.1) 
1.1-2-2 หมายถึง 
บันทึกข้อความน าส่ง
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555 – 2558 
ให้กับหลักสตูร 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี ไม่ม ี

การพัฒนาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2555 – 2558 ให้กับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร 
เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น แ น วทา ง ในกา ร
ด าเนินงานระดับบัณฑิตศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย 

 

  3. มีกระบวนการแปลงแผน 
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษา
เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยมีการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 เพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย 

1.1-3-1 หมายถึง 
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555 – 2558 
1.1-3-2 หมายถึง 
แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนด 
ตัวบ่งชี้ (KPI) ค่าเป้าหมาย ใน
แผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒนา
บัณฑิตศึ กษา  พ .ศ .  2555 - 
2558 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2556 ของบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อใช้ เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงาน 

1.1-4-1 หมายถึง 
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555 – 2558 
1.1-4-2 หมายถึง 
แผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

  5. มี ก า รด า เนิ น งานตามแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ก าหนดไว้ 
โ ดยมี ก าร ร ายงานการ ใ ช้จ่ า ย
งบประมาณให้มหาวิทยาลัยทราบ
เป็นรายไตรมาส 

1.1-5-1 หมายถึง 
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
1.1-5-2 หมายถึง 
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 
สงป.301 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจ าปี อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
รายงานผลการด าเนินงานให้
มหาวิทยาลัยทราบ 

1.1-6-1 หมายถึง 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปี 
1.1-6-2 หมายถึง 
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่

ได ้2553 2554 2555 

กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 6 ข้อ 
(1,2,3,4,5,6) 

4 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการก าหนดปรัชญา วสิัยทัศน์ พนัธ์กิจ 
ค่านิยมร่วม และยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษา
อย่างชัดเจน ซึง่เอ้ือต่อการจัดท าแผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิราชการ 

การประชาสัมพนัธ์ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมร่วม และยุทธศาสตร์การพัฒนา
บัณฑิตศึกษาให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งเปน็

ระบบและต่อเนื่อง 
2.  การรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตวทิยาลัย และคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลยั 

1.  ก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจนยิง่ขึ้น 

2.  ก าหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวทิยาลัยและคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวทิยาลัยให้ชัดเจน และจัดท า
รายงานผลการด าเนนิงานให้คณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวทิยาลัย และคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ได้รบัทราบและ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 

สรุปภาพรวมตามองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการก าหนดปรัชญา วสิัยทัศน์ พนัธ์กิจ 
ค่านิยมร่วม และยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษา
อย่างชัดเจน ซึง่เอ้ือต่อการจัดท าแผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิราชการ 

ประชาสัมพนัธ์ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ร่วม และยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้
หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งเปน็

ระบบและต่อเนื่อง 
2.  การรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตวทิยาลัย และคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลยั 

1.  ก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานให้มีความชัดเจนยิง่ขึ้น 

2.  ก าหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวทิยาลัยและคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวทิยาลัยให้ชัดเจน และจัดท า
รายงานผลการด าเนนิงานให้คณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวทิยาลัย และคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ได้รบัทราบและ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการด าเนินการ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

สกอ. 
 

สมศ. 

1.1  กระบวนการพฒันาแผน (สกอ.1.1) 4 - 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  4.00 - 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.) 4.00 
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องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (สกอ.2.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี:้ ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ผู้จัดเก็บข้อมูล: นางสาวศศิธร  ธรรมรัต 

 นางฐาณิชญาณ์ ศรีทอง 

โทรศัพท์:  081-9578409 โทรศัพท์:  085-6295145 
 081-8981650 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
1. เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม 

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
มี 
 

ไม่ม ี
 

  1.  มีระบบและกลไกการ
เปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุ งหลั กสู ต ร
ตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยใช้ขั้นตอนในการเปิด/
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติที่ได้
ก าหนดโดยส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนของมหาวิทยาลัย และมี
กรรมการวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
ก ากับอีกครั้งหนึ่ง หลักสูตรที่จะเปิด
จะต้องเสนอแนวคิดและความพร้อม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ความ
พร้อมของทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอนและการวิจัย เป้าหมาย
การผลิตบัณฑิต และความต้องการ
ของสังคมต่อคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย และสภาวิชาการ

2.1-1-1 หมายถึง  
คู่มือการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
2.1-1-2 หมายถึง  
ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลยั  
2.1-1-3 หมายถึง  
ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

ของมหาวิทยาลัย แล้วจึงน าเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ
แจ้งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อทราบ ตามล าดับ 

สาขาวชิาหลักสูตรและ 
การสอน 
2.1-1-4 หมายถึง  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาหลักสูตรและ 
การสอน 
2.1-1-5 หมายถึง  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ 
2.1-1-6 หมายถึง  
โครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการ
เชิงรุกเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาของประเทศไทย 

  2.  มีระบบและกลไกการ
ปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการ การ
อุดมศึกษาและด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีขั้นตอนการปิด
หลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติ
ขั้นตอนการปิดหลักสูตร ประกาศ ณ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การปิดหลักสูตร 

2.1-2-1 หมายถึง  
คู่มือการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร (ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
เร่ือง แนวปฏิบัติขั้นตอน
การปิดหลักสูตร (หน้า 89) 
และขั้นตอนการเสนอขอ
ความเห็นชอบปิดหลักสูตร 
(หน้า 91) 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบและกลไกการพฒันา
และบริหารหลักสูตร 

3 ข้อ 5 ข้อ 2 ข้อ 2 ข้อ 
(1, 2) 

2 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
จุดแข็ง  แนวทางเสริม 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการเปิดหลักสตูร
ใหม่และมีแนวปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนในการปิด
หลักสูตร 

การประชุมเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เก่ียวกับระบบในการเปิด-ปิดหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางพัฒนา 
การด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้) 

1. ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. ก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ดร.สธน  เสนาสวัสดิ ์
 ดร.ประภาพร  แสงทอง 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 

โทรศัพท์ : 081-9593929 
 081-2770102 
 

โทรศัพท์ : 084-1985554 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :  

การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี ไม่ม ี

  1. มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ จั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ของบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทั้ง
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
บุคลากรได้ เข้ ารับการอบรม 
สัมมนา ตลอดจนเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการต่าง ๆ ตาม
ความสนใจ โดยน าข้อมูลจาก
แผนพัฒนาเฉพาะบุคคลตาม
ข้อตกลงและแบบประ เมิ น 
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มาวิเคราะห์
แ ล ะ จั ดท า เ ป็ น แ ผนพั ฒน า
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 

2.4-1-1 หมายถึง 
แผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนนุ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 
2.4-1-2 หมายถึง 
คู่มือการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ 
(บัณฑิตวทิยาลัย) 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 (กิจกรรมที่ 1 
บริหารงานบัณฑิต-
วิทยาลัย งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย (2.6 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ) เพื่อใช้
ส าหรับการเดินทางไป
ราชการเข้าร่วมการ
อบรม สัมมนา ตลอดจน
เข้าร่วมการประชุม
วิชาการตา่ง ๆ ตาม
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี ไม่ม ี

ความสนใจของ
คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.4-1-3 หมายถึง 
แผนพัฒนาเฉพาะ
บุคคลตามข้อตกลง
และแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร
สายสนับสนนุวิชาการ 
คร้ังที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2555 

  2. มีการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ให้ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

2.4-1-1 หมายถึง 
หนังสือเชิญเข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดท า
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ 
และดุษฎีนิพนธ์ใน
มหาวิทยาลยัยุคใหม่ 
2.4-1-2 หมายถึง 
รายงานการเข้าร่วม
อบรม สัมมนา และ
การประชุมวชิาการ
ของบุคลากรบัณฑิต-
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

  3. มี ส วั ส ดิ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และก าลังใจให้บุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี
สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 
ส ร้ า ง ข วั ญ แ ล ะ ก า ลั ง ใ จ ใ ห้
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในรูปของบัณฑิตวิทยาลัย
ด าเนินการเองและด าเนินการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัย อาทิเช่น 
     กิจกรรมที่ด าเนินการโดย
บัณฑิตวิทยาลัย เช่น การจัด
สถานที่ท างานให้เอื้อต่อการ

2.4-3-1 หมายถึง  
ภาพส านักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลยั 
2.4-3-2 หมายถึง 
ภาพกจิกรรมการอวยพร
วันคล้ายวันเกิดของ
บุคลากรบัณฑิต-
วิทยาลัย 
2.4-3-3 หมายถึง 
ภาพกิจกรรมงานเลี้ยง
สังสรรค์ปีใหม่ระหว่าง
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี ไม่ม ี

ปฏิบัติงาน มีเครื่องใช้ส านักงาน
ที่ทันสมัย มีการจัดวางอุปกรณ์
ส านักงานที่เป็นระเบียบ ท าให้
เ กิ ด ค ว าม ปลอด ภั ย ใ นกา ร
ปฏิบัติงานงาน มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมวันคล้ายวันเกิดของ
บุคลากร ซึ่งผู้บริหารจะมอบ
ของขวัญและร่วมอวยพรวันเกิด
ให้กับบุคลากร กิจกรรมการ
เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรมี
การแลกของขวัญ และผู้บริหาร
จะมอบรางวัลพิเศษให้กับบุคลากร 
ซึ่ ง จะมี การด า เนินกิ จกรรม
ดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี 
     กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย เช่น โครงการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี กิจกรรม 
fit and firm โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การป้องกันโรค
จากการท างานในส านักงาน และ
โครงการสานสัมพันธ์รวมพลัง
ราชภัฏ เป็นต้น 

ผู้บริหารและบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.4-3-4 หมายถึง 
ภาพการเข้าร่วม
กิจกรรม fit and firm 
ของบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย 
2.4-3-5 หมายถึง 
บันทึกข้อความ การส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การป้องกันโรคจาก
การท างานในส านักงาน 
2.4-3-6 หมายถึง 
กิจกรรมกีฬาสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา 
 

  4. มีระบบการติดตามให้บุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามให้
บุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้
และทักษะที่ ได้ จากการอบรม 
สัมมนา มาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยให้
บุคลากรรายงานผลที่ได้รับจาการ
ฝึกอบรม สัมมนา ในแบบรายงาน
การฝึกอบรม สัมมนาและพัฒนา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ผ่านหัวหน้าส านักงาน
คณบดี รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
งานบริหารและบริการ และเสนอ
ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบ 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
การปรับปรุง/พัฒนางานต่อไป 

2.4-4-1 หมายถึง 
แบบติดตามการ
ฝึกอบรม/สัมมนาและ
พัฒนาบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี ไม่ม ี

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
บุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 

บัณฑิตวิทยาลยัมีการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ
จรรยาบรรณในการปฏิบตัิงาน 
และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยงัให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานในคราวการประชุม
ลูกจ้างประจ า พนักงานประจ า
ตามสัญญา (สายสนับสนนุ
วิชาการ) ประจ าภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 

2.4-5-1 หมายถึง 
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เร่ือง 
จรรยาบรรณ
ข้าราชการพลเรือน 
2.4-5-2 หมายถึง 
บันทึกข้อความ 
ก าหนดการประชุม
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ประจ าตามสัญญา 
(สายสนับสนุนวิชาการ) 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 
2555 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบการพฒันาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุน 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
 

4 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.4  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาบุคลากรและ
งบประมาณสนับสนุนส าหรับการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

การพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามแผนและตรงกับสายงาน/หน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1.  การประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน 
2.  การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 

1.  ด าเนินการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

2.  รายงานผลการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้ผู้บริหารทราบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี:้ ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ผู้จัดเก็บข้อมูล: นางสาวศศิธร  ธรรมรัต 

 นางฐาณิชญาณ์ ศรีทอง 
โทรศัพท์: 081-9578409 โทรศัพท์:  085-6295145 

 081-8981650 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
มี ไม่ม ี

  1. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
ทุกหลักสูตร 

บัณฑิตวิทยาลัยมีงานวิจัย เรื่อง ระบบ
และกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (DTS: The Developing 
of Thesis System) และระบบพัฒนา
และประกันคุณภาพหลักสูตรที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร โดยการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
ในระดับดังกล่าวบัณฑิตวิทยาลัยได้มุ่ง
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่ เน้ นผู้ เ รี ยน เป็ นส าคั ญ  โ ด ย ไ ด้
ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาได้จัดท าและ
และส่งแนวการสอน (Course Syllabus) 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.6-1-1 หมายถึง  
งานวิจยั เร่ือง ระบบ
และกลไกการพฒันา
สัมฤทธิผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา (DTS: The 
Developing of 
Thesis System) 
2.6-1-2 หมายถึง 
มคอ.3 ของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.6-1-3 หมายถึง 
มคอ.5 ของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.6-1-4 หมายถึง 
ตารางเรียนระดบั
บัณฑิตศึกษา 
2.6-1-5 หมายถึง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ว่าดว้ย
การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี ไม่ม ี

  2. ทุ ก ร า ย วิ ช า ข อ ง ทุ ก
หลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา 
ตามที่ก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทุกรายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบัณฑิต-
วิทยาลัยได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนได้
จัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 โดยยึดตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

2.6-2-1 หมายถึง 
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ.2552 
2.6-2-2 หมายถึง 
มคอ.3 ของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
2.6-2-3 หมายถึง 
มคอ.5 ของหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ ก า ร
เรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้ ง ใน
และนอกห้องเรียนหรือ
จากการท าวิจัย 

หลั กสู ต ร ร ะดั บบัณฑิ ตศึ กษาทุ ก
หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย ซึ่ ง
บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดให้ผู้สอนได้
ออกแบบการสอนและจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนจากใน
ห้องเรียนเชื่อมโยงไปสู่การสืบค้น
ความรู้นอกห้องเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียน 

2.6-3-1 หมายถึง 
วิทยานพินธ์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
2.6-3-2 หมายถึง 
โครงการเสวนา
เสริมสร้างจริยธรรม
ในการท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา (MBA) 
2.6-3-3 หมายถึง 
หนังสือบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูลในพื้นที ่
2.6-3-4 หมายถึง 
หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวชิา
การศึกษาพิเศษ 
2.6-3-5 หมายถึง 
หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวชิา
หลักสูตรและการสอน 
2.6-3-6 หมายถึง 
หนังสือการเป็นเจา้ภาพ
ร่วมในการจัดโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดท าวิทยานพินธ์ 
สารนิพนธ์ และดุษฎี
นิพนธ์ ในมหาวิทยาลัย
ยุคใหม่ 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี ไม่ม ี

  4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียน
การสอนทุกหลักสูตร 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
โดยได้เชิญอาจารย์พิเศษและวิทยากร
ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ได้มาเป็นวิทยากรใน
ชั้นเรียน ตลอดจนการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

2.6-4-1 หมายถึง 
หนังสือเชิญอาจารย์
พิเศษ/วิทยากร และ
แบบตอบรับ 
2.6-4-2 หมายถึง 
ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
พิเศษ 
2.6-4-3 หมายถึง 
หนังสือเชิญเป็น
คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวชิา
สาธารณสุขชุมชน 
(นพ.ยอห์น จิระนคร 
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี) 

  5. มีการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัด 
การความรู้เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยผู้สอนได้มีการจัดการและ
สังเคราะห์ออกมาเป็นงานวิจัยในการ
เรียนการสอน แล้วน ามาใช้กับการจัด 
การเรียนการสอน อีกทั้งได้ออกแบบ
ให้นักศึกษาน าองค์ความรู้จากการเรียน
ไปใช้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แล้ว
ขยายความรู้ให้กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้
ได้พัฒนานักศึกษาให้สามารถพัฒนา
หัวข้อและเค้าโครงวิจัย ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพในการน าเสนอผลงานวิจัย 

