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คํานํา 
 

 รายงานประจําปการเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ฉบับนี้ เปนรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน 

2557 - 31 พฤษภาคม 2558 จัดทําข้ึนเพื่อรองรับการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเพื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานใหกับสาธารณชนไดรับทราบ โดย

รายงานฉบับนี้จะประกอบดวย บทนํา ขอมูลเบื้องตนของบัณฑิตวิทยาลัย ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และผล

การดําเนินงานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งรายงานตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) สรุปผลการดําเนินงาน และภาคผนวก โดยในปการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยรับ

การประเมินตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. โดยมีตัวบงชี้เพิ่มเติม จํานวน 7 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้พัฒนา 

จํานวน 1 ตัวบงชี ้

 บัณฑิตวิทยาลัยหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปฉบับน้ีจะเปนสวนหน่ึงในการสะทอนผลการดําเนินงาน

ของบัณฑิตวิทยาลัยตลอดปการศึกษา 2557 ใหสาธารณชนไดรับทราบ ตลอดจนการติดตามประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะสงผลใหการดําเนินงานในดานตาง ๆ  ของบัณฑิตวิทยาลัย

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนท่ีไดรวมแรง

รวมใจกันปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ จนมีผลงานปรากฏเปนรูปธรรม ทั้งน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจะ

มุงม่ันพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุล  จุลสุวรรณ) 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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บทนํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน

หมวด 6 มาตรฐานการประกันการศึกษา เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

 การประกันคุณภาพเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดย

สถานศึกษา/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา 

ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใหการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด ท้ังนี้ โดยเนนใหทุกภาค

สวนท่ีเก่ียวของกับบัณฑิตวิทยาลัย อาทิ  คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมใน

การดําเนินการและรวมกันปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ท่ีต้ังไว 

 ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในป 2556 ที่ผ านมา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดีมาก โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบ ดังน้ี 

 

ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 5.00 ดีมาก 

2 การผลิตบัณฑิต 5.00 ดีมาก 

3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 ดีมาก 

4 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

7 การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

ผลการประเมิน 5.00 ดีมาก 
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บทที่ 1 

ขอมูลเบื้องตนของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

  ชื่อหนวยงาน  : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

     Graduate School Songkhla Rajabhat University 

  ที่อยู : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (อาคาร 9 หอง 9-203) 

     160 หมูที่ 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 

  โทรศัพท  : 074 - 336933, 074 – 336901-4 ตอ 246 

     หรือ 074 – 336948 

  โทรสาร  : 074 - 336948  

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

 

ประวัติความเปนมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทําหนาท่ี

เปนหนวยงานประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดต้ังอยูบนพื้นฐานของ ความจําเปนในการพัฒนา

ทองถิ่นและความพรอมของศักยภาพทางวิชาการของคณะตาง ๆ ปจจุบันสํานักงานต้ังอยู ณ อาคาร 9 ชั้น 2 หอง 9-203 

โดยมีประวัติความเปนมา ดังนี ้

 พ.ศ. 2462 จัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูมณฑล ณ ตําบลทาชะมวง อําเภอกําแพงเพชร จังหวัดสงขลา 

 พ.ศ. 2504 ยกฐานะเปนวิทยาลยัครูสงขลา 

 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานนาม 

“สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 

 พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 กําหนดใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาทองถิ่น มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัยใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู เปดสอนหลายสาขาวิชาชีพ  

 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา โดย ผูชวยศาสตราจารยนิรัตน  จรจิตร อธิการบดีไดกําหนดนโยบายให

จัดต้ังโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา ขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2542 

 พ.ศ. 2544 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

หลักสูตรและการสอน โดยการดําเนินงานของโครงการบัณฑิตศึกษา 

 พ.ศ. 2545 เปดสอนหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 

 พ.ศ. 2548 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศึกษา  

    และหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาวิทยาศาสตรศกึษา 

SAR 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
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 พ.ศ. 2550 เปดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 พ.ศ. 2551 เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

 พ.ศ. 2552 เปดสอนหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ 

 พ.ศ. 2553 เปดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาคปกติ) 

 ปจจุบัน  บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดต้ังใหเปนสวนงานภายในมหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเทาคณะ 

เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 14 สิงหาคม 2553 ซึ่งปจจุบันมี

หลักสูตรระดับปริญญาโทภาคพเิศษ จํานวน 8 สาขาวิชา และภาคปกติ จํานวน 1 สาขาวิชา 

 

ปรัชญา 

 สรางองคความรู ควบคูคุณธรรม นําภูมิปญญา พัฒนาสูสากล 

 

ปณิธาน 

 มุงสรางคนดี คนเกง มีคุณภาพ มีคุณธรรม และพัฒนาองคความรูจากทองถิ่นสูสากล 

 

คานิยมรวม 

 รวมสราง รวมสู รวมรู รวมคิด รวมธรรม 

 

อัตลักษณ 

 อัตลักษณบัณฑิตศึกษา คือ GRAD 

 G  :  Goodness   หมายถึง คุณธรรม ความด ี

 R  : Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ 

 A : Accountability หมายถึง ความนาเชื่อถือ 

 D : Diligence หมายถึง ความขยนัหมั่นเพียรและความมานะพยายาม  

 

วิสัยทัศน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมุงประสานงานเพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสามารถแสวงหา

องคความรู สรางสรรคผลงานวิจัยดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบูรณาการศาสตรจากทองถิ่นสูสากล 

 

พันธกิจ 

 1. ประสานงานกับหนวยงานภายใน (คณะ ศูนย สํานัก) เพื่อรวมมือในการผลิตนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ 
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 2. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหไดรับการยอมรับและเทียบเคียง 

(Benchmark) กับระบบสากล บนพืน้ฐานของทองถิ่น (Local-base) 

 3. สงเสริม สรางสรรค พัฒนางานวิจัย เพื่อสรางระบบความคิดและองคความรูท่ีสามารถนําไปใช

แกปญหาทองถิ่นในสังคมพหุลักษณ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรที่ 1  สรางความรวมมือกับหนวยงานภายใน เพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางวิชาการและวิชาชีพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  ยกระดับคุณภาพและสรางเครือขายความรวมมือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งในและตางประเทศ 

 

เปาประสงคและกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  :  สรางความรวมมือกับหนวยงานภายใน เพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

เปาประสงค 

 บัณฑิตวิทยาลัยประสานงานเพื่อผลิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐานตามความ

ตองการของประเทศ และสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

กลยุทธ 

1. ประสานงานเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการและวิชาชีพท่ีมีความหลากหลายอยางมีคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม และสอดคลองกับอัตลักษณ 

2.  พัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ 

1. ปรับปรุงระบบและโครงสรางการบริหารงานใหสอดคลองกับพันธกิจระดับบัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อการบริหารจัดการ 

3. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการความรู 

5.   ปรับปรุงและพัฒนาแผนเพื่อการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  :  สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางวิชาการและวิชาชีพ 

เปาประสงค 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 

1. พฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

2. พัฒนาระบบงานวิจัยและงานสรางสรรค 

3. จัดระบบสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา 

4. สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เอ้ือตอการวิจัย 

5. สงเสริมและสรางแรงจูงใจในการผลิตและนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา 

6. สนับสนุน สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

7. นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและสรางองคความรูทางวิชาการและวิชาชีพ 

8. สงเสริม พัฒนาศักยภาพในการวิจัยและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูงานวิจัยใหแกกลุมเครือขายการเรียนรูท่ี

เกี่ยวของ 

9. บริหารจัดการและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัยใหมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  :   ยกระดับคุณภาพและสรางเครือขายความรวมมือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังใน

และตางประเทศ 

เปาประสงค 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีเครือขายท้ังในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

กลยุทธ 

1. สรางความรวมมือและเครือขายภายในประเทศ 

2. สรางความรวมมือและเครือขายประชาคมอาเซียน 

 

โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทําหนาท่ี

เปนหนวยงานประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีโครงสรางการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 



   

 

 
 

โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

- สํานักงานอธิการบด ี

- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

คณบดี 

- คณะครุศาสตร 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- คณะวิทยาการจัดการ 

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะศิลปกรรมศาสตร 

- บัณฑิตวิทยาลัย 

หัวหนาสํานักงาน ประธานโปรแกรมวิชา/ประธาน

ผูอํานวยการ 

หัวหนาสํานักงาน หัวหนางาน 

ผูชวยอธกิารบด ี
-  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

-  หนวยตรวจสอบภายใน 
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โครงสรางการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อธิการบดี 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการวิชาการบัณฑิต

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ผูชวยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

หัวหนาสํานักงานคณบด ี

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นักวชิาการศกึษา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรดังตอไปน้ี 

 

 1.  คณะผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

  1.1  ผศ.ดร.จุล   จุลสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  1.2  ผศ.ดร.ศรัณย ชูคดี  รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย 

  1.3  ดร.ศรุติพงศ ภูวัชรวรานนท รองคณบดีงานแผนและพัฒนา 

  1.4  ดร.สลิลา   วงศกระจาง ผูชวยคณบดีงานสื่อสารองคกร 

  1.5  อ.วุฒิชัย   อินทรแกว ผูชวยคณบดีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

  1.6  นายสุวิทย   เพ็งทิพยนาง รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 2. เจาหนาที่ประจําสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  2.1  น.ส.ศศิธร ธรรมรัต นักวิชาการศึกษา 

  2.2  นางฐาณิชญาณ ศรีทอง นักวิชาการศึกษา 

  2.3  นายสุวิทย เพ็งทิพยนาง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

  2.4  นางพิชญาภา สังขทอง เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

  2.5  น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

  2.6  น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 

 3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

   3.1.1   ดร.กนกกร ศิริสุข ประธานกรรมการ 

   3.1.2 ดร.รุจิราพรรณ คงชวย กรรมการ 

   3.1.3 ผศ.กรุณา  แดงสุวรรณ กรรมการ 

   3.1.4 ดร.ศรุติพงศ   ภูวัชรวรานนท กรรมการ 

   3.1.5 ดร.ปทมาพร ชเลิศเพ็ชร กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

   3.2.1 ดร.จุไรศิร ิ ชูรักษ ประธานกรรมการ 

   3.2.2 ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง รองประธานกรรมการ 
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   3.2.3 ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร กรรมการ 

   3.2.4 ผศ.ดร.ณรงค กาญจนะ กรรมการ 

   3.2.5 ดร.มนตรี  เดนดวง กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

   3.3.1 ดร.สธน  เสนาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 

   3.3.2 ดร.อนุมัติ  เดชนะ รองประธานกรรมการ 

   3.3.3 นายเสรี  เรืองดิษฐ กรรมการ 

   3.3.4 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน กรรมการ 

   3.3.5 ดร.สุวรรณ ี พรหมศิร ิ กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 

   3.4.1 ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช ประธานกรรมการ 

   3.4.2 ศ.อํานวย  ยัสโยธา กรรมการ 

   3.4.3 รศ.กิตติ  ตันไทย กรรมการ 

   3.4.4 ผศ.สนธยา พลศรี กรรมการ 

   3.4.5 ผศ.ดร.ประภาพร  แสงทอง กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

   3.5.1 รศ.เทพกร  พิทยาภินันท ประธานกรรมการ 

   3.5.2 ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต กรรมการ 

   3.5.3 ดร.ยุทธพงศ หล้ียา กรรมการ 

   3.5.4 ดร.จีราพัชร     พลอยนิลเพชร กรรมการ 

   3.5.5 ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

   3.6.1 ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน ประธานกรรมการ 

   3.6.2 ดร.ครวญ  บัวคีร ี รองประธานกรรมการ 

   3.6.3 ดร.อมรรัตน ชุมทอง กรรมการ 

   3.6.4 นายพงษศักดิ์ มานสุริยวงศ กรรมการ 

   3.6.5 รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี กรรมการและเลขานุการ 
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  3.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

