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คํานํา 
 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับนี้  เปนรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553  จัดทําขึ้นเพื่อรองรับการตรวจติดตามประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเพื่อประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานใหกับสาธารณชนไดรับทราบ โดยรายงานฉบับนี้จะประกอบดวย บทนํา ขอมูลเบื้องตน
ของบัณฑิตวิทยาลัย  ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงรายงานตามเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑมาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สรุปผลการดําเนินงาน และภาคผนวก โดยในปการศึกษา 2552 
บัณฑิตวิทยาลัยรับการประเมินตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. จํานวน 24 ตัวบงชี้ และตามเกณฑ
มาตรฐานของ สมศ. จํานวน 2 ตัวบงชี้ รวมทั้งหมด 26 ตัวบงชี้ 

บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปฉบับนี้จะเปนสวนหนึ่งในการสะทอน
ผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยตลอดปการศึกษา 2552 ใหสาธารณชนไดรับทราบ ตลอดจน
การติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะสงผลให
การดําเนินงานในดานตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทุกคน 
ที่ไดรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ จนมีผลงานปรากฏเปนรูปธรรม และ
บัณฑิตวิทยาลัยจะมุงมั่นพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย  ผลพฤกษไพร) 
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

16  สิงหาคม  2553 
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 บทนํา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียด
ไวในหมวด 6 มาตรฐานการประกันการศึกษา เพื่อใชเปนกลไกลในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 การประกันคุณภาพเปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษา/หรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
กําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับแนวทางการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ซ่ึงคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ของสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด ทั้งนี้ โดยเนนใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับบัณฑิตวิทยาลัย อาทิ  
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนทองถ่ิน มีสวนรวมในการดําเนินการและรวมกันปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในป 2551 ที่ผานมา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับการประเมินอยูในระดับดี โดยมีผลการประเมินตามองคประกอบ 
ดังนี้ 

องคประกอบ คะแนนที่ได ผลการประเมิน 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผน การดําเนินการ 
3 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 3 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 3 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย 3 ดีมาก 
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องคประกอบ คะแนนที่ได ผลการประเมิน 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 2.33 ดี 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2 พอใช 
องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 1.60 พอใช 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 3 ดีมาก 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1.67 พอใช 

รวม 2.44 ดี 
 

 จากผลการประเมินการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 
2551 บัณฑิตวิทยาลัยไดนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมีมาตรฐานและสรางประโยชนทางการศึกษาแกนักศึกษา
มากยิ่งขึ้น เชน การจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาทุกประเภท ทั้งกิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมกีฬา
และสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และ
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดรวมเสนอบทความ
วิทยานิพนธหรืองานวิจัยในเวทีตาง ๆ ตลอดจนใหทุกภาคสวนของบัณฑิตวิทยาลัยไดมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ เชน การจัดการเรียนการสอน  การเงินและงบประมาณ  ตลอดจนการการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะพยายามรักษามาตรฐานการประกนัคณุภาพ
การศึกษาใหครบถวนทุกดาน เพื่อสรางมาตรฐานการศึกษาใหกับทองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ
ตอไป  
 
 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย ผลพฤกษไพร) 
 ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
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บทที่ 1 
ขอมูลเบื้องตนของบณัฑิตวิทยาลัย 

 
 ช่ือหนวยงาน  : บัณฑิตวิทยาลยั (Graduate School) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 ที่อยู   : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (อาคาร 9 หอง 9-203) 
      160 หมูที่ 4  ตาํบลเขารูปชาง  อําเภอเมือง  จังหวดัสงขลา  90000 
 โทรศัพท  : 0-7433-6933 , 0-7432-5007 ตอ 246 หรือ 0-7433-6948 
 โทรสาร   : 0-7433-6948  
  เว็บไซต   :   http://gs.skru.ac.th 
 
ประวัติความเปนมา 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ทําหนาที่เปนแกนประสานงานพัฒนาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ซ่ึงจัดตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความจําเปนในการพัฒนาทองถ่ินและความพรอมของศักยภาพทางวิชาการของคณะวิชาที่เปด
ทําการเรียนการสอน ปจจุบันสํานักงานตั้งอยู ณ อาคาร 9 ช้ัน 2 หอง 9-203 โดยมีประวัติความ
เปนมา ดังนี้ 
 พ.ศ. 2462 จัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูมณฑล ณ ตําบลทาชะมวง  อําเภอกําแพงเพชร 

จังหวดัสงขลา 
 พ.ศ. 2504 ยกฐานะเปนวทิยาลัยครูสงขลา 
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระกรณุาโปรดเกลาพระราชทานนาม

“สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพนัธ 2535 
 พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 กําหนดใหเปนสถาบันอุดมศึกษา

เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
ทําการวิจยัใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพฒันา
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
เปดสอนหลายสาขาวิชาชีพ  

 พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา โดย ผูชวยศาสตราจารยนิรัตน  จรจิตร อธิการบดี 
ไดกําหนดนโยบายใหจดัตั้งโครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา 
และไดจัดตั้งโครงการบัณฑติศึกษาขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2542 
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 พ.ศ. 2544 เปดสอนระดับบัณฑติศึกษา โดยเปดสอนในหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิต
วิชาชพีครู และหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสูตรและการสอน 

 ปจจุบัน  เปดสอนระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ จํานวน 7 สาขาวิชา และภาคปกต ิ
จํานวน 1 สาขาวิชา 

  
ปรัชญา 
 “จริยธรรมนําการวิจยัและพฒันา ประสานหลักวิชากับภมูิปญญาทองถ่ิน” 
 
วิสัยทัศน 
 ผลิตบัณฑิตระดับสูงกวาปรญิญาตรี ใหมีจริยธรรม มีความชํานาญการวิจัยและสามารถ
เปนผูนําในการพัฒนา โดยประยุกตหลักวชิากับภูมิปญญาทองถ่ินมาปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
พันธกิจ 
 1. สงเสริมและพัฒนาบัณฑิตใหมีจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 2. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพระดับสูงกวาปริญญาตรี 
 3. ผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขา 
 4. ใหบริการทางวิชาการตามความตองการของทองถ่ิน 
 