2.6-5-1 หมายถึง 
หนังสือ “สอนคิด” ของ 
ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง 
2.6-5-1 หมายถึง 
หนังสือ “สบายตา
โมเดล” ของ  
ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง 
2.6-5-1 หมายถึง 
วิทยานพินธ์ของ
นักศึกษา 

  6. มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจั ดกา ร
เรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
โดยผลการประ เมิน
ความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้มีการประเมิน
ความพึงพอใจในด้านห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมทางการ
เรียน แล้วน าผลมาปรับปรุงพัฒนาสภาพ
การจัดการเรียนการสอน 

2.6-6-1 หมายถึง 
รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพอาจารย์
ผู้สอนระดบับัณฑิตศึกษา 
2.6-6-2 หมายถึง  
รายงานผลการประเมิน
ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพ 
แวดล้อมการเรียนรู้ 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี ไม่ม ี

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 2.6-6-3 หมายถึง 
รายงานผลการประเมนิ
ห้องเรียนและอาคาร
ตามความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชาตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา โดยอาจารย์
แต่ละท่านจะมีการปรับปรุงแนวการสอน 
ตามผลการประเมิน และบัณฑิตวิทยาลัย
ยังมีการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
หลักสูตรเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจและ
พัฒนางานสอนของแต่ละหลักสูตร
ด้วย 

2.6-7-1 หมายถึง 
มคอ.3 ประจ าปี 2554 
2.6-7-2 หมายถึง 
มคอ.3 ประจ าปี 2555 
2.6-7-3 หมายถึง 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ปรบัปรุง
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

7 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 
(1,2,3,4,5,6,7) 

5 คะแนน 

 
การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.6  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการให้ผู้มีประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพจากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนของทุก
หลักสูตร และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกรายวิชา
และทุกภาคการศึกษา 

การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเชิญผู้มี
ประสบการณ์/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- - 
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ตัวบ่งชี้ที่  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.2.7) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี:้ ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ผู้จัดเก็บข้อมูล: นางสาวศศิธร  ธรรมรัต 

 นางฐาณิชญาณ์ ศรีทอง 
โทรศัพท์: 081-9578409 โทรศัพท์:  085-6295145 

 081-8981650 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

1. เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ
ครบ 5 ข้อตาม

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
มี 
 

ไม่มี 
 

  1. มีการส ารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตาม
แผนก าหนดการศึกษา
ของหลักสูตร 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการส ารวจคุณลกัษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
ก าหนดการศึกษาของหลักสูตร โดยมีการ
ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
แล้วน าผลมาวิเคราะห์ท าให้ทราบถึงความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้บัณฑิต-
วิทยาลัยยั ง ได้ก าหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
 

2.7-1-1 หมายถึง 
รายงานการวิจัย 
การศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใชบ้ัณฑติ
ระดับปริญญาโท 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สงขลา ปีการศึกษา 
2555 
2.7-1-2 หมายถึง 
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่มี 
 

  2. มีการน าผลจากข้อ 1 
มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริม
ทั ก ษ ะ อ า ชี พ แ ล ะ
คุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยได้น าผล
การส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มาแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งขณะนี้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร 

2.7-2-1 หมายถึง 
คู่มือการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร 
2.7-2-2 หมายถึง 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ปรบัปรุง
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
2.7-2-3 หมายถึง 
หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขา 
วิชาการศึกษาพิเศษ 
2.7-2-4 หมายถึง 
หลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขา 
วิชาหลักสูตรและ
การสอน 

  3. มีการส่งเสริมสนับสนุน
ท รั พ ย า ก ร ทั้ ง ด้ า น
บุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต เช่น 
1) มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการ
ให้บริการแก่นักศึกษา และอ านวยความ
สะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ 
2) มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการค้นคว้า
หาข้อมูลและบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
นักศึกษา ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก WiFi 
อุปกรณ์การเรียนการสอน เว็บไซต์บัณฑิต
วิทยาลัย และ FanPage บัณฑิตวิทยาลัย 
3) มีการจัดสรรงบประมาณให้หลักสูตรทุก
หลักสูตรด าเนินการจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาด้าน
ต่าง ๆ  

2.7-3-1 หมายถึง 
ค าสั่งบัณฑิตวิทยาลัย
เร่ือง มอบหมาย
งานให้บุคลากร
ประจ าส านักงาน
คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
2.7-3-2 หมายถึง 
คู่มือการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 
2.7-3-3 หมายถึง 
ภาพถ่ายอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่ใช้
ประกอบการเรียน
การสอน เช่น 
โน้ตบุ๊ก WiFi  
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่มี 
 

  4. มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการใน
ที่ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับ 
ชาติหรือนานาชาติ
ของบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยได้
ด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดประชุมวิชาการ 
พร้อมทั้งจัดท าโครงการเพื่อน านักศึกษาไป
น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการ
เพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
นอกจากนี้ได้จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาได้ทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
การจัดประชมุในระดับต่าง ๆ และได้สนับสนุน
ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมในเวทีการ
น าเสนออีกด้วย 

2.7-4-1 หมายถึง 
บอร์ดประชาสัมพันธ ์
2.7-4-2 หมายถึง 
สารประชาสัมพันธ ์
2.7-4-3 หมายถึง  
หนังสือตอบรับเป็น
เจ้าภาพร่วมในการ
จัดประชุมวชิาการ
เพื่อน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 
2.7-4-4 หมายถึง  
งานวิจยั เร่ือง 
ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (DTS: The 
Developing of 
Thesis System) 
2.7-4-5 หมายถึง  
เอกสารประกอบ 
การจัดประชุม
หาดใหญ่วิชาการ 
คร้ังที่ 4 เรื่อง  
“การวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคมไทย” 

  5. มีกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรแีละบัณฑิตศึกษาที่
จัดโดยสถาบัน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีกิ จกรรม เสริมสร้ า ง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในแต่ละวิชาที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม อีกทั้งได้จัดโครงการที่ส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

2.7-5-1 หมายถึง 
โครงการไหว้ครู
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2555 
2.7-5-1 หมายถึง 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรม
บัณฑิตวิทยาลยั 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบและกลไกการพฒันา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑติ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4,5) 

5 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.7  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตต่อ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยมีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน ามาปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการ 

2. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. การบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 
เพิ่มข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.2.8) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี:้ ดร.ประภาพร  แสงทอง 
 ดร.เพ็ญพักตร  นภากุล 

ผู้จัดเก็บข้อมูล:  นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร 

โทรศัพท์:  081-2770102 
  

โทรศัพท์:  083-6536783 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 มี 
 

ไม่ม ี
 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยมีประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่อง พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาระบัณฑิตศึกษา 
พร้อมทั้งมีการก าหนดมาตรฐานผล
การเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับ
ปริญญาโท) และมีการจัดท าป้ายอัตลักษณ์
บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน 

2.8-1-1 หมายถึง 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  เรื่อง พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประกาศ 
ณ วันท่ี 20 ก.ค. 2554 
2.8-1-2 หมายถึง 
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เรื่อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับบัณฑิตศึกษา(ระดับ
ปริญญาโท) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
2.8-1-3 หมายถึง  
ป้ายอัตลักษณ์
บัณฑิตวิทยาลยั 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษา
ที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย ์นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างทั่วถึงทั้งสถาบนั 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการเผยแพร่พฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา
ที่ก าหนดไว้ โดยมีการระบุไว้ในโครงการ
สืบสานประเพณีงานบุญขึ้นปีใหม่ และ
ในคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่
นักศึกษาได้ทราบ 

2.8-2-1 หมายถึง 
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
2.8-2-2 หมายถึง 
ป้ายอัตลักษณ์
บัณฑิตวิทยาลยั 
2.8-2-3 หมายถึง 
คู่มือนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  
ปีการศึกษา 2555 
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การด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 มี 

 
ไม่ม ี

 

2.8-2-4 หมายถึง 
โครงการสืบสาน
ประเพณีงานบุญ 
ขึ้นปีใหม่ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ที่ก าหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยสอดแทรกไว้ในโครงการ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้และเป้าหมายในการวัด
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการ
อย่างชัดเจน 

2.8-3-1 หมายถึง 
โครงการสืบสาน
ประเพณีงานบุญ 
ขึ้นปีใหม่ 
2.8-3-2 หมายถึง 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม
บัณฑิตวิทยาลยั 

  4. มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมส่ง เสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่ งชี้
และเป้าหมายที่ก าหนด
ในข้อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย ร้อยละ 90 
ของตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายโครงการสืบสานประเพณี
งานบุญขึ้นปีใหม่ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 185 คน ตัวบ่งชี้เชิง
คุณภาพ คือ มีนักศึกษาและศิษย์เก่า 
บุคลากร คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมท าบุญในโอกาสขึ้นปีใหม่ ตัว
บ่งชี้วัดเชิงเวลา คือ สามารถด าเนิน
โครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ร้อยละ 
80 โดยมีคณะกรรมการก าหนดการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรมตรงตามแผน
ที่ได้ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม  

2.8-4-1 หมายถึง 
รายงานสรุป
โครงการสืบสาน
ประเพณีงานบุญ 
ขึ้นปีใหม่ 
 

  5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรม
ที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับ
การยกย่องชมเชย ประกาศ
เกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีนักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกอบด้วย นางสุพิศ 
ทองมณี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา (สกสค.) กระทรวง 
ศึกษาธิการ ปี 2556 และนางสมใจ 
พรหมแก้ว นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ได้รับเกียรติบัตรจากส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ

2.8-5-1 หมายถึง 
ส าเนาประกาศยก
ย่องเชิดชูเกียรติจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.) กระทรวง 
ศึกษาธิการ ปี 2556 
ของ นางสุพิศ  ทองมณี 
นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาหลักสูตร
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การด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 มี 

 
ไม่ม ี

 

เนื่องในงานวันครู ประจ าปี 2556 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ต าแหน่งครู  

และการสอน 
2.8-5-2 หมายถึง 
ส าเนาเกียรติบัตร 
จากส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในงานวันครู 
ประจ าปี 2556 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี 
ต าแหน่งครู ของ 
นางสมใจ พรหมแก้ว 
นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาหลักสูตร
และการสอน 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 
2555 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษา 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4,5) 

5 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.8  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
บัณฑิตวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างชัดเจน และมี
นักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการยกย่อง
จากหน่วยงานภายนอก และประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้รับทราบ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- - 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.2) 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 

                    นางพิชญาภา  สังข์ทอง 
โทรศัพท์ : 081-9578409 โทรศัพท์ : 084-1985554 

             084-6314681 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน :  

การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

  คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาโท
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

4.39 รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจ
ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 
2555 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ด าเนินการส ารวจความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตของระดับปริญญาโทในคณะต่าง ๆ โดยแบบประเมินมีเนื้อหา
ครอบคลุมพฤติกรรมการแสดงออกของบัณฑิตในด้านต่าง ๆ ตามประเด็นที่ สมศ.ก าหนด และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HED.) คือ คุณลักษณะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิต เป็น 96.55 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก 
 
วิธีการค านวณ  

 
ผลรวมของคา่คะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต  

 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 

 

ค่าคะแนนประเมินบัณฑิต  =  
22

96.55   =  4.39  
 

ดังนั้น 
 ผลของคุณภาพของบัณฑิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2555 เท่ากับ 4.39 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.40 4.44 4.35 4.39 4.39 

 
การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.10 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (DTS: The 
Developing of Thesis System) 

3. มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการจัดการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพ 

4. บัณฑิตวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา ทั้งศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

การน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตมาวางแผนในการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ช่องทางในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ระดับปริญญาโท 

เพิ่มช่องทางในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโท เชน่ website 
บัณฑิตวิทยาลยั 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3)  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี:้ ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ผู้จัดเก็บข้อมูล: นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร 

 น.ส.ศศิธร ธรรมรัต 
โทรศัพท์: 081-9578409 โทรศัพท์:  083-6536783 

 085-6295145 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการด าเนินงาน :  

ผลการ 
ด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน 
มี ไม่มี 
  ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา

ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 
34.43 

2.11-0-1 หมายถึง วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2555) จ านวน 4 เรื่อง 
ซึ่งเป็นผลงานของ 
1. นายสมหมาย  กรดเตม็ 
2. น.ส.นฤสรณ์  มากสุวรรณ 
3. น.ส.นูรญ์ีฮัน  ราฮิมมูลา 
4. น.ส.รตันา  ยะระ 
 

2.11-0-2 หมายถึง วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) จ านวน 16 เรื่อง 
ซึ่งเป็นผลงานของ 
1. น.ส.ทวินันทกานต์  ทิพย์แก้ว 
2. น.ส.ปุณณดา  จิรภาวโิชค 
3. น.ส.พิจักษณา  บิลอะหล ี
4. น.ส.วิชุดา  แก้วสมวงศ ์
5. นางศิริเพ็ญ  กิมาคม 
6. นายชนม์ชัย  แซ่ลิ่ม 
7. นายวีระพงศ์  กูลน้อม 
8. นายเสถียร  หนูคง 
9. นายรอสมี  เบ็ญซอลีฮีน 
10.  น.ส.สธินี  วงศ์มณฑา 
11.  นายสุเบธ  หมดัอุสัน 
12. ว่าท่ีร้อยตรีธนกฤต  พรานสมุทร 
13. นายภราดร  ธวัชชัยกร 
14. นางรุสนานีย์  ข านุรักษ ์
15. น.ส.วารุจี  จลุนวล 
16. นายส าราญ  สกลุเด็น 
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ผลการ 
ด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน 
มี ไม่มี 

2.11-0-3 หมายถึง หนังสือตอบรับบทความ
วารสารหลักสูตรและการสอนทักษิณ ฉบับที่ 2 
ปีท่ี 2555 จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานของ 
1. นายทวีพร  หีมสุวรรณ ์
 

2.11-0-4 หมายถึง หนังสือตอบรับบทความ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ฉบับที่ 2 ปีที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) 
จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานของ 
1. นางปราณี  กาฬวงศ ์
 
2.11-0-5 หมายถึง วารสารหลักสูตรและการ
สอนทักษิณ ฉบับที่ 2 ปีที่ 7 (กรกฎาคม -
ธันวาคม 2555) จ านวน 3 เรื่อง ซึ่งเป็น
ผลงานของ 
1. น.ส.กนกพร  ลลีาส าราญ 
2. นายยรรยง  สุขม ี
3. นางสุภาพ  สิทธิศักดิ ์
 
2.11-0-6 หมายถึง เอกสารประกอบการ
ประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 (HATYAI 
SYMPOSIUM 2012) จ านวน 6 เรื่อง ซึ่งเป็น
ผลงานของ 
1. น.ส.นิรมล  หนูทอง 
2. นายศิริพัฒน์  โปธ ิ
3. น.ส.วรรณรัตน์  ทองเจริญ 
4. นายจ าลอง  เครานวล 
5. นางจิราวรรณ  พรหมเพชร 
6. น.ส.ประไพ  มณ ี
 
2 . 1 1 -0 -7  หมายถึ ง   วารสารวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) จ านวน 1 เรื่อง 
ซึ่งเป็นผลงานของ 
1. น.ส.ณฐกานต์  ศรีขวัญ 
 
2.11 -0-8 หมายถึง  วารสารสุขภาพภาค
ประชาชน ชายแดนใต้  ปีที่  13 ฉบับที่  2 
ประจ าเดือน เมษายน -มิถุนายน 2555 
จ านวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นผลงานของ 
1. นายประภาส  ข ามาก 
2. นางสมรัตน์  ข ามาก 
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ผลการ 
ด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หลักฐาน 
มี ไม่มี 