   3.7.1 ดร.ปองศักดิ ์ ทองเน้ือแข็ง ประธานกรรมการ 

   3.7.2 ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช รองประธานกรรมการ 

   3.7.3 ผศ.นิตยา  จิตรักษธรรม กรรมการ 

   3.7.4 ดร.นัยนา  โงวศิริ กรรมการ 

   3.7.5 ผศ.สายฝน อยูบํารุง กรรมการ 

   3.7.6 น.ส.นุชษรา พึ่งวิริยะ กรรมการ 

   3.7.7 ดร.สุระพรรณ จุลสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

  3.8 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

   3.8.1 รศ.ดร.พัชร ี จ๋ิวพัฒนกุล ประธานกรรมการ 

   3.8.2 รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย รองประธานกรรมการ 

   3.8.3 ดร.สถิตย  ประสิทธากรณ กรรมการ 

   3.8.4 ดร.โสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิช กรรมการ 

   3.8.5 รศ.ดร.กุลยา กอสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 

จํานวนนักศึกษา 

 ปการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา จํานวน 4 สาขาวิชา รวมนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 59 คน โดยแยกเปนสาขาวิชาดังตอไปน้ี 

 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ   จํานวน   12 คน 

 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   จํานวน   26  คน 

 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   จํานวน   15  คน 

 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน    6   คน 

 

จํานวนงบประมาณ 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับจัดสรรงบประมาณเงินรายได (โครงการบัณฑิต

วิทยาลัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนเงินท้ังสิ้น 4,644,200 บาท (สี่ลานหกแสนสี่หม่ืนสี่พันสองรอย

บาทถวน) โดยแบงตามผลผลิต ดังตอไปน้ี 

 ผลผลิตที่ 1  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

  1)  โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   จํานวน   4,177,400  บาท 

  2)  โครงการพัฒนาบัณฑิต   จํานวน      224,800  บาท 
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 ผลผลิตที่ 1  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  1)  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   จํานวน       13,100  บาท 

 ผลผลิตที่ 3  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

  1)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน   จํานวน   199,900  บาท 

  2)  โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน       29,000  บาท 

 

จํานวนโครงการ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 17 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.  โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  4  กิจกรรม 

 2.  โครงการพัฒนาบัณฑิต   จํานวน  8  กิจกรรม 

 3.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  จํานวน  5  กิจกรรม 

 4.  โครงการพัฒนาบุคลากร  จํานวน 2 กิจกรรม 

 5. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   จํานวน 1 กิจกรรม 

 

จํานวนหลักสูตร 

 ในปการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัยเปดการเรียนการสอน จํานวน 3 หลักสูตร 4 สาขาวิชา รายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

1.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

1.2 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

 

จํานวนวิทยานิพนธ 

 ในปการศึกษา 2557 มีจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา มีจํานวนท้ังสิ้น 45 คน 

จากหลักสูตรตาง ๆ ดังน้ี 

1.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

 1.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน     จํานวน    7 คน 

 1.2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จํานวน    1   คน 

 1.3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 10 คน 
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2.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา   จํานวน    1   คน 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   จํานวน  15    คน 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  1 คน 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน   10 คน 
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บทที่ 2 

ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงาน ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 

 

ตัวบงชี้ที ่2.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ (P) 

คําอธิบายตัวบงช้ี สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ

ดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปน

สากล และเจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังน้ัน สถาบนัตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจน

มีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงาน แผนการใชจายเงินและงบประมาณเพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน ท้ังน้ีตองสอดคลองกับมหาวิทยาลัยในการ

พัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลว 

จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ ยุทธศาสตรดาน

ตางๆ  ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ท้ังน้ี ใหสอดคลองกับพันธกิจหรือบริบท

ของสํานัก/สถาบัน เพื่อใหการดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน เปนไปอยางมีคุณภาพ เปน

ท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ดร.ศรุติพงศ  ภูวัชรวรานนท โทรศัพท  : 081-898-4477 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุวิทย  เพ็งทิพยนาง โทรศัพท  : 084-198-5554 

  นางพิชญาภา  สังขทอง โทรศัพท  : 084-631-4681 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนการใชจายเงินและงบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายของ

คณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานัก/สถาบันและไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมมหาวิทยาลัย 

ตัวบงชีเ้พ่ิมเติม 
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสํานัก/สถาบัน ไปสูทุกบุคลากรภายในสํานัก/สถาบัน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/

สถาบัน 

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/สถาบัน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป และติดตามแผน/ผล

ปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ รายงานอยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหาร

และคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และแผน/ผลการใชจายเงินงบประมาณ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบันเพื่อ

พิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบัน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจําป 

  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ 

8 ขอ 

 

แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน ใหเขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติท่ีสํานัก/สถาบันได 

ดําเนินการในปจจุบันตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางซายมือ 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. มีก า ร จั ดทํ า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ แ ละ แ ผน ก า ร ใ ชจ า ย เ งิ น แ ล ะ

งบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการประจํา

สํานัก/สถาบัน  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานัก/สถาบัน 

และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน 

โ ด ย เ ป น แ ผ น ที่ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ป รั ช ญ า ห รื อ ป ณิ ธ า น แ ล ะ

พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม

มหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555–2558 ท่ีสอดคลองกับนโยบายการบริหาร

ของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งไดรับ

ความรวมมือจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูควบคุม

วิทยานิพนธ ผูสอบวิทยานิพนธ อาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

และบุคลากรประจําสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาฯ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 ซึ่งแผนยุทธศาสตร

ดังกลาวได เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และสอดคลองกับ

จุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2556) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 

2.1-1-1  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555–2558 

เสนอโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

2.1-1-2  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ. 2555–2558 

2.1-1-3  รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2555  

2.1-1-4  แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  11 

(พ.ศ. 2555–2559) 

2.1-1-5  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 

2.1-1-6  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2565) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสํานัก/สถาบันไปสูทุก

บุคลากรภายในสํานัก/สถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษาฯ ไปสูหนวยงานระดับหลักสูตร โดยประธานหลักสูตร

ในฐานะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีสวนรวมในจัดทําและ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการถายทอดภาระงาน

2.1-2-1   บันทึกขอความนําสงแผน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555–2558 

ใหกับหลักสูตร 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

โดยมอบหมายใหหลักสูตรเปนสวนงานหลักในการขับเคล่ือนใน

บางกลยุทธ  เชน การพัฒนานักศึกษา การดูแลคุณภาพของ

วิทยานิพนธ นอกจากน้ีบัณฑิตวิทยาลัยยังมีการถายทอดขอมูล

โดยสงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 

ใหกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร เพื่อใชเปน

แนวทางในการดําเนินงานระดับบัณฑิตศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 

 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําป

ครบตามพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/สถาบัน  

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษาเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีการจัดทําเปน

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 เพื่อใชในการดําเนินงาน

ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

2.1-3-1  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555–2558 

2.1-3-2  แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคา

เ ป า ห ม า ย ข อ ง แ ต ล ะ ตั ว บ ง ชี้  เ พื่ อ วั ด ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง 

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบงชี้ (KPI) คาเปาหมาย ใน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555-2558 และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2558 ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ

ใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน และหลักเกณฑในการชี้วัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

 

2.1-4-1  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555–2558 

2.1-4-2  แผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบตามพันธกิจ

หรือบริบทของสํานัก/สถาบัน 

2.1-5-1 แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีกําหนดไว โดยมีการ

รายงานการใชจายงบประมาณใหคณะกรรมการบริหารบัณฑิต

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทราบเปนรายไตรมาส 

 

2.1-5-2 รายงานผลการใชจายงบประมาณ

เงินรายได (บัณฑิตวิทยาลัย) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการ

ประจําป และติดตามแผน/ผลการใชจายเงินงบประมาณ รายงาน

อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการ

ประจําสํานัก เพื่อพิจารณา 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามและดําเนินงานตามตัวบงชี้

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีกําหนดไว 

โดยมีการรายงานการใชจายงบประมาณใหคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2558 และ 3/2558 วาระ

เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในคราว

ประชุมครั้งท่ี 1/2558 วาระเพื่อพิจารณา และรายงานมหาวิทยาลัย

เพื่อทราบเปนรายไตรมาส 

2.1-6-1  บันทึกขอความที่ บวล.283-

285/2558 เรื่อง รายละเอียด

โครงการท่ีไดรับจัดสรรจาก

เงินคงคลัง (บัณฑิตวิทยาลัย) 

ประจําปงบประมาณ 2558 

2.1-6-2  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ใ ช จ า ย

ง บ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น ร า ย ไ ด 

(บัณฑิตวิทยาลัย) 

2.1-6-3   รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 

2/2558 และ 3/2558 

2.1-6-4   รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 

1/2558 

 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ 

และแผน/ผลการใชจายเงินงบประมาณอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อพิจารณา 

 

 

 

 

 

2.1-7-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 

1/2558 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ของแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนกลยุทธของบัณฑิต

วิทยาลัย โดยไดมีการรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ

บริหารบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยทราบและพิจารณา 

ในคราวประชุมครั้งท่ี  1/2558 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภา

สถาบัน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางทบทวน

และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัยในปถัดไป 

 

2.1-8-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 

2/2557 

2.1-8-2  (ราง)แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559-2562 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมายป 

2557 

ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุ

เปาหมาย 

ไมบรรลุ

เปาหมาย 

 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ 
8 ขอ 8 ขอ  
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.1  

จุดแข็ง 

1. ที่มาของคณะกรรมการท้ังกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการประจําบัณฑิตเปน

ตัวแทนจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ ทําใหทุกภาคสวนมีสวนรวมกับกระบวนการของแผนในทุกข้ันตอน 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม และยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษาอยางชัดเจน ซึ่งเอ้ือตอการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบัณฑิตศึกษา 

3. มีแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบติัราชการ 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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ตัวบงชี้ที ่2.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ (P) 

คําอธิบายตัวบงช้ี  มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู

และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู โดย

มีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร

มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง

ใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามี

ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบัน 

ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึง

ขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกสถาบัน การสรางบรรยากาศ

และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งข้ึน 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.ดร.ศรัณย  ชูคดี โทรศัพท  : 081-690-6520 

ผูจัดเก็บขอมูล : น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร โทรศัพท  : 083-653-6783 

  นายสุวิทย  เพ็งทิพยนาง โทรศัพท  : 084-198-5554 
 

เกณฑมาตรฐาน  

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัยและสํานัก/สถาบัน และครอบคลุมพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/สถาบัน 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยางชัดเจนตามประเด็นความรู ท่ี

กําหนดในขอ 1 

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 

เพื่อคนหาแนวปฏิบัติตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมาย

ท่ีกําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อ่ืน ๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติหรือพัฒนาจนเปนแนวปฏิบัติที่ดี และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาท่ีเปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปน

แนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน ใหเขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่สํานัก/สถาบันได 

ดําเนินการในปจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซายมือ 

 

เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู

ท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยและสํานัก/สถาบัน และ

ครอบคลุมพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/สถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป 2557 

ซึ่งมีการกําหนดประเด็นความรู ดานการจัดทําวิทยานิพนธอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีเปาหมายของการจัดการความรู คือ การพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและงานวิจัย ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555–2558 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม

การวิจัยเพื่อสรางองคความรูทางวิชาการและวิชาชีพ กลยุทธที่ 1 

พัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน

สรางสรรค  โดยกําหนดประเด็นความรูในเรื่อง การตรวจรูปแบบ

วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และกิจกรรม

การใหคําปรึกษาแนวทางการทําวิทยานิพนธใหแกนักศึกษา ซึ่งสืบ

เน่ืองจากการสอบวิทยานิพนธของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ

ในหลักสูตรตาง ๆ พบวารูปเลมวิทยานิพนธของนักศึกษาไมเปนไป

ตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และนักศึกษาสําเร็จการศึกษา

ไมเปนไปตามระยะเวลาทีห่ลักสูตรกําหนด 

 

 

 

2.2-1-1   แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555–2558 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริม

ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ ส ร า ง อ ง ค

ความรูทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

2.2-1-2 แบบรายงานผลการสอบ

หัวขอวิทยานิพนธ  สอบ 

เคาโครงวิทยานิพนธและ

สอบจบวิทยานิพนธของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.2-1-3  สรุปรายงานการติดตาม

การทําวิทยานิพนธ 
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เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการจัดทําคําสั่งแตงผูรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการกําหนด

กลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะกิจกรรมการตรวจรูปแบบ

วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีบุคลากรประจําสํานักงานคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเปนกลุมเปาหมายในการพัฒนาความรูดังกลาว และ

ยังมีกิจกรรมการใหคําปรึกษาแนวทางการทําวิทยานิพนธใหแก

นักศึกษา ซึ่งสืบเน่ืองมาจากกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการกําหนดกลุมเปาหมายเปนนักศึกษา 

ปการศึกษา 2553 

  

2.2-2-1   คํ า สั่ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ที่ 20/2558 เรื่อง แตงต้ัง

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ

รูปแบบวิทยานิพนธ ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

2.2-2-2  คํ า สั่ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ที่ 21/2558 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงาน

กิจกรรมการใหคําปรึกษา

แนวทางการทําวิทยานิพนธ

ใหแกนักศึกษา 

 

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติตามประเด็น

ความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ี

กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

 มีการแบงบันและแลกเปล่ียนเรียนรูจากทักษะของผูมีประสบการณใน

หลายรูปแบบและเผยแพรไปสูบุคคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด ไดแก 

 1. น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ซึ่งเปน 

ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ ของ

บัณฑิตวิทยาลัย ไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับการตรวจสอบ

รูปแบบวิทยานิพนธกับบุคลากรประจําสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ซึ่งจะทําใหรูปแบบวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี

ความถูกตองตามคูมือเรียบเรียงวิทยานิพนธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย  ชูคดี  และ  ดร.ศรุติพงศ 

ภูวัชรวรานนท รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการการสอบ

2.2-3-1   ภาพกิจกรรมการแลกเปล่ียน

เรียนรู เ ก่ียวกับการตรวจ

รูปแบบวิทยานิพนธ 

2.2-3-2   ภ า พ กิ จ ก ร ร ม ก า ร ใ ห

คําปรึกษาแนวทางการทํา

วิทยานิพนธใหแกนักศึกษา

เม่ือวันอาทิตยท่ี 22 มีนาคม 

2558 

2.2-3-3   ภาพการใหคําปรึกษาจาก

Application line กลุม 

2.2-3-4  คูมือเรียบเรียงวิทยานิพนธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

2.2-3-5 ภาพคุณดนัย อุไรรัตน ใน

วั น ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

วิทยานิพนธ ไดใหคําปรึกษา แนะนําเรื่องแนวทางการทําวิทยานิพนธ

ใหแกนักศึกษาเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2558 โดยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การใหคําปรึกษาในดานการวางแผนและข้ันตอนการดําเนินการ

จัดทําวิทยานิพนธ 

 3. เชิญศิษยเกาท่ีสามารถสําเร็จการศึกษากอนเวลาท่ีกําหนดและ

ไดรับรางวัลผลงานดีเดนมาใหความรูและแบงปนประสบการณ 

 4. เชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย  ชูคดี ผูมีประสบการณในการ

นําเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ถายทอดเทคนิคการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนแนะนําเทคนิคในการเขารวม

ประชุมทางวิชาการ 

 

2.2-3-6  ภาพกิจกรรมการใหคําปรึกษา

แนวทางการเขียนบทความ

วิจัย และการจัดทําโปสเตอร

ใหแกนักศึกษา 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ท้ังที่มี

อยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติหรือพัฒนา

จนเปนแนวปฏิบัติท่ีดี และจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีจัดกิจกรรมเพื่อแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู

จากผูมีประสบการณโดยตรง เพื่อใชเปนแนวทางและเผยแพรแก

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใตกิจกรรมดังน้ี 

 1. การแลกเปล่ียนเรียนรูการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ โดยมีการ

นําคูมือวิทยานิพนธเผยแพรไวใน website บัณฑิตวิทยาลัย 

 2. กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนวทางการทําวิทยานิพนธใหแก

นักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมกลุม ซึ่งมีเอกสารประกอบการ

บรรยายและเผยแพรเอกสารไวใน Application line 

 

2.2-4-1 ผลการประเมินการแลกเปล่ียน

เรียนรูการตรวจรูปแบบ

วิทยานิพนธ 

2.2-4-2  สรุปรายงานการติดตาม 

การทําวิทยานิพนธ 

2.2-4-3  ภาพเอกสารประกอบของ

กิจกรรมจาก Application line 

2.2.4-4 http://bundit.skru.ac.th/ 

thesis2554.php 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบัน

หรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ี

เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

2.2-5-1 http://bundit.skru.ac.th/ 

webboard/webboard.php? 

Category=home 

2.2-5-2 คํ ารองขอตรวจรูปแบบ
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เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

 มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงาน

จริง ไดแก 

 1. การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ  บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการ

รวบรวมความรูที่ไดรับมาปรับใชกับการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาโดยใหนักศึกษาท่ีจะทําการสอบจบกรอกคํารองขอ

ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของวิทยานิพนธกอนที่จะสอบจบ 

 2. แนวทางการสําเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรกําหนด จากการ

จับประเด็นความรูที่ไดจากการจัดกิจกรรมการดังกลาวทําให

นักศึกษาไดดําเนินการสอบจบวิทยานิพนธเปนไปตามระยะเวลาท่ี

บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

 3. นักศึกษาไดมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมทาง

วิชาการและตีพิมพในวารสารตาง ๆ จนไดรับรางวัลการนําเสนอ

ดีเดน 

 

วิทยานิพนธฉบบัสมบูรณ 

2.2-5-3  ใ บ ต อ บ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ

บทความ 

2.2-5-4  ภาพถายการไดรับรางวัล

การนําเสนองานวิจัยดีเดน

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมายป 

2557 

ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุ

เปาหมาย 

การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 5 ขอ   
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.2  

จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูอยางชัดเจน 

2. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู จากความรู ทักษะ ของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการความรู 

2. สรางเครือขายการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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ตัวบงชี้ที ่2.3 ระบบบริหารความเส่ียง 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ (P) 

คําอธิบายตัวบงช้ี เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย 

กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของ 

ตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพื่อใหระดับความเสี่ยง 

และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุม

ได  โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาส

ในการเกิดเพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอ

ภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหม่ันใจวาระบบงานตาง ๆ มีความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบ

อยางตอเน่ืองและทันตอการเปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตาม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ดร.ศรุติพงศ  ภูวัชรวรานนท โทรศัพท  : 081-898-4477 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุวิทย  เพ็งทิพยนาง โทรศัพท  : 084-198-5554 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานัก/สถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง ตามพันธกิจ/บริบทของสํานัก/

สถาบันจากตัวอยางตอไปน้ี 

 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  

 การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและ

บุคลากร 

 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

 อ่ืน ๆ ตามพันธกิจ/บริบทของสถาบัน 
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 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหใน

ขอ 2 

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

 5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจําสํานัก 

เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินตอมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 6. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสํานัก ไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 

 

หมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในมหาวิทยาลัยใน

รอบปการประเมิน ท่ีสงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย มีผลกระทบตอชีวิตและ

ความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือตอช่ือเสียงภาพลักษณ หรือตอความ

ม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย อันเน่ืองมาจากความบกพรองของสํานัก/สถาบันในการ

ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี

หลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

 ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน สํานัก/สถาบัน เสื่อมเสีย

ชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเน่ืองมาจากปจจัยตาง ๆ เชน เจาหนาท่ี นักวิจัยหรือ

บุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิด

เปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน 

การไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 

1. สํานัก/สถาบัน มีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผน

รองรับเพื่อลดผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา 

และดําเนินการตามแผน 

2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน 

3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีได

กําหนดไวลวงหนา 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน ให เขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่สํานัก/สถาบันได

ดําเนินการในปจจุบันตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางซายมือ 

 

แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดย

มีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสํานัก/

สถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย ตามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เปนประธาน รองคณบดี ผูชวยคณบดี และมีบุคลากร

สายสนับสนุนซึ่งรับผิดชอบในงานตาง ๆ รวมเปนคณะกรรมการ 

 

2.3-1-1  คํ า สั่ งบั ณฑิ ตวิ ทย า ลั ย 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงและ

ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 

ตามพันธกิจหรือบริบทของสํานัก/สถาบันจากตัวอยางตอไปน้ี 

● ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาคารสถานที)่ 

● ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน  

● ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 

● ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการ

บริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกัน

คุณภาพ 

● ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยง ดานธรรมาภิบาล 

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร 

● ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

● อ่ืน ๆ ตามพันธกิจหรือบริบทของสถาบัน 

 

 

 

2.3-2-1 แผนบริหารความเสี่ยง 

ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 

พ.ศ. 2558 
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยยึด

แนวทางการดําเนินงานมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง 

จํานวน 3 ดาน ดังนี ้

ดานที่ 1 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน 

ดานที่ 2 ความเสี่ยงดานทรัพยากร 

ดานที่ 3 ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก 

 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับ

ความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยไดนําปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงจํานวน 3 ดาน 

ตามท่ีระบุไวในขอ 2 มาวิเคราะหโอกาสและผลกระทบท่ีกอใหเกิด

ความเสี่ยง วิธีการบริหารความเสี่ยง แนวทางปรับปรุง พรอมท้ัง

กําหนด เวลาแลวเสร็จ และผูรับผิดชอบ 

 

2.3-3-1   แผนบริหารความเสี่ยง 

ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 

พ.ศ. 2558 (หนา 16) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และ

ดําเนินการตามแผน 

ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยไดนําปจจัยท่ีท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงระดับสูงมา

จัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยงท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงระดับสูง 

 

2.3-4-1   แผนบริหารความเสี่ยง 

ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 

พ.ศ. 2558 (หนา 16) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงาน

ตอคณะกรรมการประจําสํานัก เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้งและ

รายงานผลการประเมินตอมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

 

2.3-5-1  รายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงครึ่งปแรก ณ 

ไตรมาสที่ 3/2558 

2.3-5-2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจํา
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แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงและรายงานผลใหคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  ครั้ ง ท่ี 

1/2558 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัยไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยง

ในรอบปถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งไดรับขอเสนอแนะเพื่อใชใน

การปรับปรุงแผน/การวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

2.3-6-1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการป ร ะ จํ า

บัณฑิตวิทยาลัย  ครั้ ง ท่ี 

1/2558  

2.3-6-2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัย  ครั้ ง ท่ี 

1/2558 

 

การประเมินตนเองการประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

ป 2557 

ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ขอ 6 ขอ  
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.3  

จุดแข็ง 

1. มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในบัณฑิตวิทยาลัย 

2. มีแผนบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย 

3. มีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงใหผูบริหารไดรับทราบ 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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ตัวบงชี ้2.4  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร  

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ (O) 

คําอธิบายตัวบงช้ี การประเมินผลตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารในการบริหารและการจัดการให

บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา จะ

มุงเนนการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําป ความสามารถในการบริหารและการจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.ดร.จุล  จุลสุวรรณ โทรศัพท  :  085-080-4315 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางพิชญาภา  สังขทอง โทรศัพท  :  084-631-4681 