นโยบาย 
 1. สรางเสริมความรวมมือกับชมุชนและบุคลากรฝายตาง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกสถาบัน
ในการจดัการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีใหมีประสิทธิภาพ 
 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา 
คุณลักษณะของบัณฑิตอยางตอเนื่อง 
 3. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการเผยแพรผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่
มีประโยชนตอทองถ่ินและประเทศชาต ิ
 4. สงเสริมและสนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 
 5. สงเสริมใหมีการสรางเครือขายการศึกษาระหวางบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 
 6. จัดหาแหลงเงนิทุนวจิัยเพื่อสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ 
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เปาประสงค 
 1. ผลิตบัณฑิตในระดับสูงกวาปริญญาตรีใหมีจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 2. สงเสริมการวิจัยเพื่อพฒันาและสรางองคความรูใหม 
 3. สงเสริมการนําองคความรูจากหลักวิชา การวิจัยไปเผยแพรและบริการแกชุมชน /ทองถ่ิน  
 4. สงเสริมใหมีการจัดการความรูของชุมชนเพื่อพัฒนาและแกปญหาชุมชน /ทองถ่ิน 
 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 “วิสัยทัศนกวางไกล ใฝรูในหลักวิชาและงานวิจยั มีคุณธรรม จริยธรรม นําความรูสูการ
พัฒนาทองถ่ิน” 
 
โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่กํากับ
มาตรฐาน สนับสนุน และอํานวยการ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มี
หนาที่หลักในการจัดการศึกษาและบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีโครงสรางสวน
ราชการและโครงสรางการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้ 
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โครงสรางสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย 

สํานักงาน / สถาบัน คณะ 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี 

คณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 

สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการ 

สํานักศิลปและ
วัฒนธรรม 
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โครงสรางการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการบณัฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

รองผูอํานวยการ 

นักวิชาการศึกษา 

เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 

ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

หัวหนาสํานักงาน 

อธิการบดี 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
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บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา มีบุคลากรดังตอไปนี ้
 1.  คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
  1.1  ผศ.ดร.พิศมัย ผลพฤกษไพร ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
  1.2  รศ.ดร.เสาวภา โชติเกษมศร ี รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา 
  1.3  นายสุระพรรณ จุลสุวรรณ รองผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา 
  1.4  นางสุเพ็ญ ดวงทอง  หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
  1.5  นายจตุรภทัร จันทรทิตย ฝายประกันคณุภาพการศึกษา 
 2. เจาหนาท่ีประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
  2.1  น.ส.ศศิธร ธรรมรัต  นักวิชาการศึกษา 
  2.2  น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
  2.3  นางพิชญาภา สังขทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
  2.4  นายสุวิทย เพ็งทิพยนาง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.1  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   3.1.1  ผศ.ดร.อุไร  แฉลม  ประธานหลักสูตร 
   3.1.2 ดร.ทัศนา  เมฆเวยีน กรรมการ 
   3.1.3 ผศ.พิชิต  รอดทอง กรรมการ 
   3.1.4 ผศ.ถวิล  อนันตพงศ กรรมการ 
   3.1.5 ผศ.พรรณี  ไชยโย  กรรมการและเลขานุการ 
  3.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน 
   3.2.1 ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ  ประธานหลักสูตร 
   3.2.2 ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง  รองประธานหลักสูตร 
   3.2.3 รศ.ลําดวน  เกษตรสุนทร กรรมการ 
   3.2.4 ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร  กรรมการ 
   3.2.5 ดร.ณรงค  กาญจนะ กรรมการและเลขานุการ 
  3.3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตรศกึษา 
   3.3.1 ดร.สธน  เสนาสวัสดิ ์ ประธานหลักสูตร 
   3.3.2 ดร.อนุมัต ิ  เดชนะ  รองประธาน 
   3.3.3 ดร.สุวรรณ ี พรหมศิริ กรรมการ 
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   3.3.4 นายเสร ี  เรืองดิษฐ กรรมการ 
   3.3.5 ดร.ทวีสิน  นาวารัตน กรรมการ 
   3.3.6 ดร.วิภาพรรณ พงศเจริญ กรรมการ 
   3.3.7 ดร.พัชรี  หลุงหมาน กรรมการและเลขานุการ 
  3.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขายทุธศาสตรการพัฒนา 
   3.4.1 ดร.อัจฉรา  วงศวัฒนามงคล ประธานหลักสูตร 
   3.4.2 ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต รองประธานหลักสูตร 
   3.4.3 รศ.กิตติ  ตันไทย  กรรมการ 
   3.4.4 ผศ.สนธยา พลศรี  กรรมการ 
   3.4.5 ดร.แสนศักดิ ์ ศิริพานิช กรรมการและเลขานุการ 
  3.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
   3.5.1 รศ.ชาญชัย เรืองขจร ประธานหลักสูตร 
   3.5.2 ดร.สุวรรณ ี พรหมศิริ กรรมการ 
   3.5.3 รศ.อมรรัตน แมกไมรักษา กรรมการ 
   3.5.4 นายจตุรงค แวงนอก กรรมการ 
   3.5.5 รศ.ทิพยวัลย เรืองขจร กรรมการและเลขานุการ 
  3.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
   3.6.1 รศ.สุรพล  มนัสเสรี ประธานหลักสูตร 
   3.6.2 ดร.ครวญ  บัวคีรี  รองประธานหลักสูตร 
   3.6.3 ดร.ภวกิา  บุณยพพิัฒน กรรมการ 
   3.6.4 ดร.รัชฎา  เศรษฐวงศสิน กรรมการ 
   3.6.5 รศ.นฤมล  อัศวเกศมณ ี กรรมการและเลขานุการ 
  3.7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
   3.7.1 ผศ.ดร.พรเลิศ อาภานุทัต ประธานหลักสูตร 
   3.7.2 ดร.แสนศักดิ ์ ศิริพานิช รองประธานหลักสูตร 
   3.7.3 ผศ.นิตยา  จิตรักษธรรม กรรมการ 
   3.7.4 ผศ.อังคณา ธรรมสัจการ กรรมการ 
   3.7.5 ผศ.ภรทิพย นิลมณ ี  กรรมการ 
   3.7.6 น.ส.สายฝน อยูบํารุง  กรรมการ 
   3.7.7 ดร.ชูตา  ประโมจนีย กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรและนักศึกษา 
 ปการศึกษา 2552 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 สาขาวิชา รวมนักศึกษาทั้งหมดจํานวน  99   คน  โดยแยก
เปนสาขาวิชาดังตอไปนี้ 
 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   จํานวน   13   คน 
 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวน   16   คน 
 3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศกึษา จํานวน   17   คน 
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน    8    คน 
 5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  จํานวน   22   คน 
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  8  คน 
 7. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จํานวน   15   คน 
 