2.11-0-9 หมายถึง เอกสารประกอบการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 “การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่ อพัฒนาสามจั งหวัด
ชายแดนใต้และประเทศไทย” จ านวน 3 เรื่อง 
ซึ่งเป็นผลงานของ 
1. น.ส.อิทธิญา  ทองท่า 
2. น.ส.ปราณี  นวลละออง 
3. นายผดุง  แดงทอง 

 

ผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส าเร็จการศึกษา
จ านวน 37 คน โดยแยกเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จ านวน 17 คน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 9 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จ านวน 2 คน มีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร/สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จ านวน 37 
เร่ือง  
 โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์    
หรือเผยแพร่ เท่ากับ  12.00 ซึ่งคะแนนผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท เป็นดังนี้ 
 

37

12.00 x 100   =  34.43 

 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน  
 
 ดังนั้น

 

25

34.43   x 5    =  5 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัว

บ่งชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
58.75 

ร้อยละ 
49.32 

ร้อยละ 
34.43 

5 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.11  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะแผน ก(2) ซึ่งก าหนด 
ให้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ประกอบการส าเร็จการศึกษา 

2.  มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการและ
การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/วิจัยต่อที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

3.  บัณฑิตวิทยาลัยมีวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ไว้รองรับการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอหรือตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานพินธ์/วิจัย ระดบัปริญญาโทกับหนว่ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

2. พัฒนาวารสารบัณฑิตศึกษาให้เข้าสู่ฐาน TCI 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธใ์นระดับชาติ/

นานาชาต ิ
2. การตีพิมพ์ผลงานวทิยานิพนธ์ใน

วารสารวชิาการระดบัชาติ 

1. ส่งเสริม สนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ/์วิจยั ในเวทีวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติให้มากข้ึน 

2. ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาน าบทความไปตีพิมพ์
ในหน่วยงาน/วารสารทีไ่ด้รับการรับรองให้เป็น
วารสารวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติ 

 
สรุปภาพรวมตามองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 1. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการเปิด

หลักสูตรใหม่และมีแนวปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอน
ในการปิดหลักสูตร 

 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาบุคลากรและ
งบประมาณสนับสนุนส าหรับการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

 3. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเรียนการ
สอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยการให้ผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพจากชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร 
และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย 
ทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา 

1. การประชุม เพื่ อชี้ แจงท าความ เข้ า ใจกั บ
คณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกับระบบในการเปิด-ปิด
หลักสูตร 

2. การพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้
เป็นไปตามแผนและตรงกับสายงาน/หน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

3. การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเชิญผู้มี
ประสบการณ์/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

4.  การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยมีการส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
น ามาปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ 

 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 6. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

 7. บัณฑิตวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการที่
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างชัดเจน และมีนักศึกษาได้รับ
การยกย่องชมเชยจากหน่วยงานภายนอก 

 8. มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 9. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(DTS: The Developing of Thesis System) 

10. มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนการจัดการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัยให้มีคุณภาพ 

11. บัณฑิตวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา ทั้ง
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะแผน ก(2) ซึ่งก าหนด 
ให้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ประกอบการส าเร็จการศึกษา 

13. มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการและ
การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/วิจัยต่อที่
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

5. การบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการยกย่อง
จากหน่วยงานภายนอก และประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้รับทราบ 

7. การน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตมาวางแผนในการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

8.  ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอหรือตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์/วิจัย ระดับปริญญาโทกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

9. พัฒนาวารสารบัณฑิตศึกษาให้เข้าสู่ฐาน TCI 
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 
14. บัณฑิตวิทยาลัยมีวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ไว้รองรับการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1.  การด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้) 

2. การประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

3.  การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 

4. ช่องทางในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตระดับปริญญาโท 

5. การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธใ์นระดับชาติ/
นานาชาต ิ

6. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ 

1.  ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นให้ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับ อุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.  ก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

3.  ด าเนินการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

4.   รายงานผลการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้ผู้บริหารทราบ 

5.  เพิ่มช่องทางในการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโท เช่น website 
บัณฑิตวิทยาลัย 

6.  ส่งเสริม สนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ/์วิจยั ในเวทีวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติให้มากข้ึน 

7.  ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาน าบทความไปตีพิมพ์
ในหน่วยงาน/วารสารที่ได้รับการรับรองให้เป็น
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

 

  



บทที่ 2  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   42 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

องค์ประกอบที่ 2  การผลิตบณัฑิต 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

สกอ. 
 

สมศ. 

2.1   ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  (สกอ.2.1) 2 - 
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) 4 - 
2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.2.6) 5 - 
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ

บัณฑิต (สกอ.2.7) 
5 - 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา (สกอ.2.8) 

5 - 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.2) 

- 4.39 

2.11 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (สมศ.3) 

- 5 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  4.20 4.70 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.) 4.34 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.3.1) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
                          ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางพิชญาภา สังข์ทอง 
                    นางสาวณิชดาพร หวานสนิท 

โทรศัพท์ : 081-9425893 
             081-9593929 

โทรศัพท์ : 084-6314681 
             084-6339799 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
มี 
 

ไม่ม ี
 

  1. มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนนุ 
เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ในลักษณะการ
จัดเตรียมให้มีฐานข้อมูลนักศึกษา และมีการ
มอบหมายแต่งตั้งคณาจารย์ผู้ทรงความรู้เข้า
มาดูแลนักศึกษาตั้งแต่เข้ามารายงานตัวที่
บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดสถานที่  เพื่ อให้
นักศึกษาได้พบประธานหลักสูตรฯ เพื่อรับ
ปรึกษา และแนะแนวเรื่องการด าเนินชีวิต 
การปรับตัว  ข่าวสารสั งคมต่าง  ๆ และ
นอกจากนั้นได้มีการจัดการด าเนินโครงการ
เพื่ อ ให้ ค ว ามรู้ เ พิ่ ม เ ติ มนอก เหนื อจาก
การศึกษาในหลักสูตรด้วยเช่นกัน 
 

3.1-1-1 หมายถึง  
ฐานข้อมูลนักศึกษา 
3.1-1-2 หมายถึง  
ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3.1-1-3 หมายถึง 
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3.1-1-4 หมายถึง 
ภาพถ่ายการให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการ 
3.1-1-5 หมายถึง  
สารประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลยั 
3.1-1-6 หมายถึง  
สายตรงคณบดีฯ 
3.1-1-7 หมายถึง 
ค าสั่งแต่งตัง้ประธาน
หลักสูตรเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษานักศึกษา 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

3.1-1-8 หมายถึง 
ตารางก าหนดวัน
อาจารย์ที่ปรึกษาพบ
นักศึกษา (Home 
room) 

  2. มี การจั ดบริ การ
ข้ อมู ลข่ าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ด้านวิชาการ ข่าวสาร
ด้านทุนการศึกษา ทุนวิจัย ข่าวสารการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการเผยแพร่
ข่าวสารต่าง ๆ ในช่องทางการสื่อสารหลาย
รูปแบบ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของสถานศึกษา
แห่งการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

3.1-2-1 หมายถึง 
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
http://bundit.skru.
ac.th/index4.php 
3.1-2-2 หมายถึง  
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
3.1-2-3 หมายถึง  
สารประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย 
3.1-2-4 หมายถึง  
ป้ายประชาสัมพนัธ์
บริเวณด้านข้าง
บัณฑิตวิทยาลยั 

  3. มีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทาง
วิชาการและ
วิชาชีพแก่
นักศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการมีจัดโครงการ
เพื่อให้ความรูแ้ก่นักศึกษาและศิษย์เก่าเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการศึกษาในหลักสูตรด้วย ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2555 มีการจัดอบรมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 

3.1-3-1 หมายถึง 
รายงานโครงการ
สัมมนาเชงิปฏบิัติการ
เร่ือง การเขียนหัวข้อ
วิทยานพินธ์ระดบั
บัณฑิตศึกษา 
3.1-3-2 หมายถึง 
รายงานสรุปโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการ
วิจัย 

  4. มี การจั ดบริ การ
ข้ อมู ลข่ าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในช่องทางการสื่อสารหลาย
รูปแบบ เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ 

3.1-4-1 หมายถึง 
website บัณฑิต
วิทยาลัย 
(http://bundit.skru.ac.th/) 
3.1-4-2 หมายถึง  
สารประชาสัมพันธ ์
3.1-4-3 หมายถึง 
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

3.1-4-4 หมายถึง  
ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
3.1-4-5 หมายถึง  
Fan page facebook 
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
(http://www.facebo
ok.com/gsskru) 

  5. มีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์
ให้ศิษย์เก่า 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยมีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น การจัด
โครงการเพื่อให้มีบรรยากาศของการเรียนรู้
ตลอดเวลา โดยในปีการศึกษา 2555 บัณฑิต
วิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน เช่น โครงสานสัมพันธ์น้องพี่ระดับ
บัณฑิตศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1-5-1 หมายถึง  
รายงานสรุปผล
โครงการสานสมัพันธ์
น้องพี่ระดับบณัฑิตศกึษา 
3.1-5-2 หมายถึง  
สารประชาสัมพันธ ์
3.1-5-3 หมายถึง 
เว็บไซตบ์ัณฑิตวทิยาลยั 
3.1-5-4 หมายถึง  
รายงานสรุปผล
โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

  6. มีผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ  
1 – 3 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพ
ของการให้บริหารแก่นักศึกษา  โดยให้
นักศึกษาประเมินคุณภาพการให้บริการตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด เพื่อน าผลการประเมิน
มาพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้คุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

3.1-6-1 หมายถึง  
แบบประเมนิคุณภาพ
ของการให้บริการแก่
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 
3.1-6-2 หมายถึง 
รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพของ
การให้บริการแก่
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ  6 ข้อ 
(1,2,3,4,5,6) 

4 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.  คณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้ตลอด 

2.  มีช่องทางในการบริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์
ต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุันที่หลากหลาย เชน่ 
website บัณฑิตวทิยาลัย สารประชาสัมพนัธ์ 
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ fan page facebook 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

1.  จัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาให้มีความชัดเจน 
และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้
รับทราบ 

2.  เพิ่มกิจกรรมเชิงวิชาการให้มากข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ดร.เพ็ญพักตร นภากุล ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร 

โทรศัพท์:  087-3569256 โทรศัพท์:  083-6536783 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 มี 
 

ไม่มี 
 

  1. สถาบันจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ( ป ริ ญ ญ า โ ท ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่
สอดคล้อง กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และจากประกาศดังกล่าวบัณฑิต
วิทยาลัย ได้ จั ดท าแผนการจัด
กิ จกรรมนั กศึ กษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทุกด้าน 
ประกอบด้วย 
1. ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม เ ช่ น 

โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา  
2. ด้านความรู้  เช่น  โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนักศึ กษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ
เข้าร่วมการประชุมสัมนาวิชาการ
น าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ
เ ค รื อ ข่ า ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

3.2-1-1 หมายถึง  
มคอ.3 และ มคอ.5 
3.2-1-2 หมายถึง  
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
3.2-1-3 หมายถึง  
ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา เร่ือง มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับ
บัณฑิตศึกษา (ระดับ
ปริญญาโท) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 มี 

 
ไม่มี 

 

คร้ังที่ 11 
3. ด้ านทั กษะทางปัญญา เช่ น 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
เช่น โครงการสานสัมพันธ์น้อง
พี่ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการ
เปิดโลกทัศน์ด้านการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร 

5. ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2555 ได้จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทราบถึงการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด
โครงการ การด าเนินงานโครงการ
ตามกระบวนการ PDCA  

3.2-2-1 หมายถึง  
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

  3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
น าความรู้ด้านการประกัน 
คุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 
ประเภทส าหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จาก
กิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่

ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้
นักศึกษาน าความรู้ด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัด
กิจกรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2555 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้จัด
กิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่ ง เสริม

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ เช่น โครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเขียน
หั ว ข้ อ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา 

 

3.2-3-1 หมายถึง 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
3.2-3-2 หมายถึง  
ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ด าเนนิงานโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 มี 

 
ไม่มี 

 

-  กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

-  กิ จ ก ร ร ม บ า เ พ็ ญ
ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

-  กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 

-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมโครงการสืบสาน
ประเพณีงานบุญขึ้นปีใหม่ 

 

3.2-3-3 หมายถึง 
โครงการสืบสานประเพณี
งานบุญขึ้นปีใหม่ 
3.2-3-4 หมายถึง  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนนิงานโครงการสบืสาน
ประเพณีงานบุญขึน้ปีใหม่ 
 

  4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษา
สร้า ง เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบัน
และระหว่างสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสร้าง
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยการสนับสนุนให้นักศึกษาได้
เข้าร่วมการประชุม สัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11ระหว่าง
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ
มีการสร้ า ง เครือข่ ายระหว่ า ง
ประ เทศ โ ดยมี นั ก ศึ กษ าและ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมุสลิม 
ประเทศอินโดนี เซียได้ร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ร ะ หว่ า ง
มหาวิทยาลัยภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.2-4-1 หมายถึง 
โครงการเข้าร่วมการประชุม 
สัมมนาวชิาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 
3.2-4-2 หมายถึง 
รายงานผลสรุปโครงการ
เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงาน 
วิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที ่11 
3.2-4-3 หมายถึง 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวชิาการสู่อาเซียน 
3.2-4-4 หมายถึง 
รายงานสรุปผลโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการสู่อาเซียน 

  6. มีการน าผลการประเมิน
ไปปรั บปรุ ง แผนหรื อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาได้น าผลการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
โครงการสืบสานประเพณีงานบุญ
ขึ้นปีใหม่และโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเข้า
ที่ประชุมรับทราบ ในคราวประชุม
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

3.2-6-1 หมายถึง  
สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
กิจการนักศึกษา 
3.2-6-2 หมายถึง 
แผนการปรับปรุงโครงการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 มี 

 
ไม่มี 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2556 
ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2556 
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย (9-
202) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
และรายงานให้บัณฑิตวิทยาลัย
ทราบ  เพื่ อน าผล ไปปรับปรุ ง 
รวมทั้งการปรับปรุงและจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา ต่อไป 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 
2555 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบและกลไกการสง่เสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

6 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ  5 ข้อ 
(1,2,3,4,6) 

4 คะแนน 

 
การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.2  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ แก่นักศึกษา
และศิษย์ เก่ า  ทุ กปี กา รศึ กษา และมี กิ จกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

สนับสนนุให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางการศึกษาระหวา่งมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน เพื่อ
สร้างเครือข่ายของนักศึกษาระดบับัณฑติศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการประเมิน
ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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สรุปภาพรวมตามองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  คณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้ตลอด 
2.  มีช่องทางในการบริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์

ต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุันที่หลากหลาย เชน่ 
website บัณฑิตวทิยาลัย สารประชาสัมพนัธ์ 
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ fan page facebook 

3.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

4. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา และกิจกรรมอื่น  ๆ แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า  ทุกปีการศึกษาและมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาได้สร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

1.  จัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาให้มีความชัดเจน 
และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้
รับทราบ 

2.  เพิ่มกิจกรรมเชิงวิชาการให้มากข้ึน 
3. สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น 
เพื่อสร้างเครือข่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการประเมิน
ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

สกอ. 
 