  น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต โทรศัพท  :  086-695-8388 

  น.ส.ณิชดาพร  หวานสนิท โทรศัพท  :  084-699-9799 
 

เกณฑการประเมิน  

ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตาม

หนาที่และบทบาทของผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายละเ อียดการดํา เนินการตามระบบกา รกํา กับดูแล

สถาบันอุดมศึกษา โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงใหเห็นวา

ผูบริหารสถาบัน ไดกําหนดใหมีกระบวนการท่ีเปนรูปธรรมในการจัดการเพื่อใหเกิดการควบคุม

และตรวจสอบการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานสําคัญ 

เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคล ดานการเงินและงบประมาณ 

โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนมติสภาสถาบัน 

4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงนโยบายของสถาบันที่กําหนดใหมีระบบการประเมิน

ผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงต้ังและมีการดําเนินงานตามระบบน้ัน 

5. รายงานการสังเคราะหมติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ

ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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หมายเหตุ ระดับมหาวิทยาลัย  ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี  ระดับสํานัก/สถาบัน ผูบริหาร หมายถึง 

ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน  และระดับคณะ  ผูบริหาร หมายถึง คณบด ี
 

แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน ใหเขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่สํานัก/สถาบันได

ดําเนินการในปจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซายมือ 
 

ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน  

ผลการดํา เนินการซึ่ งสามารถสะทอน 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 

2.4-1-1  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยของอธิการบดีและในตําแหนง

คณบดี/ผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ 2557 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

ป 2557 

ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุ

เปาหมาย 

ไมบรรลุ

เปาหมาย 

การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 4.55 4.72  
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.4 

จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยมีการติดตามการดําเนินงานในตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนประจําทุกป

การศึกษา โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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ตัวบงชี้ที ่2.5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ (P) 

คําอธิบายตัวบงช้ี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ซึ่ง

สถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ

ดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตาม

มาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ 

มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการ

ประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและ

ปรับปรุงอยางตอเน่ือง และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ

อยางตอเน่ือง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ี เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวา

สถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อ.วุฒิชัย  อินทรแกว โทรศัพท  : 082-430-0618 

ผูจัดเก็บขอมูล : น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต โทรศัพท  : 086-695-8388 

  นางฐาณิชญาณ  ศรีทอง โทรศัพท  : 081-898-1650 

  น.ส.ณิชดาพร  หวานสนิท โทรศัพท  : 084-699-9799 
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป : 

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ

และพัฒนาการของสํานัก/สถาบัน  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

คณะกรรมการประจําคณะและผูบริหารสูงสุดของสํานัก/สถาบัน   

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ (พันธกิจและบริบท) ของสํานัก/สถาบัน   

4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย  

 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน

รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา 

โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวน 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสํานัก/สถาบัน ในปถัดไป 



 SAR 2557 บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา :   35 

 

5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสํานัก/สถาบัน ทุกตัวบงชี ้

6.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจและบริบทของ

สํานัก/สถาบัน 

8.  มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสํานัก/สถาบันและมี

กิจกรรมรวมกัน 

9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้นและ

เผยแพร ใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 

แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน ใหเขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่สํานัก/สถาบัน ได

ดําเนินการในปจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางซายมือ 
 

เกณฑการประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสํานัก/

สถาบัน  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด โดยมีแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 มีการแตงต้ังผูกํากับและผูจัดเก็บ

หลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน  และจัดทํา

คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําป

2.5-1-1  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.5-1-2 คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี 10/2558 

เรื่อง แตงต้ังผูกํากับและผูจัดเก็บ

หลักฐานตามตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2557 

2.5-1-3 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสํานัก/สถาบัน ประจําป

การศึกษา 2557 (บัณฑิตวิทยาลัย) 
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เกณฑการประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

การศึกษา 2557 (บัณฑิตวิทยาลัย) 2.5-1-4  ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

มหา วิทย าลัยรา ชภัฎสงขล า 

(หนา 63) 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบริหารสูงสุดของสํานัก/สถาบัน   

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ

เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดไดกําหนดใหการประกัน

คุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึงของการทํางาน 

2.5-2-1  ตรายางรับหนังสือของบัณฑิต

วิทยาลัย โดยมีการวิเคราะหหนังสือ

วาสอดคลองกับตัวบงชี้ของการ

ประกันคุณภาพตัวบงชี้ใด 

2.5-2-2  คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย 2/2558  

เรื่ อง  แตงต้ังคณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาบัณฑิต

วิทยาลัย 

2.5-2-3  นโยบายดานประกันคุณภาพ

บัณฑิตวิทยาลัยของ ผศ.ดร.จุล  

จุลสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2.5-2-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัยครั้ ง ท่ี 

1/2558 วันท่ี 9 มีนาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธาน

แจงใหที่ประชุมทราบ ขอ 1.2) 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรของ

บัณฑิตวิทยาลัย 

2.5-2-5  แผนพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในบัณฑิตวิทยาลัย 

 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ (พันธกิจและ

บริบท) ของสํานัก/สถาบัน   

 

 

2.5-3-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 

2/2558  
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เกณฑการประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

 พันธกิจและบริบทท่ีเดนชัดของบัณฑิตวิทยาลัย คือ การประสานงาน

และการใหบริการ ซึ่งกลุมเปาหมายหลักในการใหบริการ ไดแก 

นักศึกษา และอาจารย โดยบัณฑิตวิทยาลัยมุงหวังใหผูไดรับ

บริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงได

กําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามพันธกิจและบริบท ไดแก ระดับ

ความพึงพอใจในการใหบริการ ซึ่งเสนอคณะกรรมการบริหาร

บัณฑิตวิทยาลัย และไดรับการอนุมัติเม่ือการประชุมครั้งที่ 

2/2558 

 

2.5-3-2 แบบประเมินความพึงพอใจ

การใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 

และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

ประเมินคุณภาพเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน/

มหาวิทยาลัย ตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานท่ีมีขอมูลครบถวน 

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสํานัก/สถาบัน ในปถัดไป  

ผลการดําเนินงาน 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และ

ประเมินคุณภาพ โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินท้ัง

จากบุคคลภายในและภายนอกมาทําการประเมินคุณภาพประจําป 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานประจําปและนําเสนอ

รายงานผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2557 

3. บัณฑิตวิทยาลัย ไดมีการนําผลการประเมินคุณภาพและ

ขอเสนอแนะของกรรมการประเมินและกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัยไปทําการปรับปรุงแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ในปถัดไป 

 

2.5-4-1  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า

ภายใน 

2.5-4-2  รายงานประจําปการประเมิน

คุณภา พการ ศึกษ า  ปร ะจํ า ป

การศึกษา 2557 

2.5-4-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งท่ี 2/2557 

2.5-4-4 (ราง)แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

บัณฑิตศึกษา ป พ.ศ. 2559-2562 
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เกณฑการประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง

การทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ของแผนกลยุทธของสํานัก/สถาบัน ทุกตัวบงชี้ 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในป 2556 ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย มาปรับปรุงการทํางาน สงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินตามเปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร ทุกเปาประสงค 

โดยตัวชี้วัดไดจากความสําเร็จของตัวบงช้ีระดับกิจกรรม ดังน้ี 

- จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มข้ึน 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีสวนรวมกับการพัฒนา 

การเรียนการสอน 

- มีวิทยากรจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการพฒันา 

การเรียนการสอน 

- มีนักศึกษาไดรับการเชิดชูเกียรติจากการนําเสนอบทความ 

- มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการ 

- มีการจัดทําแผนการเสี่ยง 

- จํานวนวิทยานิพนธท่ีไดมีการเผยแพร 

- มีแนวปฏิบัติที่ดี 

 
 

2.5-5-1  รายงานผลการตรวจประเมิน

คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ป ร ะ จํ า ป

การศึกษา 2556  

2.5-5-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งท่ี 2/2557 

2.5-5-3 แผน ยุ ทธ ศา ส ตรก า รพัฒน า

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555-2558 

6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรครบ 6 องคประกอบ

และบัณฑิตวิทยาลัย 7 ตัวบงชี้ ในครบทั้งทุกองคประกอบ โดย

ไดจัดทําระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย  

 

 

2.5-6-1  เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย 

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

2.5-6-2  ฐ า น ขอ มูล จ ัด เ ก็บ เ อ ก ส า ร

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

6 องคประกอบ และบัณฑิตวิทยาลัย 

7 ตัวบงช้ี 
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เกณฑการประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามพันธกิจและบริบทของสํานัก/สถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจ 3 พันธกิจ โดยมีผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประกอบดวย คณะ สถาบัน หลักสูตรฯ อาจารยผูสอน/อาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/อาจารยผูทรงคุณวุฒิ นักศึกษา ศิษยเกา 

และผูใชบัณฑิต  

 ระดับการมีสวนรวมเริ่มต้ังแตวางแผน ดําเนินงาน ประเมิน 

ปรับปรุง โดยผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการประกัน

คุณภาพการศกึษากับบัณฑิตวิทยาลัย ดังน้ี 

     - การมีสวนรวมในการวางแผนดานประกันคุณภาพ 

    บัณฑิตวิทยาลัยไดเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยผูสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ มารวมในการปรับปรุง และกําหนด

แนวทางการพัฒนา ตลอดจนบัณฑิตวิทยาลัยไดรายงานผล

การประกันคุณภาพตอกรรมการประจําคณะ ซึ่งประกอบดวย 

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย ตัวแทนจากคณะ ตัวแทนจากหลักสูตร 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อใหขอเสนอแนะและวางแผนการพัฒนา

ในปถัดไป 

 - การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

    บัณฑิตวิทยาลัย ไดมีการแจงใหความรูนักศึกษาเขาใจ

เก่ียวกับการประกันคุณภาพศึกษาท้ังในการปฐมนิเทศ การ

ปจฉิมนิเทศ 

  - การติดตามการทําวิทยานิพนธ  

    บัณฑิตวิทยาลัยไดรวมกันดําเนินการเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษากับคณะกรรมการผูรับผิดชอบประจําหลักสูตร 

 - การมีสวนรวมในการประเมิน 

    บัณฑิตวิทยาลัยไดเชิญผูประเมินท้ังภายในและภายนอก

เขามาทําการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2.5-7-1  เอกสารประกอบโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 

บ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร  ผู ค ว บ คุ ม

วิทยานิพนธ ผูสอบวิทยานิพนธ 

แ ล ะ อ า จ า ร ย ผู ส อ น ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา 

2.5-7-2  กําหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป

การศึกษา 2557 

2.5-7-3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2557  

2.5-7-4   คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในบัณฑิตวิทยาลัย  

ปการศึกษา 2556 

2.5-7-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 

2/2557 

2.5-7-6 รายงานการประเมินความ 

พึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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เกณฑการประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับหลักสูตรและคณะในการดําเนินการ

ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

 - การมีสวนรวมในการปรับปรุง 

   บัณฑิตวิทยาลัยไดเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิ อาจารยผูสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ มารวมในการปรับปรุง ตลอดจน

บัณฑิตวิทยาลัยไดรายงานผลการประกันคุณภาพตอกรรมการ

ประจําคณะ ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย ตัวแทน

จากคณะ ตัวแทนจากหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อให

ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง 

 

8.  มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระหวางสํานัก/สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน โดยมี

การแตงต้ังเจาหนาที่ประจําคณะ/สํานัก/สถาบัน เปน QA ของ

หนวยงาน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางหนวยงานใน

มหาวิทยาลัย  และมีการมอบหมายใหรองคณบดีและผูชวย

คณบดีเขารวมอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษารวมกัน 

 ตลอดจนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดเขารวมโครงการของสภา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแหงประเทศไทย ในการพัฒนาการจัด

การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

2.5-8-1  คําสั่งใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เขารวมโครงการกับสภาคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

2.5-8-2  คําสั่งแตงต้ังเจาหนาท่ี QA 

2.5-8-3  คํ า สั่ ง ท่ี  10 19 /25 58  แ ต ง ต้ั ง

คณะกรรมการดําเนินงานและ

ผูเขารวมโครงการ Road Show 

ด า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย)  

2.5-8-4  คําสั่งเขาอบรมประกันคุณภาพ

ของรองคณบดีและผูชวยคณบด ี

9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน

สามารถนําไปใชประโยชน 

2.5-9-1  ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใน
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เกณฑการประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่อง 

การบริหารจัดการใหนักศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาของ

หลักสูตรกําหนด เน่ืองจากบัณฑิตวิทยาลัยประสบปญหาและมี

ความเสี่ยงในเรื่อง การสําเร็จการศึกษาไมเปนไปตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนดมาอยางตอเน่ือง บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการเพื่อแกปญหาดังกลาว โดยมีขั้นตอนตามหลัก 

PDCA ดังน้ี 

1. P: บัณฑิตวิทยาลัยไดทําการวิจัยและพัฒนาระบบกลไก

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ในดานการจัดการเรียนการสอน (The developing 

of thesis system: DTS) ซึ่งเปนระบบท่ีไดเผยแพรและนําไปใช

ประโยชนจากหนวยงานภายนอก 

2. D: บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการประกาศใหนักศึกษา อาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได

ทราบถึงขั้นตอนในการทําวิทยานิพนธ มีการดําเนินการ ติดตาม 

และควบคุม ใหเปนไปตามระบบและกลไก  

3. C: ผลจากการดําเนินงานพบวา ยังมีนักศึกษาจํานวนหน่ึงมี

ปญหาในเรื่องการทําวิทยานิพนธ  บัณฑิตวิทยาลัยจึงได

ดําเนินการโดยการจัดกิจกรรมติดตามการทําวิทยานิพนธของ

นักศึกษาและเปนหนวยงานหลักในการจัดการประชุมวิชาการ

ระดับชาติลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา ครั้งท่ี 3 เพื่อเปนชองทางใน

การนําเสนอผลงานของนักศึกษา ทําใหนักศึกษารหัส 53G ซึ่ง

ตกคางอยู จํานวน 45 คน สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 

ซึ่งเปรียบเทียบกับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 

2556 ที่ไมไดเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 35.07 และ

นักศึกษาที่สํา เร็จการศึกษาในปการศึกษา 2557 เขารวม

โครงการ คิดเปนรอยละ 62.28 

 

ดานการจัดการเรียนการสอน 

(The Developing of Thesis 

System: DTS) 

2.5-9-2  กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนวทาง 

ก า ร ทํ า วิ ท ย า นิ พ น ธ ใ ห แ ก

นักศึกษา 

2.5-9-3  แผน CD รายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

“ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ครั้งท่ี 3” 

(Proceeding)  

2.5-9-4   แนวปฏิบัติในการแกไขปญหา

เรื่องการทําวิทยานิพนธลาชา

ของนักศึกษา 

2.5-9-5  ระบบและกลไกติดตาม ควบคุม 

ก า ร ทํ า วิ ท ย า นิ พ น ธ  (Thesis 

Student and Progress Monitoring: 

TSPM) 

2.5-9-6  หนังสือรับรองการใชประโยชน

จาก คณะเศรษฐศาสตรและ

บริ ห า ร ธุร กิจ  มห า วิ ท ย า ลั ย

ทักษิณ 
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เกณฑการประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

4. A: บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผูควบคุมวิทยานิพนธ ผูสอบ

วิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการ

ทบทวนระบบและกลไกฯ และนําขอเสนอแนะไปใชในการ

ปรับปรุงตอไป 

ผลลัพธจากการดําเนินการขางตนทําใหนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษามากข้ึน เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2556 และ 

2557 โดยปการศึกษา 2556 คิดเปนรอยละ 35.07 และป

การศึกษา 2557 คิดเปนรอยละ 62.28 

     บัณฑิตวิทยาลัยไดทําการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การ

บริหารจัดการใหนักศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

กําหนด (Thesis Student and Progress Monitoring: TSPM) ใหกับ

คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไปใช

ประโยชนในการติดตามบัณฑิตตกคาง 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมายป 

2557 

ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุ

เปาหมาย 

ไมบรรลุ

เปาหมาย 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
9 ขอ 9 ขอ  

 

 

สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.5  

จุดแข็ง 

 ผูบริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา มี

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาท่ีขับเคล่ือนระบบประกันคุณภาพดวยวงจร

คุณภาพ PDCA โดยสงเสริมในทุกภารกิจใหตอบสนองและสอดคลองกับระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 บัณฑิตวิทยาลัยควรมีงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย และเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชนได 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ควรสนับสนุนใหมีการนําแนวปฏิบัติที่ดีมาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอองคกร และนําเสนอในเวที

การประชุมเครือขายการประกันคุณภาพตาง ๆ เพื่อใหองคกรอ่ืนไดนําไปใชประโยชนใหมากยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ควรประชาสัมพันธเก่ียวกับการนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาใชใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ตัวบงชี้ที ่2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ   

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต (O) 

คําอธิบายตัวบงช้ี คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF: HEd. 

หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของ

บัณฑิตระดับระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเปนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามท่ี

สถาบันกําหนด ครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ   1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 

3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

และ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงคท่ีสภา/องคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบัณฑิต กรณีที่เปนวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเพิ่มเติมจาก

กรอบมาตรฐานทั้ง 5 ดาน ตองทําการประเมินครบทุกดาน 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ดร.สลิลา  วงศกระจาง โทรศัพท  : 092-614-4542 

ผูจัดเก็บขอมูล : นายสุวิทย  เพ็งทิพยนาง โทรศัพท  : 084-198-5554 

 

เกณฑการประเมิน 

  ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

 

สูตรการคํานวณ 

 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินท้ังหมด 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

ขอมูลจากการสํารวจตองมีความเปนตัวแทนของผูสําเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและใน

เชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละระดับ

การศึกษา โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี ้
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1. ขอมูลท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในดานตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลเอง โดยใชแนวทางจาก

ตัวอยางแบบสอบถามที่เผยแพรโดย สมศ. 

2.  ผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูใชบัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเขาศึกษาตอ 

3.  ขอมูลผลการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  (สกอ.) 

4.  ตองแสดงแบบเก็บขอมูลใหครบทั้ง 5 ดาน และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหชัดเจน 
 

แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน ใหเขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่สํานัก/สถาบัน ได 

ดําเนินการในปจจุบันตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางซายมือ 
 

เกณฑการประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน ซึ่งสามารถสะทอนถึง

ความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต

ตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาทั้งหมด 45 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

32 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม 5) 

4.49 
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ผลการดําเนินงาน :   

การ

ดําเนินงาน เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

หลักฐาน 

 
มี ไมมี 

  คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญา

โทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 

4.49 1. ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป

การศึกษา 2557 (เอกสารหมายเลข 1) 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา (เอกสารหมายเลข 2) 

3. รายงานการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ป

การศึกษา 2557 (เอกสารหมายเลข 3) 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2557 มีบัณฑิตระดับปริญญาโทสําเร็จการศึกษาจํานวน 45 คน (เอกสารหมายเลข 1) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต

ระดับปริญญาโทในคณะตาง ๆ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เอกสารหมายเลข 2) ซ่ึงแบบประเมินมีเนื้อหาที่ครอบคลุมพฤติกรรมการ

แสดงออกของบัณฑิตในดานตาง ๆ ตามประเด็นที่ สมศ.กําหนด และสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF:HED.) คือ คุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดาน

ทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี โดยการสงแบบประเมินทางไปรษณียถึงหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน/สถาน

ประกอบการ ที่บัณฑิตปฏิบัติงานอยู จํานวน 45 ฉบับ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยไดรับแบบประเมินฯ กลับคืนมาจํานวน 32 

ฉบับ คิดเปนรอยละ 71.11 

 จากการวิเคราะหขอมูลฯ พบวา ผลรวมของคาคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับ

ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดานรวมกัน

เทากับ 4,737 คะแนน หารดวยจํานวนขอคําถามของแบบประเมินจํานวน 33 ขอ เทากับ 143.55 หารดวยจํานวน

บัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมดจํานวน 32 คน เทากับ 4.49 ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของ

บัณฑิตระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติประจําป

การศึกษา 2557 เทากับ 4.49 อยูในระดับมาก 
 

วิธีการคํานวณ 

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  = 
ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตทีไ่ดรับการประเมินทั้งหมด 
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 คาคะแนนประเมิน = 
32

143.55  =  4.49 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี/้ขอมูลพื้นฐานประกอบ 

ตัวบงชี ้

เปาหมาย 

2557 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนท่ีได 

2554 2555 2556 2557 

คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท  

และเอกตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.60 4.35 4.39 4.57 4.49 4.49 

 

การประเมินผลเทยีบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย    ไมบรรลุเปาหมาย 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ท่ี 2.10  

จุดแข็ง 

1.  บัณฑิตวิทยาลัยมีชองทางการสื่อสารกับนักศึกษาและศิษยเกาในหลายชองทาง เชน website facebook 

application line เปนตน 

2. มีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

3. มีการรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโท ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับ

ทราบ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1.  การนํารายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโท มาวางแผนในการพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  
 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การเพิ่มชองทางการประเมิน เชน ประเมินผานทางเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัยหรือของมหาวิทยาลัย 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันา 

- 



48 : SAR 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบงชี้ที ่2.11  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร  

ชนิดของตัวบงช้ี ผลผลิต (O) 

คําอธิบายตัวบงช้ี    ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรเปน

ปจจัยสําคัญของคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีแสดงถึงความเปนผูนํา

ทางความคิด ความสามารถดานการคิดเชิงวิพากษ การนําเสนอผลงาน มีทักษะในการ

วิจัย ทักษะและภูมิปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

    ผลงานผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เปนผลจาก

วิทยานิพนธหรือบทความจากสารนิพนธ หรือบทความจากศิลปนิพนธ 

    การเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หมายถึง การเผยแพรใน

ลักษณะของรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะและตองเปนผลงานท่ีผานการกล่ันกรอง 

(peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 

     งานวิจัยท่ีเผยแพรในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ

วิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติท่ีมีกองบรรณาธิการ

จัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการ จัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือ

ผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา

นั้น ๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 

    งานวิจัยท่ีเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ

บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการ

ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่มี

กองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบดวยศาสตราจารย 

หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่ มีผลงานเปนท่ียอมรับใน

สาขาวิชาน้ัน ๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 

      การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปน

ฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตอง

ตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

  งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศ

ของ สมศ. 
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    งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความ

จากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล 

ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ( SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 

หรือฐานขอมูล ISI Web of science (Science Citation Index Expand, Social Sciences 

Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : ผศ.ดร.ศรัณย  ชูคดี โทรศัพท  : 081-690-6520 

ผูจัดเก็บขอมูล : น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร โทรศัพท  : 083-653-6783 
 

เกณฑการประเมิน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 25 เทากับ 5 คะแนน 
 

สูตรการคํานวณ 

 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

1. จํานวนและรายช่ือบทความท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธท่ีตีพิมพใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติรายปตามปการศึกษาหรือปปฏิทินท่ีตรงกับปการศึกษา 

พรอมช่ือเจาของบทความ ชื่อวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ปท่ีตีพิมพ ชื่อวารสารหรือ

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ คานํ้าหนักของบทความวิจัยแตละชิ้น 