งบประมาณ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับจัดสรร
งบประมาณจากเงินรายได เปนเงินทั้งสิ้น  12,072,800 บาท (สิบสองลานเจด็หมืน่สองพนัแปดรอยบาท
ถวน)  ใชสําหรับการจัดการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท และนักศึกษาประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยแบงตามผลผลิต ดังตอไปนี้ 
 1. ผลผลิตที่ 1  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
  1.1 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน  8,775,900 บาท 
  1.2 โครงการพัฒนาบัณฑิต  จํานวน  1,264,800 บาท 
 2. ผลผลิตที่ 3  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
  2.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  จํานวน  1,258,600 บาท 
  2.2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (บัณฑิตวิทยาลัย)  จํานวน  683,500 บาท 
 3. ผลผลิตที่ 4  ผลงานการใหบริการวิชาการ 
  3.1 โครงการเผยแพรงานบริการวิชาการ  จํานวน  90,000 บาท 
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บทที่ 2  
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดําเนินการงานประกันคุณภาพ ประจําป
การศึกษา 2552  ตามตัวบงช้ีของ สกอ. จํานวน 9 องคประกอบ รวม 24 ตัวบงช้ี และตามตัวบงช้ีของ สมศ. 
จํานวน 2 ตัวบงช้ี รวมท้ังสิ้น 26 ตัวบงช้ี ไดดําเนินการประเมินตนเองโดยมีผลการประเมินตาม
องคประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1    มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
และมีการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ  
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและกัน

และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ีเพื่อวัดความสําเร็จ

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

ผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน :  

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

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนด ปรัชญา วัตถุประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศน เปนลายลักษณอักษร
ไวท่ีบอรดภายในตัวอาคารเรียน บน web site บัณฑิตวิทยาลัย (http://gs.skru.ac.th) รวมถึงเผยแพรให
อาจารย เจาหนาท่ี และนักศึกษา โดยจัดพิมพไวในคูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัยและคูมือนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักฐานอางอิง  ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-1-1  หมายถึง บอรดในอาคารเรียนของบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร 9) 
หมายเลข 1.1-1-2 หมายถึง web site บัณฑิตวิทยาลัย (http://gs.skru.ac.th) 
หมายเลข 1.1-1-3 หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 1.1-1-4 หมายถึง คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2 บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีการ
แตงตั้งกรรมการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ไดรวมกันกําหนดกลยุทธและจัดทําแผนการดําเนินการ
และทบทวนแผน และรวมกันวิเคราะห SWOT เพื่อนํามาพัฒนา กําหนดกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงค วัตถุประสงค นํามาสูการกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน ในคูมือมาตรฐานบัณฑิต
วิทยาลัย รวมถึงแผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีสอดคลองกันและกัน 
และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-2-1  หมายถึง คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แตงตั้งกรรมการบริหารงาน
   บัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 1.1-2-2  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  
หมายเลข 1.1-2-3  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 – 
   2552 
หมายเลข 1.1-2-4  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) 
หมายเลข 1.1-2-5  หมายถึง รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบงช้ีเกณฑการประกัน  
   คุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ปการศึกษา 2552 

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงช้ี
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานในการจัดโครงการและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-3-1  หมายถึง คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ 

อุดมศึกษา สํานักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หมายเลข 1.1-3-2  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 1.1-3-3  หมายถึง โครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู 
หมายเลข 1.1-3-4  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  

ณ ประเทศมาเลเซีย 
หมายเลข 1.1-3-5  หมายถึง โครงการเปดโลกทัศน 
หมายเลข 1.1-3-6  หมายถึง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบงช้ีเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ปการศึกษา 2552 
4 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ โดยการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติกับ

มหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากไดรับอนุมัติโครงการแลว จึงจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลวไดมีการประเมินผลโครงการและนําเสนอผลการ
ดําเนินการโครงการเปนลายลักษณอักษร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-4-1  หมายถึง รายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรบัณฑิต-
   วิทยาลัย 
หมายเลข 1.1-4-2 หมายถึง รายงานสรุปผลโครงการเพิ่มประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง 
   โดยประสบการณตรง 
หมายเลข 1.1-4-3 หมายถึง รายงานสรุปผลโครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามพัฒนาหลักสูตร 
   และการจัดการเรียนรู 
หมายเลข 1.1-4-4  หมายถึง รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปลูกปาชายเลน 
   ลดภาวะโลกรอน เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ 
   พระเจาอยูหัว 
 หมายเลข 1.1-4-5  หมายถึง รายงานสรุปผลโครงการเปดโลกทัศน  

5 บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอยปละ 
2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการตรวจ ติดตาม และ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดําเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานดวยการ
กําหนดใหสงผลการประเมินโครงการเปนลายลักษณอักษร และจัดทํารายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในสงไปยังมหาวิทยาลัยอีกดวย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-5-1  หมายถึง รายงานผลการดําเนินโครงการ ประจําปการศึกษา 2552 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หมายเลข 1.1-5-2  หมายถึง คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งกรรมการตรวจ ติดตาม และ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หมายเลข 1.1-5-3  หมายถึง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2551 

6 บัณฑิตวิทยาลัยมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค 
เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2552  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-6-1  หมายถึง รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบงช้ีเกณฑ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย  
   ปการศึกษา 2552 

7 บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยการจัดประชุมเพื่อทบทวนผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2552 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 1.1-7-1  หมายถึง รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย วันที่  
   17 กุมภาพันธ 2553 
หมายเลข 1.1-7-2 หมายถึง รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบงช้ีเกณฑ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัย  
   ปการศึกษา 2552 
หมายเลข 1.1-7-3 หมายถึง รายงานประจําป  (การประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําป

การศึกษา 2551 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการ พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงช้ีเพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 5 7 7 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 1.1 
 

จุดแข็ง :  
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางชัดเจน 
2. บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจําปสําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

 

แนวทางเสริม : 
1. ประชาสัมพันธปรัชญา วิสยัทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจําป

ของบัณฑิตวิทยาลัยใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกไดรับทราบ 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2552 ท้ังหมด 8 ตัว และมีจํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552 ท่ี
บรรลุเปาหมาย จํานวน 5 ตัว 
 
 
 
 

50.62100
8
5

=×  
 

 หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
 หมายเลข 1.2-1  หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีของ 
การปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

รอยละ 
100 

100 100 62.50 1 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 1.2 
 

จุดแข็ง :  
- 

 
 

  จํานวนตัวบงช้ีตามแผนปฏิบัติราชการประจําปที่ปฏิบัติไดบรรลุเปาหมาย 

       จํานวนตัวบงช้ีทั้งหมดของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 
× 100 