สมศ. 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
(สกอ.3.1) 

4 - 

3.2   ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2) 4 - 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  4.00 - 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.) 4.00 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี:้ ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสาวศศิธร  ธรรมรัต 

 นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร 

โทรศัพท์:  087-3569256 
โทรศัพท์:  085-6295145 
 083-6536783 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

1. เกณฑ์ทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการครบ 

7 ข้อตาม 
เกณฑ์ทั่วไป และ

ครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 มี 

 
ไม่มี 

 
  1. มี ร ะ บบ แล ะก ล ไ ก

บริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัยของ
สถาบัน และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการ ระบบข้อมูล
งานวิจัยและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านจริยธรรมงานวิจัยโดยจัดท าเป็นระบบ
กลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(DTS: The Developing of Thesis 
System) ซึ่ งแสดงไว้ ในเว็บไซต์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย  

4.1-1-1 หมายถึง ระบบ
และกลไกการพฒันา
สัมฤทธิ์ผลการเรียนระดบั
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (DTS: The 
Developing of Thesis 
System) 
4.1-1-2 หมายถึง ขั้นตอน
การด าเนินการวิจยับัณฑิต
วิทยาลัย (กรณีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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การ
ด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 มี 
 

ไม่มี 
 

4.1-1-3 หมายถึง 
ค าสั่งมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลาที่ 
1422/2554 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด้าน
จริยธรรมงานวิจัย 

  2. มีการบูรณาการ
กระบวนการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียน
การสอน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการบูรณาการงานวิจัย
โดยจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้า
ร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ คร้ังที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อให้นักศึกษาได้ข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งมีการจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
สู่ อ า เซี ยน  เพื่ อ ให้นั กศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4.1-2-1 หมายถึง  
โครงการเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11 
4.1-2-2 หมายถึง  
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิขาการสู่อาเซียน 

  3. มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์
ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

บัณฑิ ต วิ ท ยา ลั ย มี ก า รผลั กดั น ให้
นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และวารสารอื่น ๆ พร้อมทั้ง
สร้างเครือข่ายทั้งภายในประเทศ เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และ
ภายนอกประ เทศ  เช่ น  ประ เทศ
อินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานวิจัยระดับชาติจากผู้วิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยบัณฑิต
วิทยาลัยได้มีการยกย่องและให้รางวัล
แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  

4.1-3-1 หมายถึง 
ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา เร่ือง 
หลักเกณฑ์การยกย่อง 
ชมเชยและประกาศเกียรติ
คุณด้านการเรียน ส าหรับ
นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  
4.1-3-2 หมายถึง  
วารสารบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
4.1-3-3 หมายถึง 
โครงการเข้าร่วมการประชุม 
สัมมนาวชิาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 
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การ
ด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 มี 
 

ไม่มี 
 

4.1-3-4 หมายถึง 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิขาการสู่อาเซียน 
4.1-3-5 หมายถึง 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การเขียน
หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  4. มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

มีงบประมาณในการสนับสนุนการท า
วิจั ยภายใต้ระ เบียบว่ าด้ วยการให้
ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 พร้อมทั้ง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิทยานิพนธ์ โดยเป็นไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันพฤหัสบดีที่ 
27 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย  ทุนวิ จั ยภายนอก
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็น
ข้อมูลให้กับนักศึกษาต่อไป 

4.1-4-1 หมายถึง 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา วา่ด้วยการให้
ทุนอุดหนุนการท า
วิทยานพินธ์ ระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
4.1-4-2 หมายถึง คู่มือ
เบิกจ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ (บัณฑิตวทิยาลัย) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
4.1-4.3 หมายถึง รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตวทิยาลัย 
คร้ังที่ 1/2555 วัน
พฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 
2555 เวลา 15.00 น. 

  5. มีการสนบัสนนุพนัธกจิ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตาม  
อัตลักษณ์ของสถาบัน
อย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี ้
- ห้องปฏิบัติการวิจัย

ฯ หรือหน่วย วิจัยฯ 
หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและ
สนับสนนุการวิจัยฯ 

- ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ 

มีการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากร
ด้านการวิจัย ได้แก่ มีการจัดคลินิกวิจัย
เพื่อให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดห้องสมุด
ส าหรับแหล่งค้นคว้า จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในห้องปฏิบัติการวิจัย อีกทั้ง
จัดให้อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจใน
การน าเสนอผลงานวิจัยได้เข้าฟังการสอบ
หัวข้อ เค้าโครง และสอบจบวิทยานิพนธ์
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ทั้งในเนื้อหาและ
ระเบียบวิธีการวิจัยพร้อมทั้งเชิญอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเชี่ยวชาญใน
การวิจัยมาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักศึกษา 
นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้

4.1-5-1 หมายถึง  
ห้องคลินิกวิจัย 
4.1-5-2 หมายถึง 
ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลยั 
ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง 
4.1-5.3 หมายถึง กล้อง
วงจรปิด โน้ตบุ๊ก เครื่อง
ฉายทึบแสง โปรเจคเตอร์ 
Wi-Fi และ เว็บไซดบ์ัณฑิต
วิทยาลัย 
4.1-5-4 หมายถึง หนังสือ
เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
การสอบวิทยานิพนธ ์
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การ
ด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 มี 
 

ไม่มี 
 

- สิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการ
รักษาความ
ปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ
รักษาความ
ปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยฯ 
เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting 
professor) 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

  6. มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
สนับสนนุในข้อ 4 
และข้อ 5 อย่าง
ครบถ้วนทุกประเด็น 

มีการประเมินความพึงพอใจของพันธ
กิจที่สนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
ระบบเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยโดยน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบในการ
ประชุมต่อไป 

4.1-6-1 หมายถึง  
รายงานผลโครงการสมัมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา 
4.1-6-2 หมายถึง  
ผลการประเมินความ 
พึงพอใจห้องสมุดหรือ
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนนุการวิจัยฯ 
4.1-6-2 หมายถึง  
ผลการประเมินความพึง
พอใจระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
4.1-6-2 หมายถึง  
ผลการประเมินความ 
พึงพอใจระบบเว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลยั 
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การ
ด าเนินงาน เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 มี 
 

ไม่มี 
 

  7. มี ก า ร น า ผ ล ก า ร
ประเมินไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของสถาบัน 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนนุพันธกิจดา้นการวิจัย โดยได้
น าผลการประเมินมาปรบัปรุงการ
ให้บริการด้านการวิจัย ได้แก่ ปรับปรุง
ระบบการบริการด้านสารสนเทศด้าน
การวิจัยโดยการจัดท าฐานข้อมูล
วิทยานพินธ์ในรปูของ
ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) คือ การน า
ข้อความที่ใช้มาเป็นจุดเชื่อมโยง โดยจะ
มีลักษณะเด่นกว่าข้อความอื่น เช่น การ
ขีดเส้นใต้ การเน้นด้วยสี ตัวหนา หรือ
ตัวเอียง เป็นต้น 

4.1-7-1 หมายถึง  
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ใน
รูปแบบของไฮเปอร์เท็กซ์  
(Hypertext) 
 
 

  8. มีระบบและกลไกเพื่อ
สร้างงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หรือจากสภาพ 
ปัญหาของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถ่ิน
และสังคม และ
ด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด (เฉพาะ
กลุ่ม ข และ ค 2) 

ในปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัยมี
การก าหนดนโยบายด้านการวิจัยที่มุ่ง
พัฒนาท้องถิ่นและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การด าเนินงานด้านการวิจัยพร้อมทั้งมี
สร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจาก
สภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดโดย
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนเชื่อมโยง
กั บ ค ว า ม เ ป็ น ท้ อ ง ถิ่ น  โ ด ย ผ่ า น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษาได้ค านึงถึงความต้องการของ
สถานศึ กษา  ผู้ ป ร ะกอบกา รและ
ผู้ เ กี่ ยวข้ อง ในสั งคม  ในสาขาวิ ช า
หลักสูตรและการสอนและสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้ตั้งต้นใน
บทเขียนบทที่  1 ปัญหาและความ
เป็นมาของปัญหาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและสภาพปัญหา
ของสังคม 

4.1-8-1 หมายถึง  
แผนการด าเนนิงานดา้น
การวิจัย 
4.1-8-2 หมายถึง  
คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี 2555  
4.1-8-3 หมายถึง  
แนวการสอน (Course 
Syllabus) 
4.1-8-4 หมายถึง 
ตัวอย่างงานวิทยานพินธ์
สาขาวชิาหลักสูตรและการ
สอน และสาขายทุธศาสตร์
การพัฒนา 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่

ได ้2553 2554 2555 

ระบบและกลไกการพฒันาและ
บริหารหลักสูตร 

8 ข้อ 8 8  8  ข้อ 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 

5 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีระบบและกลไกพฒันาสัมฤทธผิลการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนา/บริหารงานวิจัย 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์
กับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการกระบวนการ 
วิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. การจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
2. ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานภูมปิญัญาท้องถิ่น 
3.  การร่วมมือกับนักวิจัยหรือองค์กรภายนอก 

1. ส่งเสริมสนบัสนนุให้มหาวิทยาลัยมีการจด
สิทธบิัตรหรืออนุสิทธิบตัรงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจยับน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ
องค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง
มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.2)  

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว ผู้จัดเก็บข้อมูล: นางสาวศศิธร  ธรรมรัต 
  นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร 

โทรศัพท์ : 087-3569256 โทรศัพท์ :  085-6295145 
 083-6536783 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
1. เกณฑ์ทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ
ด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการครบ 
5 ข้อตาม 

เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การ
ประเมิน   

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

  1. มี ระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และ
มีการเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ ใน
วารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเฉพาะ
แผน ก (แบบ ส2) โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สงขลา ว่ าด้ วย  การ จัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 34 ระบุว่า 2) 
แผน ก แบบ ก (2) ศึกษารายวิชาครบถ้วน
ตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน
หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่ มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding) 

4.2-1-1 หมายถึง 
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2555-
2558 
4.2-1-2 หมายถึง  
ค าสั่งมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาบทความ 
ลงวารสาร 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การ
ประเมิน   

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

  2. มี ระบบและกลไก
การรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
เพื่อให้เป็นองค์ความรู้
ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ 
และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดขั้นตอนการ
จัดท าวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ในประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการท า
วิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์และมีคู่มือเรียบ
เรียงวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อให้นักศึกษา
ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนมีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อท าการ
ดูแลนักศึกษาแต่ละคนในการด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์/งานวิจัย 
 

4.2-2-1 หมายถึง 
ประกาศมหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลา เร่ือง 
แนวปฏิบัติในการ
ท าวิทยานิพนธ์หรือ
ภาคนิพนธ์ 
ประกาศ ณ วนัที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 
4.2-2-2 หมายถึง 
คู่มือเรียบเรียง
วิทยานพินธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554) 

  3. การประชาสัมพันธ์
และ เผยแพร่ อ งค์
ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้จากข้อ 2 สู่
ส า ธ า ร ณ ช น แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดท า
เป็นวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และจัดส่งวารสารดังกล่าวให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อได้ใช้ประโยชน์ 

4.2-3-1 หมายถึง  
วารสารบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
4.2-3-2 หมายถึง  
แบบตอบรบัวารสาร
การวิจัยของบัณฑิต
วิทยาลัยจาก
หน่วยงานต่าง ๆ 

  4. มีการน าผลงานงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอก
หรือชุมชน 

ปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัยมีการน า
ผลงานวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ของนักศึกษาไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก 

4.2-4-1 หมายถึง  
หนังสือตอบรับการ
น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

  5. มี ระบบและกลไก
เพื่อช่วยในการคุ้มครอง
สิท ธิ์ ข อง งานวิ จั ย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใชป้ระโยชนแ์ละ
ด าเนินการตามระบบ 
ที่ก าหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านจริยธรรมงานวิจัยพร้อมทั้งมีระเบียบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญหาและสิทธิ
ประโยชน์จากงานวิจัย พ.ศ. 2553 เพื่อให้
งานวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ด้านจริยธรรมเพื่อประโยชน์และเกิดงานวิจัย
ที่มีคุณค่า จริยธรรม  

4.2-5-1 หมายถึง 
ค าสั่งมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา ที่  
1422/2554 เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านจริยธรรมงานวิจัย 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การ
ประเมิน   

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

4.2-5-2 หมายถึง 
ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าดว้ย
การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา
และสิทธปิระโยชน์
จากงานวิจัย พ.ศ. 2553 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4,5) 

5 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน วิจัย

ในการประชุมวิชาการ 
2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก

งานวิจัย 

1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้งานวิจัยให้
มากขึ้น 

2.  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- - 
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สรุปภาพรวมตามองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนา/บริหารงานวิจัย 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

กับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน วิจัย

ในการประชุมวิชาการ 
4.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และ

สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
5.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จาก

งานวิจัย 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนบรูณาการกระบวนการ 
วิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ 

2. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้งานวิจัยให้
มากขึ้น 

3.  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. การจดสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
2. ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานภูมปิญัญาท้องถิ่น 
3.  การร่วมมือกับนักวิจัยหรือองค์กรภายนอก 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจยับน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับ
องค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง
มากข้ึน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

สกอ. 
 

สมศ. 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.4.1) 5 - 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

(สกอ.4.2) 
5 - 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  5.00 - 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.) 5.00 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
                         ดร.สธน เสนาสวัสดิ์    

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสวิุทย์  เพ็งทิพย์นาง 
                    นางพิชญาภา สังข์ทอง 

โทรศัพท์ : 081-9425893 
             081-9593929 

โทรศัพท์ : 084-1985554 
              084-6314681 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การ
ประเมิน   

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

  1. สภาสถาบัน
ปฏิบัติหนา้ที่
ตามที่กฎหมาย
ก าหนดครบถ้วน
และมีการประเมิน
ตนเองตาม
หลักเกณฑ์ที่
ก าหนดล่วงหนา้ 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการ
บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 
2555 โดยมีการประชุมเพื่อชี้แจงหน้าที่
ของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่  
2 ตุลาคม 2555 และมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า โดยใช้แบบสอบถามการ
ติดตาม ประเมินการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

7.1-1-1 หมายถึง ข้อบังคับ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยการบริหารงาน 
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
7.1-1-2 หมายถึง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ 2389/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลยั 
7.1-1-3 หมายถึง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ 2832/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลยั 
7.1-1-4 หมายถึง 
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวทิยาลัย คร้ังที่ 
1/2555 
7.1-1-5 หมายถึง 
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย คร้ังที่ 1/2555 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การ
ประเมิน   

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

7.1-1-6 หมายถึง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวทิยาลัย ครั้งที่ 
1/2555 ระเบียบวาระที่ 1 
(1.1 – 1.3) 
7.1-1-7 หมายถึง 
แบบสอบถามการติดตาม 
ประเมินการด าเนนิงานของ
คณะกรรมการประจ า 
บัณฑิตวิทยาลยั 

  2. ผู้บริหารมีวิสยัทัศน ์
ก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงาน 
และสามารถ
ถ่ายทอดไปยงั
บุคลากรทุกระดับ 
มีความ สามารถ
ในการวางแผน 
กลยุทธ ์มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาสถาบัน 

คณบดีน าเสนอนโยบาย และวิสัยทัศน์การ
บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยต่อที่ประชุม
เพื่ อแจ้ งต่อคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยและบุคลากรสายสนับสนุน 
เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดย
มีการแต่งตั้งรองคณบดี จ านวน 3 ท่าน 
ตามลักษณะส่วนงานภายในส านักงาน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรอง
คณบดีงานเลขานุการคณบดี   รอง
คณบดีงานวิชาการและประกันคุณภาพ 
และรองคณบดีงานบริหารและบริการ 
และมีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี เพื่อช่วย
ในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อนบัณฑิต
วิทยาลั ย ไปสู่ เป้ าหมายที่ ก าหนด 
นอกจากนี้ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
บุคลากรประจ าส านักงานคณบดี
บัณฑิ ตวิ ทยาลั ย ได้ ร่ วมกั นจั ดท า
แ ผ น ง า น ต่ า ง  ๆ  โ ด ย น า ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัยที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมาเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนต่าง ๆ 