2.  จํานวนและรายชื่อผลงานสรางสรรคจากศิลปะนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท ท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พรอมช่ือเจาของ

ผลงาน ปท่ีเผยแพร ชื่อหนวยงานหรือองคกร พรอมทั้งจังหวัด ประเทศท่ีเผยแพร 

รูปแบบของการเผยแพรพรอมหลักฐานและคานํ้าหนักของการเผยแพรผลงานแตละช้ิน 

3.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

แนวปฏิบัติ/ผลการดําเนินงาน ใหเขียนอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่สํานัก/สถาบัน ได 

ดําเนินการในปจจุบันตามรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางซายมือ 
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เกณฑการประเมิน/ผลการดําเนินงาน แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผลการดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน ซึ่งสามารถแสดง

ถึงผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี

ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

1.  ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ปการศึกษา 2557 

2.  ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษา/นักศึกษา

ระ ดับปริญญาโ ทท่ี ได รับ กา ร ตีพิมพห รือ

เผยแพร ประจําปการศึกษา 2557 

 

วิธีการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 

 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 คาคะแนนประเมิน = 100
45

15.7   =  34.89 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ 

หรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา  5 

40 

 คาคะแนนประเมิน = 5
40

34.89   =  4.36 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมายป 

2557 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุ

เปาหมาย 

ไมบรรลุ

เปาหมาย 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทที่ไดรับ

การตีพิมพหรือเผยแพร 

คารอยละ 

30 

คารอยละของคุณภาพของผลงาน

ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 คิดเปน 4.36 คะแนน 

  

 

แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

 ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2557 

 

1.  คณะครุศาสตร 

 1.1  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา วันที่สภาฯ อนุมัติ 

1 นางสาวกาญจนา เพ็ชรจรูญ 52G1911002 17 มกราคม 2558 

2 นางสาวซันมา เตะเจริญ 52G1911002 17 มกราคม 2558 

3 นางธิดารัตน พรหมเชียรรัตน 52G1911002 17 มกราคม 2558 

4 นางสาววารีญา บิลตาลี 52G1911002 17 มกราคม 2558 

5 นางสาวกรุณา ปางวิภาศ 52G1911002 17 มกราคม 2558 

6 นางสาวอรอนงค ยกสกูล 52G1911002 17 มกราคม 2558 

7 นางสุพิศ ทองมณี 52G1911002 17 มกราคม 2558 

 

 1.2  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา วันที่สภาฯ อนุมัติ 

1 นางสาวศิริกาญจน ชวยจันทร 53G1801020 17 มกราคม 2558 

 

 1.3  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

  (ไมมีนักศึกษาสําเร็จการศึกษา) 
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 1.4  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา วนัที่สภาฯ อนุมัติ 

1 นางสาวปยะพร ชูเอียด 52G1921003 17 มกราคม 2558 

2 นางสาวพจนารัตน อําไพฤทธ์ิ 52G1921004 17 มกราคม 2558 

3 วาท่ีรอยตรีหญิงพัชรินทร แสงสีดํา 52G1921005 17 มกราคม 2558 

4 นางสาวรัชนีพร แอนุย 52G1921006 17 มกราคม 2558 

5 นางสาวเรวดี มานุย 52G1921007 17 มกราคม 2558 

6 นางสาวฤทัยรัตน ละอองรัตน 52G1921008 17 มกราคม 2558 

7 นางสาวสุธิสา แกวนุย 52G1921011 17 มกราคม 2558 

8 นางสาวอัจฉรย ศรีประพันธ 52G1921012 17 มกราคม 2558 

9 นายอารซีมาด เหมจํา 52G1921014 17 มกราคม 2558 

10 นางไอนิง เจะเหลาะ 52G1921017 17 มกราคม 2558 

 

2.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.1  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา วันที่สภาฯ อนุมัติ 

1 นายจิณณวัตร เตชะพันธ 52G3371003 17 มกราคม 2558 

 

3.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3.1  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา วันที่สภาฯ อนุมัติ 

1 นายชานนท มณีศรี 52G2771002 17 มกราคม 2558 

2 นางปทิตตา ซุนซิ่ม 52G2771003 17 มกราคม 2558 

3 นางชฎาดล ศักดาวีรกร 52G2771005 17 มกราคม 2558 

4 นางสาวนร ี พุมจันทร 52G2771007 17 มกราคม 2558 

5 นางปาริชาติ แกวทองประคํา 52G2771009 17 มกราคม 2558 

6 นางพรศิร ิ ขันติกุลานนท 52G2771010 17 มกราคม 2558 

7 นางสาวมลจิรา เพชรสงคราม 52G2771012 17 มกราคม 2558 

8 นางสาวเมริษา ศรีละมุล 52G2771013 17 มกราคม 2558 

9 นางวิชุมา พิชญวรกุล 52G2771015 17 มกราคม 2558 
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ลําดับที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา วันที่สภาฯ อนุมัติ 

10 นายสมพร เตชะพันธ 52G2771016 17 มกราคม 2558 

11 นายสมรัฐ คงเขียว 52G2771017 17 มกราคม 2558 

12 นางสุธาทิพย เมงซาน 52G2771019 17 มกราคม 2558 

13 นางเสาวภา เพ็ชรแกว 52G2771020 17 มกราคม 2558 

14 นางสาวณฐวรรณ จันเมือง 52G2771022 17 มกราคม 2558 

15 นางสาวฐานิศา สาเบด 53G2771003 17 มกราคม 2558 

 

4.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

4.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา วันที่สภาฯ อนุมัติ 

1 นางสาววรัญญา ชะโนวรรณะ 52G2831005 17 มกราคม 2558 

 

5.  คณะวิทยาการจัดการ 

5.1  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล รหัสนักศึกษา วันที่สภาฯ อนุมัติ 

1 นางสาวทิพวัลย วรเวทยชลิต 52G4001002 17 มกราคม 2558 

2 นางสาวนาฏนรา สุโพเคน 52G4001004 17 มกราคม 2558 

3 นางสาวประพินรัตน จงกล 52G4001006 17 มกราคม 2558 

4 นางสาวลักขณา พรหมสกุล 52G4001010 17 มกราคม 2558 

5 นางสาวจันจิรา พลเดช 53G4001004 17 มกราคม 2558 

6 นายฐิติพงค ชินผา 53G4001007 17 มกราคม 2558 

7 นางสาวธารทิพย หอมไกล 54G4001008 17 มกราคม 2558 

8 นางสาววิสา ปรังเจะ 54G4001011 17 มกราคม 2558 

9 นายโกวิทย เหมือนสังข 55G4001001 17 มกราคม 2558 

10 นายดนัย อุไรรัตน 55G4001005 17 มกราคม 2558 
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ขอมูลผลงานของผูสําเร็จการศึกษา/นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพมิพหรือเผยแพร ประจําปการศึกษา 2557 

(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 
 

ลําดับ แหลงตีพิมพ/เผยแพร ช่ือ – สกุล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน คณะ คาน้ําหนัก หมายเหต ุ

1. วารสารบัณฑิตวิจัย ปท่ี 5 ฉบับท่ี 2 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 (บัณฑิต

วิทยาลั ย  มหาวิ ทยาลั ยร าช ภั ฏ

เชียงใหม) 

นางสาวปยะพร ชูเอียด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการคิด

อยางมิวิจารณญาณตอวิชาวิทยาศาสตรโดยการจัดการ

เรียนรูจากชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ครุศาสตร 0.60 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

นายจิณณวัตร เตชะพันธ แนวทางพัฒนาการเปนตัวแทนประกันชีวิตให

ประสบความสําเร็จ: กรณีศึกษา ตัวแทนประกันชีวิต

บริษัทไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

0.60 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

นางสาวนร ี พุมจันทร ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารับการคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูกของสตรีในพื้นท่ีสถานการณความไมสงบ 

จังหวัดยะลา อําเภอบันนังสตา 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.60 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

2. วารสารพิฆเนศวรสารปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 

ก ร ก ฎ า ค ม -ธั น ว า ค ม  2 5 5 7 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) 

นางสาวพจนารัตน อําไพฤทธิ ์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียวิชา

ชีววิทยา เรื่อง อนุกรมวิธาน สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 

ครุศาสตร 0.60 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

นางสาวเรวดี มานุย การพัฒนาชุดทดลองกลศาสตรสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4 ของโรงเรียนพัทลุง 

 

ครุศาสตร 0.60 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

นางสาวอัจฉรีย ศรีประพันธ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองเรียนรู ครุศาสตร 0.60 หนังสือตอบรับ
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ลําดับ แหลงตีพิมพ/เผยแพร ช่ือ – สกุล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน คณะ คาน้ําหนัก หมายเหต ุ

เร่ืองสารผานยางพารา สําหรับนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 6 

การลงบทความ 

3. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงข ลา  ป ท่ี  8  ฉบับ ท่ี  2  เดื อน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 

วาท่ีรอยตรีหญิงพัชรินทร แสงสีดํา ก าร เปรี ย บเ ทีย บผ ลสัมฤทธิ์ทา งก าร เรีย น วิช า

วิทยาศาสตรของนัก เรียนชั้น มัธยมศึกษาป ท่ี  3 

ระหวางการสอนแบบซิปปากับการสอนแบบ วัฏจักร

การเรียนรู 4MAT 

ครุศาสตร 0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

4. วารสารบัณฑิตวิจัย ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 

มกราคม-มิถุนายน 2557 (บัณฑิต

วิทยาลั ย  มหาวิ ทยาลั ยร าช ภั ฏ

เชียงใหม) 

นางสาวฤทัยรัตน ละอองรัตน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

และปฏิสัมพันธของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู (5E)  

ครุศาสตร 0.60 หนา 79-90 

นางสุธาทิพย เมงซาน วิถีชีวิตชายรักชาย: กรณีศึกษาตําบลเกาะสุกร อําเภอ

ปะเหลียน จังหวัดตรัง 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.60 หนา 111-117 

นางสาวนาฎนรา สุโพเคน การจัดจางหนวยงานภายนอกเพื่อการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.60 หนา 149-162 

5. วารสารหลักสูตรและการสอนทักษิณ 

ปท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 

2558 

นางสุพิศ ทองมณี การพัฒนาความสามารถในการอานและเขียนสะกด

คําภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดย

ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิทรวมกับเกม 

ครุศาสตร 0.10 หนา 12-20 

6. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

"วลัยลักษณวิจัย" คร้ังท่ี 6 วันพฤหัสบดี

ท่ี 3 และวันศุกร ท่ี  4 กรกฎาคม 

2 5 5 7  ณ  อ า ค า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร

นางสาวจันจิรา พลเดช แนวทางการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดของ

ธุรกิจทองเท่ียวเชิงนันทนาการในสวนสาธารณะ เขต

เทศบาลนครหาดใหญ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

กรณีศึกษา: การใหบริการกระเชาลอยฟา โครงการ

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 23 
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ลําดับ แหลงตีพิมพ/เผยแพร ช่ือ – สกุล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน คณะ คาน้ําหนัก หมายเหต ุ

เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ระยะท่ี 1 

7. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงข ลา  ป ท่ี  8  ฉบับ ท่ี  1  เดื อน

มกราคม-มิถุนายน 2558 

 

นายฐิติพงค ชินผา แนวทางการจัดการดานการตลาดของธุรกิจกาแฟ

แบบพรีเม่ียมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ 

วิทยาการจัดการ 0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

8. ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร เ ส น อ

ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา 

ค ร้ั ง ท่ี  7  วั น พ ฤ หั ส บ ดี ท่ี  1 1 

กันยายน 2557 ณ หองประชุม

จันทรจรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงาน

อ ธิ ก า ร บ ดี  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายโกวิทย เหมือนสังข แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวแบบมีสวนรวม

กรณีศึกษา: อุทยานนกน้ําทะเลนอย จังหวัดพัทลุง 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 227-234 