รายงานการประกันคุณภาพประจําป 2552  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
 

19

แนวทางเสริม 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ควรมีการเรงรัดและควบคุมใหผูท่ีรับผิดชอบมีการดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว 
2.  ไมควรเรงรัดการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคม ทําใหระยะเวลาการ

ดําเนินโครงการหายไปประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 

จุดแข็ง : 
1.  บัณฑิตวิทยาลัยมีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ท่ีมีความสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย และความตองการทองถิ่น 
2. บัณฑิตวิทยาลัยมีเจาหนาท่ีและบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดูแลดานแผนงบประมาณของ

บัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง 
 

แนวทางเสริม : 
1.  กําหนดแผนในการเผยแพรประชาสัมพันธใหกับประชาคมทราบทุกป 
2.  จัดทําโครงการการทํารายงานประจําป มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย รายงานการประเมินตนเอง 
3.  เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหประชาคมทราบ 

 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
 

แนวทางการพัฒนา : 
ควรมีการเรงรัดและควบคุมใหผูท่ีรับผิดชอบมีการดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว 
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องคประกอบที่ 2 การเรยีนการสอน 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

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

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของ
มหาบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและ
หรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง  และมีการประกันคุณภาพ
หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

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

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเปดหลักสูตร โดยจะตองผานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชัฏสงขลา พ.ศ. 2547  (มาตรา 18 (3))   และมีเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตลอดจนมีข้ันตอนขอความเห็นชอบปดหลักสูตรตามแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-1-1  หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 

(ตอ) 
หมายเลข 2.1-1-2  หมายถึง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
   (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548) 
หมายเลข 2.1-1-3 หมายถึง แนวปฏิบัติการเสนอขอความเห็นชอบการปดหลักสูตร ของ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
หมายเลข 2.1-1-4 หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร โดยกําหนดไวในหลักสูตร
แตละหลักสูตรที่เปดสอน  ซึ่งในแตละปการศึกษาจะมีการประกาศรับสมัครนักศึกษาอยางชัดเจน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-2-1  หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หมายเลข 2.1-2-2  หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หมายเลข 2.1-2-3  หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
หมายเลข 2.1-2-4 หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
   การเกษตร 
หมายเลข 2.1-2-5 หมายถึง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 
   ชุมชน 
หมายเลข 2.1-2-6  หมายถึง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 
หมายเลข 2.1-2-7  หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
หมายเลข 2.1-2-8 หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2553 

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีการวิเคราะหจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ขอ 9)  ซึ่ง
การปรับปรุงหลักสูตรจะตองมีคณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรอยางชัดเจน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-3-1 หมายถึง มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
หมายเลข 2.1-3-2  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549 - 2552 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
4 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละ
ของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานฯ รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพ
เผยแพร รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา  โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ เกี่ยวกับการเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแตละปการศึกษา มีการติดตามการจัด
การศึกษาของแตละหลักสูตรตั้งแตการกําหนดตารางเรียน กําหนดอาจารยผูสอน อาจารยพิเศษ 
การสอบวิทยานิพนธ และสงเสริมใหนักศึกษานําบทความจากวิทยานิพนธไปตีพิมพและเผยแพร 
ตลอดจนมีการติดตามการมีงานทําของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนักศึกษาเสนอแนะ
ความคิดเห็นเพื่อใหหลักสูตรไดปรับปรุงการดําเนินงานใหมีคุณภาพยิ่ง ๆ ข้ึนไป 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-4-1  หมายถึง รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย     
หมายเลข 2.1-4-2 หมายถึง บันทึกขอความ เรื่อง ขอรายละเอียดวิชาเรียน อาจารยผูสอน 
   และขอมูลอาจารยพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 
หมายเลข 2.1-4-3  หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ (กพร.) ตัวช้ีวัด 
                                                    ท่ี 4.1.4  รอบ 12 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
หมายเลข 2.1-4-4  หมายถึง บทความวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับ
   ตีพิมพ 
หมายเลข 2.1-4-5  หมายถึง แบบสอบถามการติดตามผลมหาบัณฑิต 
หมายเลข 2.1-4-6 หมายถึง รายงานผลการสํารวจการติดตามผลมหาบัณฑิต 

5 บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตาง ๆ มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการ
ดําเนินการหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-5-1  หมายถึง รายงานการประชุมหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   หลักสูตรและการสอน 

6 บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีเปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกดาน และมีการ
ประกันคุณภาพ หลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยหลักสูตรของ
บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตลอดจนมี
การจัดทําประกันคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เชน ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดหาตํารา สื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนหองศึกษาคนควาเพื่อใหนักศึกษา
ไดเรียนรูเพิ่มเติม  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย   
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 

6 
(ตอ) 

หลักฐานอางอิง ประกอบดวย   
หมายเลข 2.1-6-1  หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมาตรฐาน
   หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
หมายเลข 2.1-6-2  หมายถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
หมายเลข 2.1-6-3  หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2551 
หมายเลข 2.1-6-4  หมายถึง ภาพถายหองคลินิกวิจัย 
หมายเลข 2.1-6-5  หมายถึง ภาพถายวิทยานิพนธของสํานักวิทยบริการท่ีไดรับงบประมาณ 
   สนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 2.1-6-6 หมายถึง ภาพถายสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน ตัวรับ-สงสัญญาณ Wireless Lan 
บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก) และ
ปริญญาเอก) ท่ีเปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด  ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
มีหลักสูตรปริญญาโทที่เปดสอนแผน ก (2) เทานั้น จํานวน 5 หลักสูตร 7 สาขาวิชา คิดเปนรอยละ 
100 ของหลักสูตรปริญญาโทที่เปดสอน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.1-7-1  หมายถึง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอน แผน ก (2) 
   1)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
    1.1)  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    1.2)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
        1.3)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

7 

   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
    2.1)  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร 
   3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    3.1)  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
   4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    4.1)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
   5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
    5.1)  สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 
หมายเลข 2.1-7-2 หมายถึง ตัวอยางวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัราชภฏั

สงขลา    
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 

7 
(ตอ) 

1)   การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานตันหยงกา
โบยชัยพัฒนา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของ นางเพ็ญโฉม  ลัภบุญ  นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน 

   2)    ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
    พุทธศักราช 2546 ในสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง  
    ของ นายวินิต  เตาจันทร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหา-
    บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   3)    เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสรางสรรค

ทางวิทยาศาสตรและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา ท่ีไดรับการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู 
4 MAT กับการสอนตามคูมือครู ของ นางสาวอัจฉรา  สอนสั่ง  
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

4)    การกําหนดยุทธศาสตรดานการตลาดการเลี้ยงนกเขาชวา 
กรณีศึกษา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของ นางสาวสุพัตรา  
อินทรคีรี นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระดับ 7 7 7 7 3 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 
 

จุดแข็ง : 
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีหลักเกณฑในการเปดและปดหลักสูตรอยางชัดเจน 
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2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตร เพื่อเนนใหมหาบัณฑิต
ไดสําเร็จการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

3. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะ แผน ก (2) 
เทานั้น โดยนักศึกษาจะตองทําวิทยานิพนธเพื่อเปนสวนหนึ่งการของการสําเร็จการศึกษา 

4. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับการ
รับรองหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร 

 

แนวทางเสริม : 
1. ควรเผยแพรระเบียบ / ขอบังคับ การเปดและปดหลักสูตรใหกับคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรไดรับทราบ 
2. จัดทําและเผยแพรคูมือการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรใหกับหลักสูตรตาง ๆ ไดรับทราบและ

ถือปฏิบัติ 
3. สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสตูรอยางตอเนือ่ง 

 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาทุกหลักสูตร 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน เปนสําคัญทุกหลักสูตร 
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของ

ผูเรียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู ท่ีจัดใหผู เรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร โดยการประชาสัมพันธแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษาใหกับอาจารยผูสอนไดทราบ อีกทั้งมีการมอบหมายใหประธานหลักสูตรเปนผูประสาน
กับอาจารยผูสอนและนักศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-1-1  หมายถึง ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
หมายเลข 2.2-1-2  หมายถึง แนวการสอนรายวิชาตาง ๆ 
หมายเลข 2.2.1-3 หมายถึง รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร โดยการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 
เชน รายวิชา 1066901  สัมมนาการบริหารการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองแบงกลุมเพื่อจัดการ
สัมมนาในเนื้อหาท่ีรับผิดชอบ หรือรายวิชา 1026941 ประสบการณภาคสนามการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู ท่ีนักศึกษาจะตองลงพื้นที่ เพื่อฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ตลอดจนการบริการใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา เปนตน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-2-1  หมายถึง แนวการสอนรายวิชา 1066901 สัมมนาการบริหารการศึกษา 
หมายเลข 2.2-2-2 หมายถึง แนวการสอนรายวิชา 1026941 ประสบการณภาคสนามการพัฒนา 
   หลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
หมายเลข 2.2-2-3 หมายถึง แนวการสอนรายวิชา 5006902 สัมมนา 2  
หมายเลข 2.2-2-4  หมายถึง ประมวลภาพถายการจัดสัมมนาของนักศึกษา 
หมายเลข 2.2-2-5  หมายถึง รายงานผลโครงการฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนามและ 
   ศึกษาดูงาน 
หมายเลข 2.2-2-6 หมายถึง รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนรู 
หมายเลข 2.2-2-7 หมายถึง รายงานผลโครงการเปดโลกทัศนการบริหารธุรกิจ ณ สถาน 
   ประกอบการจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ 
หมายเลข 2.2-2-8 หมายถึง ภาพถายและบรรยากาศหองคลินิกวิจัย 

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการสงเสริมใหนักศึกษาและอาจารยใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  
ในการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร โดยการใหบริการ Internet Wireless Lan 
และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน Notebook เครื่องฉายทึบแสง (Visualizer) เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ตลอดจนมีเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต
ของคณะและสํานักงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใชในการศึกษาคนควาขอมูลของ
นักศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-3-1  หมายถึง ภาพถายสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งติดตั้งประจําหองเรียน

ทุกหอง 
หมายเลข 2.2-3-2 หมายถึง เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 2.2-3-3  หมายถึง เว็บไซตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเลข 2.2-3-4  หมายถึง เว็บไซตของมหาวิทยาลัย (www.skru.ac.th) 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
4 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอ

ความตองการของผูเรียน  โดยจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อเปนทางเลือก
ใหกับผูเรียนที่มีความสนใจที่หลากหลาย  ตลอดจนใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นเพื่อนําหนวยกิตมาคิดรวมกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีตนสังกัดได    
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-4-1  หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
หมายเลข 2.2-4-2  หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หมายเลข 2.2-4-3  หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
หมายเลข 2.2-4-4  หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
   การเกษตร 
หมายเลข 2.2-4-5 หมายถึง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 
   ชุมชน 
หมายเลข 2.2-4-6 หมายถึง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ 
หมายเลข 2.2-4-7 หมายถึง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 
หมายเลข 2.2-4-8 หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (หมวด 3 การรบัเขาเปนนักศึกษา
   และสภาพนักศึกษา) 

5 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให
ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ตลอดจนมีกําหนดใหผูสอนสงแนวการเรียน รายงานการสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
เพื่อสงเสริมใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-5-1  หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (หมวด 5  การวัดและประเมินผล
   การศึกษา) 
หมายเลข 2.2-5-2 หมายถึง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และแนวทาง 
   การบริหารเกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2548
หมายเลข 2.2-5-3 หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กําหนดปฏิทินวิชาการ 
   นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2552 และภาคเรียนที่  
   3/2552 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
6 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ สิ่งสนับสนุน

การเรียนรูทุกหลักสูตร โดยการใชแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 
ตลอดจนสื่อและนวัตกรรมทางการสอนกับนักศึกษาทุกหลักสูตร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.2-6-1  หมายถึง แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโครงการ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําภาคเรียนที่ 2 
   ปการศึกษา 2552 
 หมายเลข 2.2-6-2  หมายถึง สรุปรายงานการประเมินประสิทธิภาพผลการสอนของอาจารย
   โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจํา
   ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 

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

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552 

หมายเลข 2.2-7-2  หมายถึง สรุปรายงานการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจํา
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 

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

อาจารย 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระดับ 7 4 7 7 3 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 
 

จุดแข็ง : 
1. บัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความสัมพันธท่ีดีกับอาจารยผูสอน 

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยไดใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดตารางเรียน 
อาจารยผูสอน ตลอดจนใหความรูความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด
การศึกษาของหลักสูตรกับอาจารยผูสอนประจําหลักสูตร 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการสงเสริมใหนักศึกษาไดมี
สวนรวมในการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจนใหนักศึกษาประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยผูสอน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาการสอนของบัณฑิต
วิทยาลัย 

3. บัณฑิตวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไวบริการอาจารยผูสอนและนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เชน โนตบุก  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualize)  
Wireless Lan 

 

แนวทางเสริม : 
1. จัดทําคูมืออาจารยผูสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใชเปนคูมือในการจัดการสอนใหกับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 
 องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรทุกหลักสูตร 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใช ในการปฏิบัติไดจริง 

โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ท้ังมีท่ีกําหนด และไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือ

กับองคกรหรือหนวยงานภายนอก 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ   สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ

หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกใน

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร ซึ่งการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจําเปนจะตองมีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิมารวมวิพากษหลักสูตร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.3-1-1  หมายถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  และมาตรฐานหลักสูตร
   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
หมายเลข 2.3-1-2  หมายถึง คูมือการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการ
ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร โดยการสงเสริมให
นักศึกษาไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง เชน โครงการศึกษาดูงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ 
บานเขากลม ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ซึ่งมีปราชญชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
พอเพียงใหความรูแกผูเขารวมศึกษาดูงาน  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.3-2-1  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายเลข 2.3-2-2 หมายถึง โครงการเปดโลกทัศนการบริหารธุรกิจ ณ สถานประกอบการ 
   จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ 
หมายเลข 2.3-2-3 หมายถึง โครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ 
   เรียนรู 
หมายเลข 2.3-2-4 หมายถึง โครงการเพิ่มประสบการณการเรียนรูดวยตนเองโดยประสบการณ 
   ตรง 
 หมายเลข 2.3-2-5  หมายถึง หนังสือเชิญวิทยากร / อาจารยผูสอนรวม / ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
   เครื่องมือวิจัย 
หมายเลข 2.3-2-6 หมายถึง ตารางเรียน และแนวการสอน 
หมายเลข 2.3-2-7 หมายถึง คําสั่งแตงตั้งอาจารยพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 2 และ 3 
   ปการศึกษา 2552 

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร
โดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก โดยไดรับความรวมมือจากองคกรหรือ
บุคคลภายนอกในการใหความรู 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.3-3-1  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมายเลข 2.3-3-2  หมายถึง โครงการเปดโลกทัศนการบริหารธุรกิจ ณ สถานประกอบการ 
   จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ 
หมายเลข 2.3-3-3  หมายถึง โครงการเพิ่มประสบการณการเรียนรูดวยตนเองโดยประสบการณ 
   ตรง 
หมายเลข 2.3-3-4  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  
                                                     ณ ประเทศมาเลเซีย 
หมายเลข 2.3-3-5 หมายถึง หนังสือเชิญวิทยากร 

4 บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ
สนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร  เชน โครงการโครงการฝก
ปฏิบัติการภาคสนามพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ท่ีไดทําหลักสูตรใหกับโรงเรียนตันหยงกาโบย จังหวัดสตูล 
 



รายงานการประกันคุณภาพประจําป 2552  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
 

33

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.3-4-1  หมายถึง โครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรู 
หมายเลข 2.3-4-2  หมายถึง รายงานผลโครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู 
หมายเลข 2.3-4-3  หมายถึง ภาพถายโครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู 
5 บัณฑิตวิทยาลัย มีการการประเมินโครงการของแตละหลักสูตร เพื่อประเมินปรับปรุงการมีสวน

รวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.3-5-1  หมายถึง รายงานการประชุมพิจารณารายงานสรุปโครงการที่ไดรับ

งบประมาณจากบัณฑิตวิทยาลัย 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม 

ระดับ 5 4 5 5 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.3 
 

จุดแข็ง : 
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2. บัณฑิตวิทยาลัยสงเสริมใหมีจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถนําความรู

ไปปฏิบัติไดจริง 
3. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการทางการศึกษา โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

เขามามีสวนรวม 
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แนวทางเสริม : 
 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนเปนระยะ ๆ เพื่อจะไดนําผลมา
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
  

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

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยยึดเอาหลักจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับคณาจารย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.7-1-1  หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   เรื่อง   จรรยาบรรณ

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
หมายเลข 2.7-1-2  หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวย  จรรยาบรรณ 

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยยึดเอาหลักจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวเปนลายลักษณ
อักษร เพื่อสงเสริมใหอาจารยหรือผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดตาม
ขอบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัย เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับคณาจารย และไดติดตามรายงาน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย โดยหากอาจารยทานใด
ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ไดกําหนดไวจะมีการนําเอาขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบน  พ.ศ. 2550 มาบังคับใชตอไป 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.7-2-1  หมายถึง แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย 
หมายเลข 2.7-2-2  หมายถึง รายงานการปฏิบัติงานของอาจารย 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 

(ตอ) 
หมายเลข 2.7-2-3  หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยหลักเกณฑและ 
   วิธีการตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบน  พ.ศ.  2550  

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยยึดเอาหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารยท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ
สําหรับคณาจารย  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.7-3-1  หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   เรื่อง   จรรยาบรรณ 

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
หมายเลข 2.7-3-1  หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เรื่อง  แนวปฏิบัติการใน

การสงผลการเรียน  
4 บัณฑิตวิทยาลัยยึดเอาหลักจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวเปนลาย

ลักษณ อักษร เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับคณาจารย โดยหากอาจารยทานใดไมปฏิบัติตาม
หลักจรรยาบรรณที่ไดกําหนดไวจะมีการนําเอาขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตักเตือน 
การมีคําสั่งหรือทําทัณฑบน ตลอดจนระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวของมาบังคับใชตอไป  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 2.7-4-1  หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยหลักเกณฑและ 
   วิธีการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบน  พ.ศ.  2550 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย 

ระดับ 4 4 4 4 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.7 
 

จุดแข็ง : 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการกําหนดจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา อยางชัดเจน ทําใหมีแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ 



รายงานการประกันคุณภาพประจําป 2552  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
 

37

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีหนวยงานกํากับดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยอยางชัดเจน 

 

แนวทางเสริม : 
1. สรางความตระหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยใหกับอาจารย

ผูสอนทุกทาน 
2. ประชาสัมพันธจรรยาบรรณวิชาชีพใหกับคณาจารยทุกทานไดทราบโดยทั่วกัน 

 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา ท่ีไดรับ
 การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
 ศิลปะ และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้  :  คํานวณมาจาก 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029  มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา ท้ังหมดทุกระดับ
การศึกษา จํานวน 142 คน นักศึกษาไดรับรางวัลจํานวน 3 คน รวม 6 รางวัล คิดเปนรอยละ 
 