7.1-2-1 หมายถึง  
วิสัยทัศนแ์ละแนวทางการพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ของ ผศ.ดร.ฆนัท 
ธาตุทอง  
7.1-2-2 หมายถึง 
เอกสารน าเสนอวิสัยทศัน์และ
แนวทางการพัฒนาบัณฑิต-
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ของ ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง  
7.1-2-3 หมายถึง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 
2668/2555 เรื่อง มอบหมาย
งานให้รองคณบดีและผู้ช่วย
คณบด ี
7.1-2-4 หมายถึง 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555-2558 
เสนอโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
7.1-2-5 หมายถึง 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2555 
7.1-2-6 หมายถึง 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2556 
 7.1-2-7 หมายถึง 
ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตวทิยาลัย 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การ
ประเมิน   

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

  3. ผู้ บ ริ ห า ร มี ก า ร
ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามที่
มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่ อสาร
แผนและผลการ
ด า เนินงานของ
ส ถ า บั น ไ ป ยั ง
บุคลากรในสถาบัน 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีการก ากับ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามที่มอบหมายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สามารถสื่ อสารแผนและผลการ
ด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน โดยการมอบหมายงานให้ 
แต่ละคนรับผิดชอบ 

7.1-3-1 หมายถึง  
ค าสัง่มหาวิทยาลยัที่ 2668/2555 
เร่ืองมอบหมายงานให้ 
รองคณบดีและผูช้่วยคณบด ี
7.1-3-2 หมายถึง 
ค าสั่งบณัฑิตวิทยาลยั ที่ 
26/2555 เร่ือง มอบหมาย
งานให้พนักงานปฏิบัติหนา้ที่
ประจ าส านักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลยั 
7.1-3-3 หมายถึง 
ค าสั่งบณัฑิตวิทยาลยั  
ที่ 25/2555 เรื่อง แต่งตั้ง 
ผู้ก ากับและผู้จัดเก็บหลักฐาน
ตามตัวบง่ชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ า  
ปีการศึกษา 2555 
7.1-3-4 หมายถึง 
รายงานการใช้จา่ยงบประมาณ
ตามไตรมาส (สงป.301) 

  4. ผู้บริหารสนับสนุน
ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ใ น
สถาบันมีส่วนร่วม
ใ น ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ ให้อ านาจ
ในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ และให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม โดยการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนการให้
หลักสูตรมีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามความเหมาะสม 

7.1-4-1 หมายถึง  
ค าสั่งมหาวิทยาลยัที่ 
2668/2555 เรื่อง มอบหมาย
งานให้รองคณบดีและผู้ช่วย
คณบด ี
7.1-4-2 หมายถึง 
ค าสั่งบณัฑิตวิทยาลยั ที่ 
26/2555 เร่ือง มอบหมาย
งานให้พนักงานปฏิบัติหนา้ที่
ประจ าส านักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลยั 
7.1-4-3 หมายถึง 
ค าสั่งบณัฑิตวิทยาลยั ที่ 
25/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ก ากับ
และผู้จัดเก็บหลักฐานตามตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2555 
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มี 
 

ไม่ม ี
 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอด
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ส่ ง เ ส ริ มพัฒน า
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์
ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ 

ผู้ บ ริ ห า ร บัณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
เต็มศักยภาพ โดยการให้ความรู้และ
ค าปรึกษาเกี่ ยวกับการท างานให้
ประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการสนับสนุนให้เข้ารับการ
อบรม สัมมนา หรือการศึกษาดูงาน 

7.1-5-1 หมายถึง  
ภาพถ่ายการถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันของ
ผู้ร่วมงาน 
7.1-5-2 หมายถึง 
การให้ความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเจ้าหนา้ที่ส านักงาน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
7.1-5-3 หมายถึง 
บันทึกข้อความสนับสนนุ
งบประมาณเพื่อเข้าร่วม
อบรมของ ผศ.ดร.พัชรี 
จิ๋วพัฒนกุล 
7.1-5-4 หมายถึง 
ค าสั่งบณัฑิตวิทยาลยั  
ที่ 16/2556 เรื่อง ให้
พนักงานประจ าตามสัญญา
เดินทางไปราชการ ณ อ าเภอ
หาดใหญ ่
7.1-5-5 หมายถึง 
ค าสั่งบณัฑิตวิทยาลยั  
ที่ 15/2556 เรื่อง ให้
พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานประจ าตามสัญญา
เดินทางไปราชการ  
ณ มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่

  6. ผู้บริหารบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมา-
ภิบาล โดยค านึงถึง
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
สถาบันและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 
1. หลักประสิทธิผล ในปีการศึกษา 

พ.ศ. 2555 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก
มหาวิทยาลัยค่อนข้างจ ากัด อัน
เนื่ องมาจากมีนักศึกษาน้อยแต่
ผู้บริหารสามารถที่จะบริหารจัดการ
งบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

7.1-6-1 หมายถึง 
คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ 
เงินรายได้ บัณฑิตวิทยาลัย 2555 
7.1-6-2 หมายถึง 
โครงสร้างการบริหารงานของ
บัณฑิตวิทยาลยั 
7.1-6-3 หมายถึง  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2668/2555 
เรื่อง มอบหมายงานให้ 
รองคณบดีและผูช้่วยคณบด ี
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การ
ประเมิน   

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

2. หลักประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัย มีการบริหารราชการ
ตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี โดย
คณบดีมีการออกแบบโครงสร้าง
การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนรองรับ
การปฏิบัติงานในแต่ละด้านของ
การบริหาร มีคณบดี รองคณบดี 
และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานตามพันธกิจ
ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้งานส าเร็จ
ตามระยะเวลา และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3. หลักตอบสนอง ผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลั ยมี การให้บริ การทาง
วิชาการเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม โดยคณบดีเป็น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
รองคณบดีเป็นคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา เป็นต้น 

4. หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยมีการปฏิบัติหน้าที่
ก ากับดูแลงานให้เป็นไปตามแผน
ในระยะเวลาที่ก าหนด และมีการ
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยยังมีภาระรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยเป็นวิทยากรให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถ่ิน 

5. หลักความโปร่ ง ใส  ผู้ บ ริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยมีความโปร่งใสใน
การบริหารงาน โดยน า เสนอ
งบประมาณที่ได้รับให้คณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิต

7.1-6-4 หมายถึง 
ค าสั่งบณัฑิตวิทยาลยั ที่ 
26/2555 เร่ือง มอบหมาย
งานให้พนักงานปฏิบัติหนา้ที่
ประจ าส านักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลยั 
7.1-6-5 หมายถึง 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช  
7.1-6-6 หมายถึง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดสงขลา 
7.1-6-7 หมายถึง 
หนังสือเชิญคณบดบีัณฑิต
วิทยาลัยเป็นวิทยากร 
7.1-6-8 หมายถึง รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวทิยาลัย 
7.1-6-9 หมายถึง 
บันทึกข้อความแจ้งผลการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
7.1-6-10 หมายถึง 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
(สงป.301) 
7.1-6-11 หมายถึง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิ
วิพากษ์หลักสูตร 
7.1-6-12 หมายถึง 
หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวฒุิสอบ
วิทยานพินธ ์
7.1-6-13 หมายถึง 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่
17/2553 เร่ือง แต่งตั้ง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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วิทยาลัยทราบ พร้อมทั้งแจ้งผล
การได้รับจัดสรรงบประมาณให้กับ
หลักสูตรฯ ทราบ และรายงานการ
ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัยทราบเป็นประจ า 

6. หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารของ
บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมกับ
การจัดการศึกษา เช่น การเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
หรือมาร่วมสอบวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

7. หลักการกระจายอ านาจ บัณฑิต
วิ ท ย า ลั ย  โ ดยคณบดี บัณฑิ ต
วิทยาลัย เสนอให้มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งรองคณบดี จ านวน 3 ท่าน 
ผู้ช่วยคณบดี จ านวน 3 ท่าน ตาม
ส่วนงานภายในส านักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย 

8. หลักนิติธรรม ผู้บริหารบัณฑิต
วิทยาลัยบริหารงานโดยใช้หลัก
ของกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ 
และประกาศต่าง ๆ  ในการด าเนินงาน 
เช่น การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์หรือ
การเดินทางไปราชการ ตลอดจน
กา รสอบวิ ท ย านิ พน ธ์  จ ะ ให้
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฏ ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

9. หลักความเสมอภาค  
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีความ
เสมอภาคในการบริหารจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย เช่น การสอบถาม
ความคิดเห็น/ความต้องการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
คนงาน แม่บ้าน เป็นต้น 
 
 

7.1-6-14 หมายถึง 
ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลาที่ 71/2554, 
2272/2555 เร่ืองแต่งตั้ง 
รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
7.1-6-15 หมายถึง 
ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลาที่ 107/2554, 
1604/2554, 2504/2556
เร่ือง แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติ
หน้าที่ผูช้่วยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
7.1-6-16 หมายถึง 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
7.1-6-17 หมายถึง 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เร่ือง แนวปฏบิัติใน
การท าวิทยานิพนธ์หรือภาค
นิพนธ ์
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ
ผู้บริหารมีการหาข้อตกลงที่เกิด
จากการใช้ความคิดเห็นของกลุ่ม
บุคลากร เช่น การให้บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคล 
ผู้สมควรด ารงด ารงอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  7. สภาสถาบัน
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
สถาบนัและ
ผู้บริหารน าผล
การประเมินไป
ปรับปรุงการ
บริหารงานอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

7.1-7-1 หมายถึง  
รายงานผลการปฏิบัตงิานใน
ต าแหน่งคณบดบีัณฑติ
วิทยาลัย 
 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัว

บ่งชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 

7 ข้อ 5 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 
(ข้อ 

1,2,3,4,5,6,7) 

5 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7.1  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.  คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลยัปฏิบตัิหน้าทีต่าม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการ
บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

2.  ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลยัมีวสิัยทัศน์ในการพัฒนาบณัฑิต
วิทยาลัยและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

3.  ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลยับรหิารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4.  ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลยัสนบัสนนุให้บุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยมสี่วนร่วมในการตัดสนิใจในการด าเนินงาน 

    ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2   การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
                         ดร.สธน เสนาสวัสดิ์    

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 
                    นางพิชญาภา สังข์ทอง 

โทรศัพท์ : 081-9425893 
             081-9593929 

โทรศัพท์ : 084-1985554 
              084-6314681 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
มี 
 

ไม่ม ี
 

  1. มีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจั ดกา รคว ามรู้ ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น 
กลยุทธ์ของสถาบันอย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 – 
2558 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีพ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบ
และกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  โดย
ก าหนดประเด็นความรู้ในเรื่อง การ
ตรวจรูปแบบวิ ทยานิพนธ์ ระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ส ง ขลา  ซึ่ ง สื บ เ นื่ อ ง จ าก า รสอบ
วิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรต่าง ๆ พบว่า
รูปเล่มวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาไม่
เป็นไปตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ก าหนด 

7.2-1-1 หมายถึง 
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
พ.ศ.2555-2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
7.2-1-2 หมายถึง 
แบบรายงานผลการ
สอบวิทยานิพนธ ์
 

  2. ก า ห น ด บุ ค ล า ก ร
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ จ ะ
พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจน
ตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะกิจกรรม
การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยมีบุคลากรประจ าส านักงาน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ในการพัฒนาความรู้ดังกล่าว 

7.2-2-1 หมายถึง 
ค าสั่งบณัฑิตวิทยาลยั 
เร่ือง แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบรูปแบบ
วิทยานพินธ์ระดบั
บัณฑิตศึกษา 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

  3. มี ก า ร แ บ่ ง ปั น แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหา
แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ต า ม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 และเผยแพร่
ไ ป สู่ บุ ค ล า ก ร ก ลุ่ ม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

บุ ค ล า ก ร บัณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจ
รูปแบบวิทยานิพนธ์ โดยมี น.ส.ศศิธร  
ธรรมรัต นักวิชาการศึกษา ประจ า
ส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ของบัณฑิต
วิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคลากรประจ าส านักงาน และได้มี
การเสนอแนะประเด็นเกี่ยวกับการ
ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การ
ต ร ว จ รู ป แ บ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ข อ ง
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

7.2-3-1 หมายถึง 
ภาพกิจกรรม  
การตรวจรูปแบบ
วิทยานพินธ์ระดบั
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา 
7.2-3-2 หมายถึง 
คู่มือเรียบเรียง
วิทยานพินธ์ระดบั
บัณฑิตศึกษา 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 
(1,2,3) 

3 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7.2  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ

จัดการความรู้อย่างชัดเจน 
2.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ

ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 

สร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1.  การรวบรวมความรู้ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
2.  การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการรู้ในปีการศึกษา

ปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

บันทึกความรู้ตา่ง ๆ ในตัวบุคคลหรือแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนที่เป็นแนวปฏิบัติทีด่ี เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อรวบรวมและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
                         ดร.สธน เสนาสวัสดิ์    

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 
                    นางสาวณิชดาพร หวานสนิท 

โทรศัพท์ :  081-9425893 
 081-9593929 

โทรศัพท์ :  084-1985554 
 084-6339799 

 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
มี 
 

ไม่ม ี
 

  1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System 
Plan) 

บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2553-2556 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

7.3-1-1 หมายถึง 
แผนพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ 2553-
2556 

  2. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
กา รบ ริ ห า รและกา ร
ตัดสิน ใจตามพันธกิจ
ของสถาบัน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริหารจัดการ 
และการเงิน ซึ่งสามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

7.3-2-1 หมายถึง 
ระบบข้อมูลบริการ
การศึกษา 
7.3-2-1 หมายถึง 
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการของ 
มหาวิทยาลยั 

  3. มีการประเมินความพึง
พอ ใจของผู้ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินความ
พึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจทุก
ปีการศึกษา 

7.3-3-1 หมายถึง  
แบบประเมนิความ 
พึงพอใจต่อการให้ 
บริการระบบสารสนเทศ 
บัณฑิตวิทยาลยั 

  4. มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสน เทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ 
บริการระบบสารสนเทศ บัณฑิต
วิทยาลัยมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

7.3-4-1 หมายถึง  
รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให ้
บริการระบบสารสนเทศ 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็น
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศของบัณฑิต
วิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลยั 
 

  5. มี ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล ผ่ า น
ระบบ เค รื อ ข่ า ย ขอ ง
หน่วยงานภายนอกที่
เก่ียวข้องตามที่ก าหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบเครื อข่ ายของหน่วยงาย
ภายนอกที่ เกี่ยวข้อง โดยมีระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

7.3-5-1 หมายถึง 
ระบบการจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐ (e-GP) 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4,5) 

5 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7.3 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหาร

จัดการตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้ บริการระบบ

สารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
3. มีระบบเครือข่ายภายนอกที่เอื้อต่อการด าเนินงาน

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ควรมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
ความปลอดภัยของข้อมูล เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง 

 น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต 
 นางพิญชาภา  สังข์ทอง 
 น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร 
 นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 
 น.ส.ณิชดาพร  หวานสนิท 

โทรศัพท์ : 081-9593929 โทรศัพท์ : 074-336948 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
มี 
 

ไม่ม ี
 

  1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะท างานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบัน ร่ วม เป็ น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะท างาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งบัณฑิต
วิทยาลัย ที่ 23/2555 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน บัณฑิตวิทยาลัย 
โดยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่ ง
ผู้บริหารระดับสูงของบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธาน มีรองคณบดี  ผู้ช่วย
คณบดี บุคลากรสายสนับสนุนซึ่ ง
รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงาน  

7.4-1-1 หมายถึง 
ค าสั่งบณัฑิตวิทยาลยั 
ที่ 23/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
บัณฑิตวิทยาลยั 
 

  2. มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่ อ ให้ เกิ ดความเสี่ ย ง
อย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

(การเงิน งบประมาณ 
ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ อาคาร

บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงของแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2556 จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1 หลักสูตร 
ด้านที่ 2 การผลิตมหาบัณฑิต 
ด้านที่ 3 งบประมาณ 