นายดนัย อุไรรัตน รูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตของผูสูงอายุในเขต

พื้นท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 235-242 

9. วารสารวิชาการเขต 12 ป ท่ี  25 

ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) 

นางชฎาดล ศักดาวีรกร ผลของการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อปองกันโรค

ความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุมเส่ียงอายุ 35 ป ขึ้นไป 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.10  หนา 44-50 

10. วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา ปท่ี  7 

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 

(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

หาดใหญ) 

นางพรศิริ ขันติกุลานนท ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขารับการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูกในสตรี อําเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตาน ี

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

11. วารสารหลักสูตรและการสอนทักษิณ 

ฉบับท่ี 2 ป 2558 (กรกฎาคม-ธันวาคม 

2558) 

นางพัทธนันท ปนแกว การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เรื่อง การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคดิวิสด โดยเนน

การบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนสําหรับ

ครุศาสตร 0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 
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ลําดับ แหลงตีพิมพ/เผยแพร ช่ือ – สกุล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน คณะ คาน้ําหนัก หมายเหต ุ

ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

นางพัฏชรี สุขจรุง ความสัมพันธระหวางภาวะผู นําเชิงกลยุทธของ

ผูบริหารกับการบริหารแบบดุลยภาพในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 3 

ครุศาสตร 0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

นายสมพงศ อาดํา สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

ครุศาสตร 0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

นางสาวอิลฮาม อาเก็ม ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล 

ครุศาสตร 0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

นางกัญจนา ขวัญเกื้อ ผลการใชรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการ 9 ขั้น 

รวมกับผังมโนทัศนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ครุศาสตร 0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

นางสาวมนัญญา แกวสองเมือง ผลการจัดการเรียนรูแบบโยนิโสมนสิการตอความสามารถ

ดานการอานเชิง วิเคราะห  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

ครุศาสตร 0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

นายฮารูณ ราโอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประชมคมอาเซียน ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบโครงงานบนบล็อก 

ครุศาสตร 0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 
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  นางสาวณัฏฐนรินทร นาคเล็ก การพัฒนาความสามารถในการส่ืสารของเด็กออทิ

สติกจากการสอนโดยวิธีเคส (PECS) 

ครุศาสตร 0.10 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 

12. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. 

วิจัยทางการศึกษา (PSU-Education 

Research Conference) อภิวัฒน

การเรียนรู : หนทางสูการเปล่ียนแปลง  

นางเพ็ญศร ี เจริญสุข การบริหารโรงเรียนเรียนรวมภายใตโครงการซีทของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสตูล 

ครุศาสตร 0.20 หนา 103 

นางษัรวา มูเก็ม แนวทางการนิ เทศภายในโรงเรียนเอกชนในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใตจังหวัดสงขลา 

ครุศาสตร 0.20 หนา102 

นายนราวิชญ ติระพัฒน การศึกษาความสามารถในการอานและการเขียน

พยัญชนะกลุมยากของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางการเรียนรูโดยวิธีเฟอรนาลดรวมกับการใชเกม 

ครุศาสตร 0.20 หนา 110 

นางพาณี สุวรรณศร ี ศึกษาความสามารถในการอานคําของนักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการอานโดยวิธีโฟนิคสรวมกับการ

สอนภาษาแบบองครวม 

ครุศาสตร 0.20 หนา 114 

นางสชาสิร ิ วัชรานุรักษ การพัฒนาความสามารถในการบวกเลขของนักเรียน

ท่ีมีความบกรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ดวย

วิธีการสอนตรงรวมกับแบบฝกทักษะคณิตศาสตร

ดวยคอมพิวเตอรของ สสวท 

ครุศาสตร 0.20 หนา 109 

นางรัตนาภรณ ฤทธิรงค วัฒนธรรมองคกรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

ครุศาสตร 0.20 หนา 100 

นางสาววนรรษนันท  เอียดเต็ม การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการ

สอนรายวิชาฟสิกส เรื่อง คล่ืนกล 

ครุศาสตร 0.20 หนา 53 

นางสาววรรณด ี สันโห ผลของการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรจําลอง ครุศาสตร 0.20 หนา 54 

58 :  SAR 2557 บัณ
ฑ

ติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
SAR 2557 



 SAR 2557 บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา :   59 

 

ลําดับ แหลงตีพิมพ/เผยแพร ช่ือ – สกุล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน คณะ คาน้ําหนัก หมายเหต ุ

สถานการณวิชาฟสิกส เร่ือง โมเมนตัมและการชน ท่ี

มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และความคงทน

ในการเ รียนรูวิชาฟ สิกสของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาววลัยรัตน นาเล่ือน การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ดอกและ

ผล ท่ีมีผลตอการเรียนของนักเรียนระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ครุศาสตร 0.20 หนา 123 

นางสาวศิรินารถ ลีนิน การสอนโดยใชชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science 

Show) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 

ลิบงชนูปถัมภ 

ครุศาสตร 0.20 หนา 112 

นางสาวปภาวริณทร ยิ่งนคร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เรื่อง การสังเคราะหดวยแสงของพืช ของ

นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ครุศาสตร 0.20 หนา 39 

  นางสิดารัศม์ิ ระธารมณ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเส้ือผามือสองของผูบริโภคในเขตอําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 104 

13. Oral Presentation in Multicultural 

Education and /special Education 

International Conference 2014: 

Cultural Sensitivity in Ducational 

Practices Toward the 21st Century 

Hathairat  Srichaichana A STUDY ON DESIRED ATTRIBUTES OF 

STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENTS 

FOR ENROLLING IN HIGHER EDUCATION 

PERCEIVED BY FACULTY AND STUDENTS 

WITH HEARING IMPAIRMENTS 

ครุศาสตร 0.40 CD นําเสนอ 
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ลําดับ แหลงตีพิมพ/เผยแพร ช่ือ – สกุล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน คณะ คาน้ําหนัก หมายเหต ุ

(December 17-19, 2014) The Empress 

Hotel, Chiang Mai, Thailand 

14. การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง ท่ี  5 

บทบาทของมหาวทิยาลัยเพื่อรับใช

สังคม ยกระดับชีวิตความเปนอยู

ของทองถ่ิน (The national Academic 

Research Conference 5th University 

Socially Engagement: Lead the Way 

for Better Local Living) 

นางสาวจินตนา อุบล การสร างแบบทดสอบทัก ษะกระบวนการทาง

วิท ย า ศ า สต รขั้ น พื้น ฐ า น  สํา ห รั บ นัก เ รี ย น ชั้ น

ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

ครุศาสตร 0.20 หนา 151-152 

15. ประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ

วิจัย" คร้ังท่ี 7 วันท่ี 2-3 กรกฎาคม 

2558 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี

และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ  

นางสาวทัศนา นิจปราณ การดําเนินงานในการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล จังหวัดสงขลา 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.20 หนา 104 

นางสาวเยาวรี มณีโสะ การดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ทองถ่ินจังหวัดสตูล 

 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.20 หนา 105 

นางสาววันวิสา จับปรั่ง การรับรูของผูสูงอายุและคนพิการท่ีมีตอการดําเนินงาน

การจัดสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุและคนพิการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดตรัง 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.20 หนา 96-97 

17. การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ัง

ท่ี 4 ประจําป 2558 เร่ือง การวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ินสู

ประช าค มอ าเ ซีย น วัน พุธ ท่ี  5 

นายเอกนันท มะหะหมัด ปจจั ย ด าน ภู มิอา ก าศ ท่ี มีผลตอ อุบั ติก าร ณ โ ร ค

ไขเลือดออกในจังหวัดนราธิวาส 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.20 หนังสือตอบรับ

การลงบทความ 
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ลําดับ แหลงตีพิมพ/เผยแพร ช่ือ – สกุล เจาของผลงาน ชื่อผลงาน คณะ คาน้ําหนัก หมายเหต ุ

สิงหาคม 2558 ณ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส   

18. การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั ้ง ที ่ 4  ปร ะจําป  2558  เ รื ่อง 

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

ท อ ง ถิ ่น สู ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ่ย น 

ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร วันท่ี 

5 สิงหาคม 2558 ณ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร 

นายอภิรมย มะโร ประสิทธิภาพการผลิตสุกรขุนในโรงเรือนระบบปด

ของเกษตรกรในอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 96-102 

19. การประชุมวิชาการระดับชาติ "ลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลา ครั้งท่ี 3" ระหวาง

วันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ 

หอประชุมเฉลิมพระเกียติ 80 พรรษาฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

นางสาวกชกร ฆังมณี อิทธิพลของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจเขาศึกษาตอวิทยาลัยเทคโนโลยี อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 แผน CD 

รวบรวม

บทความ 

หนา 147-156 

นายไกรศร วิลาวรณ ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในเขต

เทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 206-212 

นางสาวณิชากร ซุนสุวรรณ พฤติกรรมซ้ือประกันภัยรถยนตนั่งสวนบุคคลของ

ผูบริโภคในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 172-180 

นางสาวนาตยา วัชรพลางกูร สมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

บัณฑิตชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 165-171 
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เคร่ืองกลในศตวรรษท่ี 21 ตามความตองการของ

ผูประกอบการ 

นางสาวภูษณิสา ดวงดน แนวทางการพัฒนาการใหบริการรถรางนําชมการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลนครสงขลา 

จังหวัดสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 114-120 

นางสาวมณฑาทิพย หนูเกตุ พฤติกรรมของนักทองเท่ียวในการเลือกใชบริการ

รานอาหารบริเวณชายหาดเขตเทศบาลเมืองสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 489-498 

นางสาวรัตนาพร แจมประเสริฐ การจัดการดานความปลอดภัยในการปฏิบัติของ

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ํา จังหวัด

สงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 105-113 

นางสาวกานตพิชชา จันทรากุล ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาพักในโรงแรม

ขนาดกลางของนักทองเท่ียวชาวมาเลเซียในเขตพื้นท่ี

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 499-506 

นางเศรษฐิการ จิตกาลดํารง การจัดการตลาดสดอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตาม

ทัศนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 3-14 

นายสธน คําวิเศษณ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

เชาอพารทเมนทในเขตเทศบาลเมืองปาตอง อําเภอกะทู 

จังหวัดภูเก็ต 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 157-164 

นางสาวเสาวลักษณ ฉายรุง สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในธุรกิจ

โรงแรมเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 199-205 

นางสาวอริสรา หมัดเหล็ม การเปรียบเทียบกลยุทธทางการตลาดของหางสรรพสินคา วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 189-198 
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ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

นางสาวอาทิตยา กิรวาที กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจบริการลางอัดฉีด

รถยนตในเขตเทศบาลนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

วิทยาการจัดการ 0.20 หนา 181-188 

นางสาวพจนา บุญสนอง การศกึษาความสามารถในการอานคําของนกัเรียนท่ี

ใชภาษามลายูถ่ินในจังหวัดสงขลา โดยการสอนดวย

วิธีโฟนิคสรวมกับเกมการศกึษา 

ครุศาสตร 0.20 หนา 449-460 

  นางสาวภาวิณี อัมโร ความสามารถในการอานของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการเรียนรูดานการอานโดยวิธีโฟนิคส 

ครุศาสตร 0.20 หนา 461-472 

นางประไพ ทิพยสังข ความเชื่อตามแบบจําลองความเชื่อดานสุขภาพและ

ความเชื่ออํานาจควบคุมตนเองด านสุขภาพกับ

พฤติกรรมเส่ียงตอการติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุนใน

จังหวัดพัทลุง 

 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.20 หนา 957-971 

นางสาวพัชราวด ี อรรถวิวัฒนากุล ความม่ันคงทางอาหารของผูสูงอายุในชุมชนชนบท

จังหวัดพัทลุง 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.20 หนา 121-138 