11.2100
142

3
=×  

 

โดยนักศึกษาซึ่งไดรับรางวลัมดีังนี้ 
 1.  นายประสงค  บริรักษ  ศิษยเกาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 
ไดรับรางวัลศิษยเกาเกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป 2552 
 2.  นายประสงค  บริรักษ  ศิษยเกาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 
ไดรับรางวัลผูบริหารองคกรบริหารปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนากิจกรรมเด็ก
และเยาวชน จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
 3.  นางปาริสุทธิ์  พรหมรักษ  ศิษยเกาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลกัสตูรและการสอน 
ไดรับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดานการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2552 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 4. นางสาวพิมพสุจี  นวลขวัญ ศิษยปจจุบันหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ไดรับรางวัลครูดีเดนสาขากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจําป 2552  
จากสํานักงานคุรุสภา 

      จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 
      ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 
 

       จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 
                                           ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

× 100 
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 5. นางสาวพิมพสุจี  นวลขวัญ ศิษยปจจุบันหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ไดรับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจําป 2552  จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 
 6. นางสาวพิมพสุจี  นวลขวัญ ศิษยปจจุบันหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  ไดรับรางวัลผู ทําคุณประโยชนทางการศึกษา  ประจําป  2552  จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา 
 

 หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
 หมายเลข 2.12-1 หมายถึง ภาพถายโลรางวัลศิษยเกาเกียรติยศแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ของนายประสงค  บริรักษ 
 หมายเลข 2.12-2 หมายถึง ภาพถายโลรางวัลผูบริหารองคกรบริหารปกครองสวน

ทองถิ่นดีเดน ดานการสงเสริมการพัฒนากิจกรรมเด็ก ของ
นายประสงค  บริรักษ 

 หมายเลข 2.12-3 หมายถึง ภาพถายโลรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดานการศึกษา 
ประจําป พ.ศ. 2552 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ของ
นางปาริสุทธิ์  พรหมรักษ 

 หมายเลข 2.12-4 หมายถึง สําเนาประกาศนียบัตร “ครูดีเดน” ของ นางสาวพิมพสุจี  
นวลขวัญ 

 หมายเลข 2.12-5 หมายถึง สําเนาประกาศนียบัตร “ครูดีในดวงใจ” ของ นางสาวพิมพสุจี  
นวลขวัญ 

 หมายเลข 2.12-6 หมายถึง สําเนาประกาศนียบัตร “ผูทําคุณประโยชนทางการศึกษา” 
ของนางสาวพิมพสุจี  นวลขวัญ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

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

รอยละ
2.00 

0.161 1.81 2.11 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพประจําป 2552  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
 

40

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.12 
 

จุดแข็ง : 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีนักศึกษาที่มีความสามารถหลากหลายสาขาทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ 
 

แนวทางเสริม : 
 1.  สงเสริมใหนักศึกษาและศิษยเกาไดจัดทําช้ินงานเพื่อเปนผลงานของตนเอง 
 2.  ประชาสัมพันธแหลงหรือหนวยงานที่จะสงผลงานเขารับการประกวด 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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ตัวบงชี้ 2.12.1   จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับ
 นานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา  (สมศ.) 
 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลผลิต 
 

เกณฑการประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1   2  ≥ 3  
 

ผลการดําเนินงาน :  
 มีวิทยานิพนธของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ ในรอบ 3 ปท่ีผานมาจํานวน 1 เลม  
 

หลักฐานอางอิง : 
 หมายเลข 2.12.1-1  หมายถึง วิทยานิพนธของนางปาริสุทธิ์  พรหมรักษ ไดรับรางวัล

ชนะเลิศผลงานวิจัยดานการศึกษา ประจําป พ.ศ. 2552 จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนนที่ได 

จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ
นั ก ศึ กษาที่ ได รั บรางวั ลในระดั บชาติ  
หรือ ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปท่ีผานมา   

3 ผลงาน - - 1 1 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย    ไมบรรลุเปาหมาย 
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.12.1 
 

จุดแข็ง : 
 - 
 

แนวทางเสริม : 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 1.  การสงผลงานวิทยานิพนธเขารับการประกวดเพื่อรับรางวัล 
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 2.  ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ เนื่องจากนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแตละปคอนขางนอย 

 

แนวทางการพัฒนา : 
1. สงเสริมและประชาสัมพันธการสงผลงานวิทยานิพนธเขารับการประกวดเพื่อรับรางวัล โดย

การประชาสัมพันธสถานที่หรือหนวยงานที่จัดกิจกรรม/เวทีการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ 
2. มีคณะกรรมการติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 
3. มีอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับการทําวิทยานิพนธ 

 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 

จุดแข็ง : 
1. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
2. มีการประเมินอาจารยผูสอนทกุหลักสูตร 
3. มีคณะกรรมการประจําหลักสตูรท่ีมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
4. มีการจัดการเรยีนการสอนเปนทีม 
5. มีการเชิญวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรยีนการสอน 
6. มีระบบการคัดเลือกผูเขาศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคลองกับระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
7. บัณฑิตวิทยาลัยมีระเบียบเกี่ยวกับการประเมินและวัดผลท่ีชัดเจน 
8. บัณฑิตวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากทองถิน่/สถานศึกษาเปนอยางดี 
9. บัณฑิตวิทยาลัยไดใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยและมหาวทิยาลัยอื่น ท้ังในระดับทองถิ่น

และระดับชาติ 
10. มีโสตทัศนูปกรณเพื่อการจัดการเรียนการสอนครบทุกหองเรียน 
11. มีผูรับผิดชอบในการดูแลโสตทัศนูปกรณ 

 

แนวทางเสริม : 
1. ควรมีการพิจารณารวมกับฝายวชิาการของมหาวิทยาลยัในการคัดเลือกอาจารยพิเศษระดับ

บัณฑิตศึกษา   
2. ควรมีการสัมมนาอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ควรมีเจาหนาท่ีบรรณารักษสําหรับการดูแลเกีย่วกับเอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 1.  การสงผลงานวิทยานิพนธเขารับการประกวดเพื่อรับรางวัล 
 2.  ความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธ เนื่องจากนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแตละปคอนขางนอย 
 

แนวทางการพัฒนา : 
1. สงเสริมและประชาสัมพันธการสงผลงานวิทยานิพนธเขารับการประกวดเพื่อรับรางวัล โดย