7.4-2-1 หมายถึง 
แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

สถานที่) 
- ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น

ยุทธศาสตร์ หรือกล
ยุทธ์ของสถาบัน 

- ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

-  ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความ
เสี่ยงของกระบวนการ
บริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวจิัย ระบบ 
งาน ระบบประกันคุณภาพ 

-  ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น
บุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ข อ ง อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
บุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์
ภายนอก 

  3. มีการประเมินโอกาส
แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
ความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

บัณฑิตวิทยาลัยได้น าปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง จ านวน 3 ด้าน ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อที่ 2 มาวิเคราะห์โอกาส และ
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อ
หาระดับความเสี่ยง วิธีการบริหาร
ความเสี่ยง แนวทางปรับปรุง พร้อม
ทั้ งก าหนด เวลาแล้ ว เสร็จ  และ
ผู้รับผิดชอบ 

7.4-3-1 หมายถึง 
แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

  4. มีการจัดท าแผนบริหาร
ความ เสี่ ย งที่ มี ร ะดั บ
ความเสี่ยงสูง และ
ด าเนินการตามแผน 

บัณฑิตวิทยาลัยได้น าปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงระดบัสูง มาจัดท าเปน็แผน
บริหารความเสี่ยง โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงระดับสูงมาก  

7.4-4-1 หมายถึง 
แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 

  5. มี ก า ร ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน และรายงาน
ต่ อ ส ภ า ส ถ า บั น เ พื่ อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ในแต่ละด้าน โดยมีการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2556 

7.4-5-1 หมายถึง  
แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

1 คร้ัง สิ้นสุด ณ ไตรมาส 2/2556 โดยได้
น า เ ข้ า แ จ้ ง ต่ อ ผู้ บ ริ ห า ร บั ณ ฑิ ต
วิ ท ย า ลั ยท ร าบ  ในกา รป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2556 

 
7.4-5-2 หมายถึง 
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
การบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 
7.4-5-3 หมายถึง  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตวิทยาลยั ครั้ง
ที่ 1/2556 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
(1,2,3,4,5) 

4 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :  บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7.4  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย 

2. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
ปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง ตลอดจนมีการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย มีส่วนร่วม
ในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 

ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยง ให้คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
ได้รับทราบและพิจารณา เพื่อน ามาข้อเสนอแนะมา
ใช้ในการปรับปรุงแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปี
ถัดไป 
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ตัวบ่งช้ี 7.6   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง 

 น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต 
 นางพิญชาภา  สังข์ทอง 
 น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร 
 นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 
 น.ส.ณิชดาพร  หวานสนิท 

โทรศัพท์ : 081-9425893 โทรศัพท์ : 074-336948 
 
เกณฑ์การประเมิน : 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 
 
ผลการด าเนินงาน :  
 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั และในต าแหนง่คณบดี/ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ได้
ด าเนินการประเมินผลงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ซึง่ผลการประเมินเท่ากับ 4.55 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 
2555 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

การปฏิบัติหนา้ที่ตาม
บทบาทหนา้ที่ของผู้บริหาร 

4.30 
 

- 
 

- 
 

4.55 
 

4.55 
 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 7.6  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีการติดตามผลการด าเนินงานของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงาน
บุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการ
ด า เ นิ น ง านต า มภา รกิ จหลั ก ข อ งสถานศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน 

 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- 
 

- 
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สรุปภาพรวมตามองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารงาน
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

2.  ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัยและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 

3. ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
4.  ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรของ

บัณฑิตวิทยาลยัมสี่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
5.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ

จัดการความรู้อย่างชัดเจน 
6. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะ

ของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
7.  มีการรวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บเป็น

ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
8. มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่ เอื้อต่อการบริหาร

จัดการตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
9. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้ บริการระบบ

สารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
10. มีระบบเครือข่ายภายนอกที่เอื้อต่อการด าเนินงานของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
11. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
12. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยง ตลอดจนมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง 

13. มีการติดตามผลการด าเนินงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
การเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตาม
ภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษาที่เป็นมติ
สภาสถาบัน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2. สร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัย 

3. ควรมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย  

มีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
1. ความปลอดภัยของข้อมูล 
2. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร 

ความเสี่ยง 
 

1. เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
2. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ

บริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัยได้รับทราบและพิจารณา เพื่อน ามา
ข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงแผน หรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

สกอ. 
 

สมศ. 

7.1   ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) 5 - 
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) 5 - 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 5 - 
7.4   ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 4 - 
7.6   การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั (สมศ.13) - 4.55 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  4.75 4.55 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.) 4.71 
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องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง 

 นางพิญชาภา  สังข์ทอง 
โทรศัพท์ : 081-9593929 โทรศัพท์ :  084-1985554 

 084-6314681 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
มี 
 

ไม่ม ี
 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน 

บัณฑิตวิทยาลยัได้มีแผนกลยุทธท์าง
การเงนิทีส่อดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาบัณฑิตศกึษา 

8.1-1-1 หมายถึง 
แผนกลยุทธท์าง
การเงนิบัณฑิต
วิทยาลัย 
8.1-1-2 หมายถึง
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบัณฑิตศึกษา 

  2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางจัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร 
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยมีการประมาณการรายรับบัณฑิต
วิทยาลัย และก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างเป็นระบบ 

8.1-2-1 หมายถึง 
ประมาณการรายรับ
เงินรายไดบ้ัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
8.1-2-2 หมายถึง 
นโยบายการจัดท า
งบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 
8.1-2-3 หมายถึง 
แนวทางการจัดท า
งบประมาณเงนิรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

8.1-2-3 หมายถึง 
ปฏิทินการจัดท า
งบประมาณเงนิรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

บัณฑิตวิทยาลัยมีงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2556 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2556  

8.1-3-1 หมายถึง  
คู่มือเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
8.1-3-2 หมายถึง  
แผนปฏบิัติราชการ
บัณฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 
2556 

  4. มี ก า รจั ดท า ร าย ง าน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
และรายงานต่อสภาสถาบัน
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่าง เป็นระบบและ
รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบเป็นราย
ไตรมาส ตามแบบฟอร์ม สงป.301 

8.1-4-1 หมายถึง  
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ 
(บัณฑิตวทิยาลัย) 
สงป.301 

  5. มี ก า ร น า ข้ อ มู ล ท า ง
กา ร เ งิ น ไป ใช้ ในกา ร
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิ เคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคง
ข อ ง ส ถ า บั น อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยน าข้อมูลการใช้จ่ายเงิน
รายไตรมาสมาติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหลักสูตร 

8.1-5-1 หมายถึง  
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณเงนิรายได้ 
(บัณฑิตวทิยาลัย)  
รายไตรมาส 
8.1-5-1 หมายถึง  
บันทึกข้อความ
บัณฑิตวิทยาลยั เร่ือง 
การติดตามการ
ด าเนินงานโครงการ 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ท า
หน้าที่ตรวจ ติดตามการ
ใช้ เ งิ น ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
สถาบันก าหนด 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า มี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่
ติดตามการใช้ เ งินให้ เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ให้
การสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

8.1-6-1 หมายถึง  
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
8.1-6-2 หมายถึง  
รายงานผลการสอบ
ทานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 
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การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการ
ติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
แ ล ะ น า ข้ อ มู ล จ า ก
รายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ 

ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า
ข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ เช่น 
ก า ร โ อน เป ลี่ ย น แ ป ล ง ร า ย ง า น
งบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา
ในการด าเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการ เพิ่มมูลค่าทางการ
ให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพ
การให้บริ การแก่นั กศึ กษา  โดย
ค านึงถึงประโยชน์ ประหยัด ความ
คุ้มค่า ความโปร่งใส และนอกจากนั้น
เพื่อพัฒนาการให้บริการและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยสนับสนุน 

8.1-7-1 หมายถึง  
แผนปฏบิัติราชการ
บัณฑิตวิทยาลยั พ.ศ. 
2556 
8.1-7-2 หมายถึง  
แบบบนัทึกขอโอน
และเพิ่มหมวด
งบประมาณ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย 
2555 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 
(1,2,3,4,5,6,7) 

5 คะแนน 

 
การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 8.1  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ผู้บริหารของบัณฑิตวทิยาลัยสามารถบริหารงบประมาณ
ได้อย่างคุ้มค่าเปน็ไปตามพันธกจิของบัณฑิตวิทยาลัย 

ควรมีการพัฒนารปูแบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการที่เข้มข้น 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- - 
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สรุปภาพรวมตามองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ผู้บริหารของบัณฑิตวทิยาลัยสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าเปน็ไปตามพนัธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลยั 

ควรมีการพัฒนารปูแบบการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการที่เข้มข้น 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- - 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

สกอ. 
 

สมศ. 

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 5 - 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  5.00 - 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.) 5.00 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง 

 น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต 
 นางพิญชาภา  สังข์ทอง 
 น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร 
 นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 
 น.ส.ณิชดาพร  หวานสนิท 

โทรศัพท์ : 081-9425893 โทรศัพท์ : 074-336948 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 

ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน :  
การ

ด าเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
มี 
 

ไม่ม ี
 

  1. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ
แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
สถาบัน ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด โดยมีแผนการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 2555 มีการแต่งตั้ งผู้
ก ากับและผู้จัดเก็บหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ชัดเจน  และจัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

หมายเลข 9.1-1-1 
แผนการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 
2555 บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สงขลา 
หมายเลข 9.1-1-2 
ค าสั่งบณัฑิตวิทยาลยั 
ที่ 25/2555 เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ก ากับและ 
ผู้จัดเก็บหลักฐานตาม
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2555 
หมายเลข 9.1-1-3 
คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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มี 
 

ไม่ม ี
 

  2. มีการก าหนดนโยบาย
และให้ความส าคัญเรื่อง
กา รประกั น คุณภาพ
การศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน 

บัณฑิ ต วิ ท ยา ลั ยมี ก า รก าหนด
นโยบายและให้ความส าคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผู้บริหารสูงสุด โดยก าหนดให้
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของการท างาน 

หมายเลข 9.1-2-1 
ตรายางรับหนังสือของ
บัณฑิตวิทยาลยั โดยมี
การวิเคราะห์หนังสือว่า
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
ของการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ใด 
หมายเลข 9.1-2-1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด้านการประกนัคุณภาพ 
บัณฑิตวิทยาลยั 

  3. มีการก าหนดตั วบ่ งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

บัณฑิ ต วิ ท ยา ลั ยมี ก า รก าหนด  
อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ
ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

หมายเลข 9.1-3-1 
ป้ ายประชาสั มพัน ธ์   
อัตลักษณ์ของบัณฑิต-
วิทยาลัย 

  4. มีการด าเนินงานด้าน
กา รประกั น คุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
1) การควบคุม ติดตาม
การด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อสภา
สถาบันและส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า ต า ม
ก าหนดเวลา โดยเป็น
ร า ย ง า น ที่ มี ข้ อ มู ล
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ที่
ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด
ใน CHE QA Online 
และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 
1 )  ก า ร ค ว บ คุ ม  ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ
ส ภ า ส ถ า บั น แ ล ะ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มี
ข้ อมู ลครบถ้ วนตามที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา
ก าหนดใน CHE QA Online และ 3) 
การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบัน 

หมายเลข 9.1-4-1 
คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2555 
หมายเลข 9.1-4-2 
รายงานประจ าปี การ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 
หมายเลข 9.1-4-3 
แผนประกนัคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 
หมายเลข 9.1-4-4 
ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หมายเลข 9.1-4-5 
รายงานสรุปผลการ
ประเมินของหน่วยงาน
ภายใน 
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  5. มีการน าผลการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มี
ก า ร พั ฒ น า ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี้ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการน าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการท างาน เพื่อให้มีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยได้น าผลจากการ
ด าเนินงานในปี 2554 มาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย
ให้สูงขึ้นในปีการศึกษา 2555 

หมายเลข 9.1-5-1 
รายงานประจ าปี  
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2554 
หมายเลข 9.1-5-2 
รายงานประจ าปี  
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2555 
หมายเลข 9.1-5-3 
แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 
บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา 

  6. มีระบบสารสนเทศที่ให้
ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่
ให้ ข้ อมู ลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบ โดยได้จัดท าแผน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัณฑิต
วิทยาลัยและช่องทางสารสนเทศต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

หมายเลข 9.1-6-1 
ระบบฐานข้อมูล CHE 
QA Online 
หมายเลข 9.1-6-2 
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
(http://bundit.skru. 
ac.th) 

  7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของสถาบัน 

บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา 
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจ
ของสถาบัน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
นักศึกษา และมีการเชิญศิษย์ปัจจุบัน
และศิษย์เก่าเข้าร่วมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึ กษาภายในของ
บัณฑิตวิทยาลัย  

หมายเลข 9.1-7-1 
ค าสั่งบัณฑติวิทยาลยั  
ที่ 004/2553 และ 
007/2555 แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านการประกันคณุภาพ 
หมายเลข 9.1-7-2 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้และ
ทักษะการประกนัคณุภาพ
การศึกษา ระดับบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
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  8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย มี เ ค รื อ ข่ า ย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และ
มีกิ จกรรมร่ วมกัน โดยได้มีการ
แลกเปลี่ ยน เรียนรู้ ใน โครงการ
ประชุม เสวนาประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยภาครัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชน และเข้า
ร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ประจ าปี 2555 

หมายเลข 9.1-8-1 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ 435/2556 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนนิงานและผู้เขา้ร่วม
โครงการประชุมเสวนา
ประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัภาครัฐ
และมหาวิทยาลัย
เอกชน 
หมายเลข 9.1-8-1 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ที่ 3482/2555 
เร่ือง ให้ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักราชการ อาจารย์
ประจ าตามสัญญา และ
พนักงานประจ าตาม
สัญญา เดินทางไป
ราชการ ณ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เพื่อเข้าร่วมงาน
เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
ประจ าปี 2555 

  9. มี แนวปฏิบั ติ ที่ ดี ห รื อ
งานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึ กษาที่
หน่ ว ย ง านพัฒนาขึ้ น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อื่ น ส าม า รถน า ไป ใ ช้
ประโยชน์ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (DTS : The 
Developing of Thesis System) 
เป็ น แน วปฏิ บั ติ ที่ ดี  ใน กา รจั ด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่ง ผศ.ดร.ฆนัท  
ธาตุทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้
น า เสนอระบบดั งกล่ า ว ในงาน
ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย

หมายเลข 9.1-9-1 
ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนระดบับณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา (DTS: The 
Developing of Thesis 
System)  
หมายเลข 9.1-9-2 
หนังสือขอบคุณส าหรับ
แนวปฏิบัตทิี่ดี จาก
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ฯ 
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เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

ทักษิณ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ 
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ 
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้น าไปประยุกต์ใช้ 
และจากการเข้าศึกษาดูงานของ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
ได้น าระบบดังกล่าวไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย  

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

9 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9) 

5 คะแนน 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.1  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มี
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA โดยส่งเสริมในทุกภารกิจให้
ตอบสนองและสอดคล้องกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยควรมีงานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
- - 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี้ : ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง 

 น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต 
 นางพิญชาภา  สังข์ทอง 
 น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร 
 นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 
 น.ส.ณิชดาพร  หวานสนิท 

โทรศัพท์ : 081-9425893 โทรศัพท์ : 074-336948 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน :  

การ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน   ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 

มี 
 

ไม่ม ี
 

  ผลประ เ มิ นก า รประกั น
คุณภาพภายในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น
สังกัด = 4.38 

หมายเลข 9.2-1-1   
รายงานประจ าปี  
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด มีผลการด าเนินงาน = 4.81 
 
วิธีการค านวณ 
  

คะแนนผลการประเมนิประกันคุณภาพภายในทัง้หมด (สกอ.) 
 

จ านวนตัวบง่ชี้ทัง้หมดของ สกอ. 
 