พันจาเอกยุทธิชัย คุมเคี่ยม การประเมินผลโครงการนํารองชุมชนจัดการมูลฝอย

อันตรายอยางถูกตองของเทศบาลนครสงขลา 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.20 หนา 23-35 

นางสาวรัตติภรณ บุญทัศน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอท่ีมี

เหตุการณไมสงบของจังหวัดสงขลา 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

0.20 หนา 1176-

1198 

นางสาวสิริกร ปาชนะวงศ การศึกษาความสามารถทางการอานของนักเรียนท่ีมี ครุศาสตร 0.20 หนา 425-434 
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ความบกพรองทางการเรียนรูชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

โดยใชวิธีการสอนตรงรวมกับชุดการสอนและการ

เสริมแรง 

นางสาวสุกัญญา จิวัฒนาชวลิตกุล ความสามารถในการบวกของนักเรียนท่ีมีความ

บกพรองทางการเรียนรู โดยใชขั้นการเรียนรูของ 

สสวท. รวมกับส่ือประสมและเบ้ียอรรถกร 

ครุศาสตร 0.20 หนา 435-448 

นางสมใจ พรหมแกว การพัฒนาความสามารถในการอานของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชรูปแบบซิปปารวมกับการสอน

อานสะกดคําแจกลูก 

ครุศาสตร 0.20 หนา 565-576 
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สรุปภาพรวมตัวบงช้ีที่ 2.11 

จุดแข็ง 

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะแผน ก แบบ ก 2 ซึ่ง

กําหนดใหผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ

สวนหน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุม

วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ประกอบการสําเร็จการศึกษา 

 2. บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดอบรมใหกับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการเขียน

บทความวิชาการ/วิทยานิพนธ และการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธตอท่ีประชุมวิชาการ 

 3. บัณฑิตวิทยาลัยมีวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไวรองรับและสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษา 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. สงเสริมใหนักศึกษาไดมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือวารสารที่อยูในฐาน TCI 

 2. สงเสริมใหนักศึกษาไดเสนอผลงานวิทยานิพนธในเวทีวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ

มากขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. การพัฒนาวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย/วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใหเปน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือพัฒนาวารสารใหเขาสูฐาน TCI 

 2. สงเสริมและพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวารสารของบัณฑิตวิทยาลัย/วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อพัฒนาใหวารสารไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือเขาสูฐาน TCI ซึ่งจะ

สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

 2. ควรมีการประชาสัมพันธหรือสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรม สังเกตการณ

การนําเสนอผลงานวิทยานิพนธในเวทีวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ กอนที่นักศึกษาจะไปรวมนําเสนอจริง 

ซึ่งจะทําใหนักศึกษาไดรับความรูและทักษะท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับการนําเสนอผลงานของนักศึกษาได 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1  ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  :   กระบวนการ (P) 

คําอธิบายตัวบงช้ี ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ  หมายถึง  คาเฉล่ียความพึงพอใจของผูที่มารับ

บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย จะมีคุณภาพ

มากนอยเพียงใด  สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูมารับบริการดานตาง ๆ 

ดังน้ี  ดานการใชบริการคลินิกวิจัย ดานหองเรียนและอาคาร และดานการใหบริการ

ของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี : อ.วุฒิชัย  อินทรแกว  โทรศัพท : 08-2430-0618 

ผูจัดเก็บขอมูล :  น.ส.ณิชดาพร  หวานสนิท โทรศัพท : 08-4633-9799 

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

1.00 – 1.50 1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00 

 

*** ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทําแบบประเมินความ

พึงพอใจในการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยให

ผูรับบริการประเมินจาก 3 ประเด็นหลัก ซึ่งไดรับ

คะแนนประเมิน 4.51  

3.1-1-1  แบบประเมินความพึงพอใจ 

3.1-1-2  รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

 

ตัวบงชี้พัฒนา 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 
เปาหมาย 

ป 2557 

ผลการ 

ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

บรรล ุ

เปาหมาย 

ไมบรรลุ

เปาหมาย 

ความพึงพอใจในการใหบริการของ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

4.00 

 

4.51   

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 บัณฑิตวิทยาลัยมี การบริการดานตาง ๆ ทั้งในดานการใชบริการคลินิกวิจัย ดานหองเรียนและอาคาร 

และดานการใหบริการของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัยทุกปการศึกษา 

 

จุดที่ควรพฒันา 

- 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- 
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บทที่ 3 

สรุปผลการดําเนินงาน 
  

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ตามเกณฑมาตรฐานท่ี

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดภายใตตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ตัวบงช้ี 

และตัวบงช้ีเพิ่มเติม 1 ตัวบงชี ้มีผลการดําเนินงานดังน้ี 
 

ตารางที่ 1  ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 
 

ตัวบงชี ้ ชื่อตัวชี้วัด คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

2.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ 

5 ดีมาก 

2.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ดีมาก 

2.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 5 ดีมาก 

2.4 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร 4.72 ดีมาก 

2.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

5 ดีมาก 

2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

4.49 ดี 

2.11 ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

4.36 ดี 

ผลการประเมิน 4.80 ดีมาก 
 

หมายเหตุ  : 1.  คะแนนท่ีได หมายถึง คาเฉล่ียของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบน้ัน ๆ  

  2.  ผลการประเมิน  หมายถึง  ผลการการดําเนินงานในระดับตาง ๆ ตามเกณฑตัดสิน 

   ของ สกอ.ซึ่งการแปรผลจะเปนการอธิบายวา 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางที่ 2  ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
 

ประเภทสถาบัน  กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) ตัวต้ัง ผลลัพธ  

(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 8 ขอ 8 ขอ 5 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 5 ขอ 5 ขอ 5 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 6 ขอ 6 ขอ 5 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 4.55 คะแนน 4.72 คะแนน 4.72 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 9 ขอ 9 ขอ 5 

ตัวบงชี้ท่ี 2.10 4.60 คะแนน 
32

143.55
 4.49 4.49 

ตัวบงชี้ท่ี 2.11  รอยละ 30 5
40

34.89   4.36 4.36 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 4.80 

ผลการประเมิน ดีมาก 
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ตารางที่ 3  ตารางวิเคราะหผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 

ท่ี คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบงชี ้ I P O 
คะแนน

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 2.1 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 

2 2.2 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 

3 2.3 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 

4 2.4 - - 4.72 4.72 การดาํเนินงานระดับดีมาก 

5 2.5 - 5.00 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 

6 2.10 - - 4.49 4.49 การดาํเนินงานระดับดี 

7 2.11 - - 4.36 4.36 การดาํเนินงานระดับดี 

รวม 7 - 20.00 13.57 33.57  

ผลการประเมิน - 5.00 4.52 4.80 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย 

ที่ 10 / ๒๕๕8 
เร่ือง  แตงตัง้ผูกํากับและผูจัดเก็บหลักฐานตามตัวบงชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจําปการศึกษา ๒๕๕7 
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๖ มาตรา ๔๘ กําหนดใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  
 

 ในการน้ี เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕7 ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงแตงตั้งผูกํากับและผู
จัดเก็บหลักฐานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังน้ี 
 

องคประกอบ / ตัวบงชี้ ผูกํากับตัวบงชี้ ผูจัดเก็บหลักฐาน หมายเหตุ 
ตัวบงช้ีเพ่ิมเติม    
1. ตัวบงชี้พื้นฐาน บัณฑิตวิทยาลัยไมตองดําเนินการ 
2. ตัวบงชี้เพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย    
 2.๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนการดําเนินงาน 
ดร.ศรุติพงศ  ภูวัชรวรานนท นายสุวิทย เพ็งทิพยนาง 

นางพิชญาภา  สังขทอง 
 

 2.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ผศ.ดร.ศรัณย  ชูคดี น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 
นายสุวิทย เพ็งทิพยนาง 

 

 2.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ดร.ศรุติพงศ  ภูวัชรวรานนท นายสุวิทย  เพ็งทิพยนาง 
นางพิชญาภา  สังขทอง 

 

 2.4 การปฏิบัติตามบทบาทหนา ท่ีของ
ผูบริหารสถาบัน 

ผศ.ดร.สุระพรรณ จุลสุวรรณ น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต 
นางพิชญาภา สังขทอง 
น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท 

 

 2.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อ.วุฒิชัย  อินทรแกว น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต 
นางฐาณิชญาณ  ศรีทอง 
น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท 

 

 ๒.๑๐ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

อ.สลิลา  วงศกระจาง นายสุวิทย  เพ็งทิพยนาง 
นางฐาณิชญาณ  ศรีทอง 
 

 

 ๒.๑๑  ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร  

ผศ.ดร.ศรัณย  ชูคดี น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร 
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3. ตัวบงช้ีเพ่ิมเติม 
 3.1 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการ

ของบัณฑิตวิทยาลัย 
อ.วุฒิชัย  อินทรแกว น.ส.ณิชดาพร หวานสนิท  

 

 ใหผูรับผิดชอบและผูจัดเก็บหลักฐานมีหนาท่ี ดังน้ี 
  ๑.  ผูกํากับตัวบงชี้ 
   ๑.๑ ศึกษาเกณฑมาตรฐานใหเขาใจโดยละเอียด 
   ๑.๒ กํากับดูแล ติดตามใหการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้เปนไปตามเกณฑและประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
   ๑.๓ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเอกสาร / หลักฐาน 
   ๑.๔ เตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕7 
(เอกสาร / หลักฐาน / สัมภาษณ) 
   ๑.๕ ประสานงานกับผูจัดเก็บหลักฐานใหตัวบงชี้ตามองคประกอบบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
  ๒.  ผูจัดเก็บหลักฐาน 
   ๒.๑   ศึกษาเกณฑมาตรฐานใหเขาใจโดยละเอียด 
   ๒.๒ จัดเก็บหลักฐานตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ 
   ๒.๓ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและเอกสาร / หลักฐาน 
   ๒.๔ ประสานงานกับผูกํากับตัวบงชี้ ในกรณีท่ีมีปญหาจากการจัดเก็บหลักฐาน 
   ๒.๕ เตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕7 
 

 ท้ังน้ี  ใหผูกํากับตัวบงชี้และผูจัดเก็บหลักฐานปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายเปนไปดวยความเรียบรอย มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดกับบัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    สั่ง ณ วันท่ี 22 มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระพรรณ  จุลสุวรรณ) 
คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
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รายนามคณะกรรมการจัดทํา 

 

 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุล   จุลสุวรรณ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 2. ดร.ศรุติพงศ  ภูวัชรวรานนท รองคณบดีงานแผนและพัฒนา 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัณย ชูคด ี  รองคณบดีงานวิชาการและงานวิจัย 

 4. ดร.สลิลา  วงศกระจาง ผูชวยคณบดีงานสื่อสารองคกร 

 5. อาจารยวุฒิชัย  อินทรแกว  ผูชวยคณบดีงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

       การประกันคุณภาพการศึกษา 

 6. นายสุวิทย  เพ็งทิพยนาง รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 7. นางสาวศศิธร  ธรรมรัต  นักวิชาการศึกษา 

 8. นางฐาณิชญาณ  ศรีทอง  นักวิชาการศึกษา 

 9. นางพิชญาภา  สังขทอง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

10. นางสาวอรวรรณ  พงศาวดาร  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

11. นางสาวณิชดาพร    หวานสนิท นักวิชาการศึกษาคอมพิวเตอร 

 



 

บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ปรัชญา : สรางองคความรู ควบคูคุณธรรม นําภูมิปญญา พัฒนาสูสากล 

 วิสัยทัศน : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มุงประสานงานเพื่อ

ผลิตและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสามารถแสวงหา

องคความรู สรางสรรคผลงานวิจัยดวยจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย

บูรณาการศาสตรจากทองถิ่นสูสากล 