 

ค่าคะแนนประเมิน   =  70

16
 =  4.38 

ดังนั้น 
 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด = 4.38 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  
ตัวบ่งชี/้ข้อมูลพ้ืนฐาน

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย 

2555 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้

2553 2554 2555 

ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรอง
โดยต้นสังกัด 

4.75 4.83 4.56 4.38 4.38 

 

การประเมินผลเทียบกบัเป้าหมาย :   บรรลุเป้าหมาย    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 9.2  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพอย่างเป็น

ระบบ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑติวิทยาลยัให้

ความส าคัญกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

สนับสนุนให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและ
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัยให้มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การจัดเก็บหลักฐาน ด าเนินการจัดเก็บหลักฐานเปน็ระยะ ๆ 
 
สรุปภาพรวมตามองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ให้

ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มี
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA โดยส่งเสริมในทุกภารกิจให้
ตอบสนองและสอดคล้องกับระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย 

2. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็น
ระบบ 

3. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ให้
ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีงานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่ น
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. สนับสนุนให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
และนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยให้
มากข้ึน 

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา 
การจัดเก็บหลักฐาน ด าเนินการจัดเก็บหลักฐานเปน็ระยะ ๆ 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

สกอ. 
 

สมศ. 

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 5 - 
9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด (สมศ.15) - 4.38 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ  5.00 4.38 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.) 4.69 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 
 

ล าดับที ่ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 4.00 ดี 
2 การผลิตบัณฑิต 4.20 ดี 
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.00 ดี 
4 การวิจัย 5.00 ดีมาก 
7 การบริหารและการจัดการ 4.25 ดี 
8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.38 ดี 
 

หมายเหตุ  
* คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้น ๆ  
* ผลการประเมิน  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้  ดี   ดีมาก  ตามเกณฑ์ตัดสิน
ของ สกอ. การแปลผลคะแนน   
  0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน   
 1.51-2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง  

2.51-3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้    
 3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 

4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

* การคิดค านวณคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ 
ให้น าคะแนนดิบของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้

ทั้งหมดในองค์ประกอบนั้นๆ 
 

* การคิดค านวณคะแนนทั้ง 9 องค์ประกอบ 
 ให้น าคะแนนดิบของทุกตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้
ทั้งหมดท่ีหน่วยงานด าเนินการในทุกองค์ประกอบ 
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สรุปผลการด าเนินงานโดยภาพรวม  
 
จุดแข็ง :  
 1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ค่านิยมร่วม และยุทธศาสตร์การพัฒนา

บัณฑิตศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งเอ้ือต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษา และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการเปิดหลักสูตรใหม่และมีแนวปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนในการปิด
หลักสูตร 

 3. บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณสนับสนุนส าหรับการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพจากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
ของทุกหลักสูตร และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิง่
สนับสนุนการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย ทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา 

 5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยมีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  เพื่อน ามาปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ 

 6. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 7. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
 8. บัณฑิตวิทยาลัยมีกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างชัดเจน และมีนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 9. มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

10. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (DTS: 
The Developing of Thesis System) 

11. มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญา
โท) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนการ
จัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยให้มีคุณภาพ 

12. บัณฑิตวิทยาลัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา เฉพาะแผน ก(2) ซึ่งก าหนด ให้ผลงาน

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) ประกอบการส าเร็จการศึกษา 

14. มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการและการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์/วิจัยต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 

15. บัณฑิตวิทยาลัยมีวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไว้รองรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา 

16.  คณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้ตลอด 
17.  มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่หลากหลาย เช่น 

website บัณฑิตวิทยาลัย สารประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ fan page facebook 
18.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
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19. คณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาได้ตลอด 
20.  มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่หลากหลาย เช่น 

website บัณฑิตวิทยาลัย สารประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ fan page facebook 
21.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
22. มีระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนา/บริหารงานวิจัย 
23. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
24. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน วิจัยในการประชุมวิชาการ 
25. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
26. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย 
27. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการ

บริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
28. ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีวสิัยทศัน์ในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
29. ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
30. ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
31. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้อย่างชัดเจน 
32. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
33. มีการรวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
34. มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
35. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการให้ บริการระบบสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
36. มีระบบเครือข่ายภายนอกที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
37. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
38. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง 
39. ผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
40. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
โดยส่งเสริมในทุกภารกิจให้ตอบสนองและสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

41. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
42. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
แนวทางเสริม : 
1. การประชาสัมพันธ์ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม และยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้

หน่วยงานภายนอกได้รับทราบ 
2. ประชุมเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการ บริหารหลักสูตรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกับ

ระบบในการเปิด-ปิดหลักสูตร 
3. การพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนและตรงกับสายงาน/หน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อ

พัฒนางานที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
4. การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการเชิญผู้มีประสบการณ์/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
5.  การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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6. การบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน

ได้รับทราบ 
8. การน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาวางแผนในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
9.  ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอหรือตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/วิจัย ระดับปริญญาโทกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 
10. พัฒนาวารสารบัณฑิตศึกษาให้เข้าสู่ฐาน TCI 
11. จัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาให้มีความชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับทราบ 
12.  เพิ่มกิจกรรมเชิงวิชาการให้มากข้ึน 
13. จัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาให้มีความชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับทราบ 
14.  เพิ่มกิจกรรมเชิงวิชาการให้มากข้ึน 
15. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการกระบวนการ วิจัยกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
16. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้งานวิจัยให้มากข้ึน 
17. จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษา 
18. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
19. สร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
20. ควรมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
21. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
22. ควรมีการพัฒนารูปแบบการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่เข้มข้น 
23. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีงานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
24. สนับสนุนให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยให้มากข้ึน 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. การรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
3. การด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้) 
4.  การประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
5.   การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม 
6. ช่องทางในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโท 
7. การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธใ์นระดับชาติ/นานาชาติ 
8. การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
9. การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
10. การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
11. ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12.  การร่วมมือกับนักวิจัยหรือองค์กรภายนอก 
13. ความปลอดภัยของข้อมูล 
14. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
15. การจัดเก็บหลักฐาน 
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แนวทางการพัฒนา : 
1. ก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
2. ก าหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยท ารายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับทราบและพิจารณา 

3. ก าหนดให้มีการประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

4. ก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
5.  ด าเนินการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
6.   รายงานผลการประเมินผลส าเร็จของแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ผู้บริหารทราบ 
7. เพิ่มช่องทางในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาโท เช่น website บัณฑิตวิทยาลัย 
8. ส่งเสริม สนบัสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการน าเสนอผลงานวทิยานิพนธ์/วิจัย ในเวทีวชิาการระดบัชาติ/

นานาชาติให้มากข้ึน 
9. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาน าบทความไปตีพิมพ์ในหน่วยงาน/วารสารที่ได้รับการรับรองให้เป็น

วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
10. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
11. ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
12.  พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจยับนพื้นฐานภูมิปญัญาท้องถิ่นและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
13. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางมากข้ึน 
14. เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
15. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยได้รับทราบ

และพิจารณา เพื่อน ามาข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
16. ด าเนินการจัดเก็บหลักฐานเป็นระยะ ๆ 
 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สมศ.) 
ล าดับที ่ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

2 การผลิตบัณฑิต 4.70 ดีมาก 
7 การบริหารและการจัดการ 4.55 ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.38 ดี 

ผลการประเมิน 4.58 ดีมาก 
 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ. + สมศ.) 
ล าดับที ่ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน
ด าเนินการ 

4.00 ดี 

2 การผลิตบัณฑิต 4.34 ดี 
3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.00 ดี 
4 การวิจัย 5.00 ดีมาก 
7 การบริหารและการจัดการ 4.31 ดี 
8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.69 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.42 ดี 
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ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.+สมศ.)  
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 8 ข้อ 6 ข้อ 4  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 3 ข้อ 2 ข้อ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 2 4.40      

  
 4.39 4.39 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 3 ร้อยละ 60      

  
 x 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ 6 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 6 ข้อ 5 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ 3 ข้อ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 13 4.30 4.55 4.55 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 15 4.75 4.38 4.38 
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ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สมศ.) 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 2 
4.40      

  
 4.39 4.39 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 3 ร้อยละ 60      

  
 x 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 13 4.30 4.55 4.55 
ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 15 4.75 4.38 4.38 
 
ตาราง ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ์ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 8 ข้อ 6 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 3 ข้อ 2 ข้อ 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ 6 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 6 ข้อ 5 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ 3 ข้อ 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 5 ข้อ 5 ข้อ 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5 
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ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.+สมศ.)  
(ไม่น าตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาค านวณ) 

ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี  
องค์ประกอบที่ 2 - 4.00 4.80 4.34 การด าเนินงานระดับดี  
องค์ประกอบที่ 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับดี  
องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 7 - 4.25 4.55 4.31 การด าเนินงานระดับดี  
องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
รวมคะแนนตาม  

I P O 
- 4.33 4.66 4.42 การด าเนินงานระดับด ี  

ผลการประเมิน - ดี ดีมาก ดี   

 
ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สมศ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย 
เหตุ I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - - - - -  
องค์ประกอบที่ 2 - - 4.70 4.70 การด าเนินงานระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 - - - - -  
องค์ประกอบที่ 4 - - - - -  
องค์ประกอบที่ 7 - - 4.55 4.55 การด าเนินงานระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 8 - - - - -  
องค์ประกอบที่ 9 - - 4.38 4.38 การด าเนินงานระดับด ี  
รวมคะแนนตาม  

I P O 
- - 4.58 4.58 การด าเนินงานระดับดีมาก  

ผลการประเมิน - - ดีมาก ดีมาก   
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ตาราง ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย
เหตุ I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี  
องค์ประกอบที่ 2 - 4.00 5.00 4.20 การด าเนินงานระดับด ี  
องค์ประกอบที่ 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี  
องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 7 - 4.25 - 4.25 การด าเนินงานระดับด ี  
องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 9 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
รวมคะแนนตาม  

I P O 
- 4.33 5.00 4.38 การด าเนินงานระดับด ี  

ผลการประเมิน - ดี ดีมาก ดี   

 
สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 
 ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1 มีจ านวน  1  ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 2 มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20

หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ดี 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 3 มีจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 

หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 4 มีจ านวน 2  ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00

หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ดีมาก 
 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 7 มีจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 

หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ดี 
  



100   บทที่ 3  สรุปผลการด าเนนิงาน 

 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 8 มีจ านวน 1  ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 9 มีจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 

หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพในระดับ ดีมาก 
 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ. 
 ด้านปัจจัยน าเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ - อยู่ในระดับ - 
 ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับ ดี 
 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากับ 4.38 หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้
คุณภาพในระดับ ดี 
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.+สมศ.)  
(ไม่น าตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาค านวณ) 

ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
 เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย
เหตุ I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.80 4.80 การด าเนินงานระดับดีมาก  
มาตรฐานที่ 2 ก - 4.57 4.55 4.57 การด าเนินงานระดับดีมาก  
มาตรฐานที่ 2 ข - 4.17 - 4.17 การด าเนินงานระดับด ี  
มาตรฐานที่ 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.33 4.74 4.42 การด าเนินงานระดับด ี  

ผลการประเมิน - ดี ดีมาก ดี   
 
 
ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สมศ.) 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
 เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย
เหตุ I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.70 4.70 การด าเนินงานระดับดีมาก  
มาตรฐานที่ 2 ก - - 4.55 4.55 การด าเนินงานระดับดีมาก  
มาตรฐานที่ 2 ข - - - - -  
มาตรฐานที่ 3 - - - - -  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - - 4.65 4.65 การด าเนินงานระดับดีมาก  

ผลการประเมิน - - ดีมาก ดีมาก   
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ตาราง ส.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
 เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย
เหตุ I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
มาตรฐานที่ 2 ก - 4.57 - 4.57 การด าเนินงานระดับดีมาก  
มาตรฐานที่ 2 ข - 4.17 - 4.17 การด าเนินงานระดับด ี  
มาตรฐานที่ 3 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.33 5.00 4.38 การด าเนินงานระดับด ี  

ผลการประเมิน - ดี ดีมาก ดี   
 

สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ. 
 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 1 ที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี 1 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ  5.00  อยู่ในระดับ ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 2 (ก) ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี  7 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  อยู่ในระดับ ดีมาก 

ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 2 (ข) ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการมี 6 ตัวบ่งชี้  รวม 6 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับ ดี 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ 3 เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการมี 2 ตัวบ่งชี้  ผลการประเมินได้

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับ ดี 
 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ. 
 ด้านปัจจัยน าเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ - อยู่ในระดับ - 
 ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับ ดี 
 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากับ 4.38 หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้
คุณภาพในระดับ ดี 
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.+สมศ.)  
(ไม่น าตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาค านวณ) 

ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
 เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย
เหตุ 

I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.50 4.80 4.63 การด าเนินงานระดับดีมาก  

ด้านกระบวนการภายใน - 4.25 4.47 4.29 การด าเนินงานระดับด ี  
ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.33 4.66 4.42 การด าเนินงานระดับด ี  
ผลการประเมิน - ดี ดีมาก ดี   

 
ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สมศ.) 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
 เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย
เหตุ I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- - 4.70 4.70 การด าเนินงานระดับดีมาก  

ด้านกระบวนการภายใน - - 4.47 4.47 การด าเนินงานระดับด ี  
ด้านการเงิน - - - - -  
ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

- - - - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - - 4.58 4.58 การด าเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน - - ดีมาก ดีมาก   
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ตาราง ส.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ
เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย 
เหตุ I P O รวม 

ด้านนักศึกษาและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.50 5.00 4.60 การด าเนินงานระดับดีมาก  

ด้านกระบวนการภายใน - 4.25 - 4.25 การด าเนินงานระดับด ี  
ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม 

- 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.33 5.00 4.38 การด าเนินงานระดับด ี  
ผลการประเมิน - ดี ดีมาก ดี   

 

สรุปการประเมินตามมุมมองดา้นบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 
1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี 4 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ มี 1 ตัวบ่งชี้ รวม 5 ตัว
บ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.60  อยู่ในระดับ ดีมาก 

 

2. ด้านกระบวนการภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี 8 ตัวบ่งชี้   รวม 8  ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  

อยู่ในระดับ ดี 
 

3. ด้านการเงิน 
ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี 1 ตัวบ่งชี้  รวม 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00  

อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี 2 ตัวบ่งชี้ รวม 2  ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  

อยู่ในระดับ ดี 
 

เฉลี่ยคะแนนการประเมินทุกตวับ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ. 
 ด้านปัจจัยน าเข้าผลการประเมนิได้คะแนนเฉลี่ยเทา่กับ – อยู่ในระดับ - 
 ด้านกระบวนการผลการประเมนิได้คะแนนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับ ด ี

ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 
ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากับ 4.38 หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้คุณภาพใน

ระดับ ดี 
  



บทที่ 3  สรุปผลการด าเนินงาน   105 
 

ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.+สมศ.)  
(ไม่น าตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ 15,16,17,18 มาค านวณ) 

ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย
เหตุ I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ - - - - -  
(2) ด้านวิชาการ - 3.67 - 3.67 การด าเนินงานระดับด ี  
(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
(4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.33 4.47 4.37 การด าเนินงานระดับด ี  

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

      

1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.33 4.80 4.57 การด าเนินงานระดับดีมาก  
2) ด้านการวิจัย - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
3) ด้านการให้บริการทาง

วิชาการ 
- - - - -  

4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- - - - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.33 4.66 4.42 การด าเนินงานระดับด ี  
ผลการประเมิน - ดี ดีมาก ดี   
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย
เหตุ I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ - - - - -  
(2) ด้านวิชาการ - - - - -  
(3) ด้านการเงิน - - - - -  
(4) ด้านการบริหารจัดการ - - 4.47 4.47 การด าเนินงานระดับด ี  

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

      

1) ด้านการผลิตบัณฑิต - - 4.70 4.70 การด าเนินงานระดับดีมาก  
2) ด้านการวิจัย - - - - -  
3) ด้านการให้บริการทาง

วิชาการ 
- - - - -  

4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- - - - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - - 4.58 4.58 การด าเนินงานระดับดีมาก  
ผลการประเมิน - - ดีมาก ดีมาก   
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ตาราง ส.5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน   กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ

เร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย
เหตุ I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ - - - - -  
(2) ด้านวิชาการ - 3.67 - 3.67 การด าเนินงานระดับด ี  
(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
(4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.33 - 4.33 การด าเนินงานระดับด ี  

2. มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

      

1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 4.33 5.00 4.50 การด าเนินงานระดับด ี  
2) ด้านการวิจัย - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก  
3) ด้านการให้บริการทาง

วิชาการ 
- - - - -  

4) ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- - - - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 4.33 5.00 4.38 การด าเนินงานระดับด ี  
ผลการประเมิน - ดี ดีมาก ดี   
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สรุปการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เฉพาะตัวบ่งช้ีของ สกอ.  

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี 10 ตัวบ่งชี้ รวม 10 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับ ดี 

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน  
ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ มี 5 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ 1 ตัวบ่งชี้ รวม 5 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
เฉลี่ยคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบของ สกอ. 
 ด้านปัจจัยน าเข้าผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ - อยู่ในระดับ - 
 ด้านกระบวนการผลการประเมินได้คะแนนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับ ดี 
 ด้านผลผลิตหรือผลลัพธ์ ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวม เท่ากับ 4.38 หมายถึง การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้
คุณภาพในระดับ ดี 
 
 



บทที่ 4  ภาคผนวก 
  

บทที่ 4 
ภาคผนวก 

 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
ค าสั่งบัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

ที่  ๐๐๔/๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศกึษาบัณฑติวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
-------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวด ๖ มาตราที่ ๔๗ ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตราที่ ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนกรบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพ่ือให้ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน บัณฑิตวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง   ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์   รองประธานกรรมการ 
 ๓. ดร.ประภาพร แสงทอง   กรรมการ 
 ๔. ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์  กรรมการ 
 ๕. นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง  กรรมการ 
 ๖. นางพิชญาภา สังข์ทอง   กรรมการ 
 ๗. น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร  กรรมการ 
 ๘. น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่   ด าเนินการกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของงานต่อไป 
 

    สั่ง ณ วันที่   ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ค าสั่งบัณฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ที่ ๑๑/๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศกึษาบัณฑติวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เพ่ิมเติม) 
-------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตราที่ ๔๗ ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตราที่ ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกรบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเพ่ือให้ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน บัณฑิตวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เพ่ิมเติม) ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ดร.เพ็ญพักตร นภากุล   กรรมการ 
 

 หน้าที่   ด าเนินการกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของงานต่อไป 
 

    สั่ง ณ วันที่   ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ค าสั่งบัณฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ที่ ๗/๒๕๕๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศกึษาบัณฑติวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เพ่ิมเติม) 
-------------------- 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตราที่ ๔๗ ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตราที่ ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกรบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเพ่ือให้ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน บัณฑิตวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เพ่ิมเติม) ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว  รองประธานกรรมการ 
 

 หน้าที่   ด าเนินการกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของงานต่อไป 
 

    สั่ง ณ วันที่   ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ค ำสั่งบัณฑิตวิทยำลัย 

ที่  25 /๒๕๕5 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ก ำกับและผู้จัดเก็บหลักฐำนตำมตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕5 
------------------ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๖ มาตรา ๔๘ ก าหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 ในการนี้ เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕5 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บัณฑิต
วิทยาลัยจึงแต่งตั้งผู้ก ากับและผู้จัดเก็บหลักฐานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บหลักฐาน หมาย
เหตุ 

๑.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 ๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.๑.๑) ดร.สธน เสนาสวัสด์ิ นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง  
๒.  การผลิตบัณฑิต 
 ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร (สกอ.๒.๑) 
ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว น.ส.ศศิธร ธรรมรัต 

นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 
 

 ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.๒.๔) 

ดร.สธน เสนาสวัสด์ิ 
ดร.ประภาพร  แสงทอง 

นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง 
 

 

 ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน (สกอ.๒.๖) 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 
น.ส.ศศิธร ธรรมรัต 

 

 ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนรู้ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
(สกอ.๒.๗) 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว น.ส.ศศิธร ธรรมรัต 
นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 

 

 ๒.๘ ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
(สกอ.๒.๘) 

ดร.ประภาพร  แสงทอง 
ดร.เพ็ญพักตร  นภากุล 

น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 
น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท 
 

 

 ๒.๑๐ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.๒) 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 
นางพิชญาภา  สังข์ทอง 
 

 

 ๒.๑๑  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สมศ.๓) 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 
 

 

๓.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ๓.๑ ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.๓.๑) 
ดร.ประภาพร  แสงทอง นางพิชญาภา  สังข์ทอง 

น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท 
 

 ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ.๓.๒) 

ดร.เพ็ญพักตร  นภากุล น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 
น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท 
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องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บหลักฐาน หมาย
เหตุ 

๔.  การวิจัย 
 ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.๔.๑) 
ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว น.ส.ศศิธร ธรรมรัต 

น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 
 

 ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.๔.๒) 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว น.ส.ศศิธร ธรรมรัต 
น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 

 

 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ 
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.5) 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร  

๕. การบริการวิชาการแก่สังคม บัณฑิตวิทยาลัยไม่ต้องด าเนินการ 
๖. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัยไม่ต้องด าเนินการ 
๗. การบริหารจัดการ    
 ๗.๑ ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหาร

ทุกระดับของสถาบัน (สกอ.๗.๑) 
ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
ดร.สธน เสนาสวัสดิ์ 

นายสวุิทย์ เพ็งทิพย์นาง 
นางพิชญาภา  สังข์ทอง 

 

 ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
(สกอ.๗.๒) 

ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
ดร.สธน เสนาสวัสดิ์ 

นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง 
นางพิชญาภา  สังข์ทอง 

 

 ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ (สกอ.๗.๓) 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 
ดร.ประภาพร  แสงทอง 
ดร.สธน เสนาสวัสดิ์ 
ดร.เพ็ญพักตร  นภากุล 

นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง 
น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท 

 

 ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔) ดร.สธน เสนาสวัสดิ์ นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 
น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต 
นางพิชญาภา สังข์ทอง 
น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 
นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 
น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท 

 

 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) 

ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง 
 

นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 
น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต 
นางพิชญาภา สังข์ทอง 
น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 
นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 
น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท 

 

๘. การเงินและงบประมาณ    
 ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ (สกอ. ๘.๑) 
ดร.สธน เสนาสวัสดิ์ นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง 

นางพิชญาภา  สังข์ทอง 
 

๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
 ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.๙.๑) 
ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 

น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต 
นางพิชญาภา สังข์ทอง 
น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 
นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 
น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท 

 

 ๙.๒ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด (สมศ.๑๕) 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว นายสุวิทย์  เพ็งทิพย์นาง 
น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต 
นางพิชญาภา สังข์ทอง 
น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 
นางฐาณิชญาณ์  ศรีทอง 
น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท 

 



114  บทที่ 4  ภาคผนวก   
 

 ให้ผู้รับผิดชอบและผู้จัดเก็บหลักฐานมีหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑.  ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ 
   ๑.๑  ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานให้เข้าใจโดยละเอียด 
   ๑.๒ ก ากับดูแล ติดตามให้การด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เป็นไป
ตามเกณฑ์และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
   ๑.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร / หลักฐาน 
   ๑.๔ เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ (เอกสาร / หลักฐาน / สัมภาษณ์) 
   ๑.๕ ประสานงานกับผู้จัดเก็บหลักฐานให้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  ๒.  ผู้จัดเก็บหลักฐาน 
   ๒.๑  ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานให้เข้าใจโดยละเอียด 
   ๒.๒ จัดเก็บหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
   ๒.๓ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร / หลักฐาน 
   ๒.๔ ประสานงานกับผู้ก ากับตัวบ่งชี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการจัดเก็บหลักฐาน 
   ๒.๕ เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 ทั้งนี้  ให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บหลักฐานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่ ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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2. ข้อมูลวิทยานิพนธ์ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2554 
ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ 
1 นางสาวทวินันทกานต์ ทิพย์แก้ว ผลการใช้บทเรียนเว็บเพจ เรื่อง พืชน่ารู้ สัตว์น่ารักส าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 
2 นางสาวปุณณดา จิรภาวิโชค การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การเขียนสะกดค า

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
3 นางสาวพิจักษณา บิลอะหล ี การสร้างบทเรียนส าเร็จรูปเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมภาคใต้จาก

วรรณกรรมเรื่องป้องครก 
4 นางสาววิชุดา แก้วสมวงศ ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสงขลา 1 โดยใช้การเรียน

แบบร่วมมือร่วมกับโครงงาน  ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่  4 

5 นางศิริเพ็ญ กิมาคม การใช้เกมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนค ายากช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

6 นายชนม์ชัย แซ่ลิ่ม การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนเทศบาลสงักัด
กองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

7 นางสาวณฐกานต ์ ศรีขวัญ ทัศนะของครูต่อการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษาในอ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

8 นายทวีพร หีมสุวรรณ ์ การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

9 นางสาวนิรมล หนูทอง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น ากับการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามทัศนะของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี  เขต  1 

10 นางปราณ ี กาฬวงศ์ ความพร้อมและการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 

11 นายวีระพงศ ์ กูลน้อม ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลของการน านโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาไป
ปฏิบัติในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส  เขต  3 

12 นายสมหมาย กรดเตม็ สภาพการบริหารโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 

13 นายเสถียร หนูคง สภาพ ปัญหา และความคาดหวังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12 จังหวัดพัทลุง 

14 นางสาวกนกพร ลีลาส าราญ การบริหารจัดการความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลในโรงเรยีนสังกัด 
เทศบาลนครหาดใหญ ่

15 นายยรรยง สุขม ี ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อ านาจของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
ขวัญในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

16 นายรอสม ี เบ็ญซอลฮีีน ผลของการใช้ผังมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาชีววิทยา 
เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

17 นางสุภาพ สิทธิศักดิ ์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างการสอนแบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้  แบบ 5 Es กับการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4MAT 
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ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ชื่อวิทยานิพนธ์ 
18 นางสาวนฤสรณ ์ มากสุวรรณ กลยุทธ์การจดัการสินค้าคงคลังของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จังหวัด

สงขลา 
19 นางสาวนูร์ญฮีัน ราฮิมมูลา การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในประเพณีของชุมชนคลอง

แห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
20 นางสาวรัตนา ยะระ การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนบ้านสวนกง 

ต าบลนาทับ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
21 นางสาวสธิน ี วงศ์มณฑา การจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนย่านถนนศรีสุดา 

ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
22 นายสุเบธ หมัดอุสัน การพัฒนาการประกอบอาชีพตาลโตนดของเกษตรในต าบลปากรอ 

อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
23 นายศิริพัฒน ์ โปธิ ตลาดน้ าเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาตลาดน้ าคลองแห 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

24 นางสาววรรณรตัน ์ ทองเจริญ แนวทางการให้ความรู้ความเข้าใจงานประกันสังคม ของส านักงาน
ประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาอ าเภอหาดใหญ่ 

25 ว่าท่ีร้อยตรีธนกฤต พรานสมุทร การศึกษาพัฒนาการจากลูกจ้างประมงสู่ผู้ประกอบ การประมง: 
กรณีศึกษาท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน 

26 นายภราดร ธวัชชัยกร ภาวะผู้น าท้องถิ่นของสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตอ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

27 นายจ าลอง เครานวล การปฏิบัติงานและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดยะลา 

28 นางจิราวรรณ พรหมเพชร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

29 นางสาวประไพ มณ ี การพัฒนาโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาส าหรับผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท 
30 นายประภาส ข ามาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน ในอ าเภอ  สทิงพระ จังหวัดสงขลา 
31 นางรุสนานีย ์ ข านุรักษ์ สภาพและปัญหาการด าเนินงานและแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 
32 นางสมรตัน ์ ข ามาก คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
33 นางสาววารุจ ี จุลนวล ผลการสร้างการรับรู้ด้วยกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีต่อ

พฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติโรคเบาหวาน
ในญาติสายตรง: กรณีศึกษาต าบลคลองแห อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

34 นายส าราญ สกุลเด็น ผลของการใช้กิจกรรมการพัฒนาทักษะของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของเด็กอายุ 18 – 36 เดือน: กรณีศึกษา ต าบลพะตง อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

35 นางสาวอิทธิญา ทองท่า ความคิดเห็นของทันตแพทย์และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขต่อ
กรอบกิจกรรมงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล จังหวัดปัตตานี 

36 นางสาวปราณ ี นวลละออง การใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการส ารวจพื้นที่นากุ้ง และคุณภาพน้ า
ในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 

37 นายผดุง แดงทอง การยอมรับเทคโนโลยีการผลติข้าวอินทรียข์องเกษตรกรในอ าเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง 
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3.  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 

 1.  บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (DTS: The Developing of Thesis System) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยด าเนินการจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือผลักดันให้ระบบและกลไกของการ
ด าเนินงานดังกล่าวส่งผลต่อการประกันคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเช่นกัน 
 2.  บัณฑิตวิทยาลัยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 3.  ส่งเสริมให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหน่วยงานที่นักศึกษา
สังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ 
 4.  ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้
สาธารณสุขชนได้รับทราบ และน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
4.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหน่วยงาน 

 1.  ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัด แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการจัดเก็บหลักฐาน เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 2.  ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรตระหนักและให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสถาบันและให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับบัณฑิตวิทยาลัย และ
ระดับกิจกรรมนักศึกษา 
 4.  ส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยสู่สถาบันการเรียนรู้  ให้มีระบบการจัดการความรู้และ
เผยแพร่องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
 5.  ส่งเสริมให้มีการศึกษาและพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 6.  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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5. ตารางข้อมลูพื้นฐาน (Common Data Set) 
 
No. ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2554 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์ 
37 

2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5) 

4.49 

3 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 37 
4 จ านวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน) 47 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน 37 
6 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 8 
7 จ านวนหลักสูตรปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก 8 
8 หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก 3 
9 จ านวนหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF 2 
10 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ครบถ้วน 
6 

11 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด – ระดับปริญญาโท 159 
12 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด – ระดับปริญญาโท (แผน ก) 159 
13 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 69.39 
14 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 37 
15 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
37 

16 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.37 

17 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สาร
นิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาโท) 

37 

18 จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับระดับชาติ (Proceeding) ที่ได้รับการยอมรับในสาขา 

6 
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รายนามคณะกรรมการจัดท า 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ดร.ประภาพร แสงทอง   รองคณบดี 
3. ดร.สธน เสนาสวัสดิ ์   รองคณบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว รองคณบดี 
5. ดร.เพ็ญพักตร นภากุล   ผู้ช่วยคณบดีงานเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
6. นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง   รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
7. นางสาวศศิธร ธรรมรัต   นักวิชาการศึกษา 
8. นางฐาณิชญาณ์ ศรีทอง   นักวิชาการศึกษา 
9. นางพิชญาภา สังข์ทอง   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
10. นางสาวอรวรรณ พงศาวดาร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11. นางสาวณิชดาพร  หวานสนิท   นักวิชาการศึกษาคอมพิวเตอร์ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ.กาญจนวนิช  ต.เขารูปช้าง  อ.เมือง  จ.สงขลา 

โทรศัพท์ : 074-336933 ต่อ 246 , 074-336948 

โทรสาร : 074-336948 

http://bundit.skru.ac.th/  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 