การประชาสัมพันธสถานที่หรือหนวยงานที่จัดกิจกรรม/เวทีการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ 
2. มีคณะกรรมการติดตามความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 
3. มีอาจารยพี่เลี้ยงสําหรับการทําวิทยานิพนธ 
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดการบรกิารแกนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

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

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ การดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยไดเล็งเห็นความจําเปนและความตองการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ไมวาจะเปนดานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ หองเรียน หรือสื่อเทคโนโลยี โดยทําการ
สํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 และไดนําผลการสํารวจมาปรับปรุงและ
แกไขเพื่อเพิ่มความสะดวกใหกับนักศึกษามากยิ่งข้ึน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-1-1  หมายถึง แบบสอบถามสาํรวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 
หมายเลข 3.1-1-2  หมายถึง รายงานผลการสาํรวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 

2 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดมีการจัดใหบริการสิ่งอํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษา ประกอบดวย สื่อทัศนูปกรณประจําหองเรียนครบทุกหอง ไดแก  
คอมพิวเตอรโนตบุก / โปรเจคเตอร/ เครื่อง Visualizer และแหลงสืบคนขอมูลอื่น ๆ เชน สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ดร.จรินทร  ชาติรุง(หอง 
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ระดับ การดําเนินงาน 
2 

(ตอ) 
9-204) เพื่อเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 3.1-2-1  หมายถึง ภาพถายหองเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 3.1-2-2  หมายถึง ภาพถายศูนยคอมพิวเตอร 
หมายเลข 3.1-2-3  หมายถึง ภาพถายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / 

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

3 มิติ (VISUALIZER) ฯลฯ 
3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ไดแก ลาน

บัณฑิตวิทยาลัย  สวนหยอมหนาอาคารเรียน หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย “ดร.จรินทร  ชาติรุง” 
หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย โรงยิมเนเซียม หองพยาบาล และหองน้ํา  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-3-1  หมายถึง ภาพถายลานบัณฑิตวิทยาลัย และสวนหยอมหนาอาคารเรียน 
หมายเลข 3.1-3-2  หมายถึง ภาพถายหองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย ดร.จรินทร ชาติรุง 
หมายเลข 3.1-3-3  หมายถึง ภาพถายหองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 3.1-3-4  หมายถึง ภาพถายโรงยิมเนเซียม หองพยาบาล หองน้ํา 

4 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดหองคลินิกวิจัยไวเพื่อบริการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยแก
นักศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-4-1  หมายถึง ภาพถายหองคลินิกวิจัย 
หมายเลข 3.1-4-2  หมายถึง ภาพถายหองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 

5 มีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา เชน มีการบริการขอมูล
ขาวสารทาง website บัณฑิตวิทยาลัย (http://gs.skru.ac.th) และบอรดประชาสัมพันธของบัณฑิต
วิทยาลัย ซึ่งจัดไว ณ ช้ัน 1 และ 2  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-5-1  หมายถึง website บัณฑิตวิทยาลัย (http://gs.skru.ac.th) 
หมายเลข 3.1-5-2  หมายถึง ภาพถายบอรดประชาสัมพันธ 
หมายเลข 3.1-5-3  หมายถึง ปายโครงเหล็กบริเวณดานขางบัณฑิตวิทยาลัย 

6 มีโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยทางบัณฑิตวิทยาลัย
รวมกับอาจารยผูสอนและหลักสูตรสนับสนุนในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพแกนักศึกษา ไดแก โครงการฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนามและศึกษา 
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ระดับ การดําเนินงาน 
ดูงาน ซึ่งเปนโครงการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ไดรวมกับทางโรงเรียนตันหยงกาโบยพัฒนา จัดทํา
หลักสูตรของโรงเรียน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.1-6-1  หมายถึง โครงการฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนามและ

ศึกษาดูงาน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หมายเลข 3.1-6-2  หมายถึง ภาพถายโครงการฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนาม
และศึกษาดูงาน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีการจัดการบรกิารแกนักศึกษาและศิษยเกา ระดับ 8 6 8 6 1 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.1 
 

จุดแข็ง : 
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการสํารวจสภาพปญหาความตองการของนักศึกษาเพื่อนํามาเปนขอมูลใน

การพัฒนาและแกไขปญหาไดตรงตามความตองการของนักศึกษา 
2. มีอุปกรณ ครุภัณฑ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษา

อยางเพียงพอ 
3. บัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตอสื่อสารกับศิษยปจจุบันและศิษยเกาเพื่อบริการขอมูลขาวสารได

หลายชองทาง เชน โทรศัพท  เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย และสารประชาสัมพันธของบัณฑิต
วิทยาลัย 

 

แนวทางเสริม : 
 สงเสริมใหศิษยปจจุบันและศิษยเกาไดทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ 
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จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
 ท ี่พึงประสงค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยางนอย

ตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษา
ทุกสิ้นปการศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแนวการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศน  ของ
บัณฑิตวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การพัฒนาดานการเรียนการสอน 
สนับสนุนใหนักศึกษาไดปรับปรุงตนเอง เพื่อสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ
บัณฑิตวิทยาลัย  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หมายเลข 3.2-1-1  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย มาตรฐานการพัฒนาเพื่อ  
   เสริมคุณลักษณะนักศึกษา  

2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมและสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม ใน 5 ประเภท 
ดังตอไปนี้ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ  และกิจกรรมสงเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.2-2-1  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย (นโยบายดานการพัฒนา  

นักศึกษา) 
 หมายเลข 3.2-2-2  หมายถึง โครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามพัฒนาหลักสูตรและ

จัดการเรียนรู (กิจกรรมทางวิชาการ) 
หมายเลข 3.2-2-3 หมายถึง     โครงการเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานวิชาการ 

ระดับชาติ (กิจกรรมทางวิชาการ) 
หมายเลข 3.2-2-4 หมายถึง     โครงการศึกษาดูงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(กิจกรรมทางวิชาการ) 
หมายเลข 3.2-2-5 หมายถึง โครงการไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมกีฬาและ

สงเสริมสุขภาพ)(กิจกรรมนันทนาการ) 
 หมายเลข 3.2-2-6  หมายถึง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกปาชายเลนลดภาวะโลก

รอน เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว  (กิ จกรรมบํ า เพ็ญประโยชน และรั กษา
สิ่งแวดลอม) 

หมายเลข 3.2-2-7  หมายถึง กิจกรรมทอดกฐิน (กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม) 
3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ ทุกโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัย

ไดจัดข้ึน หรือโครงการที่นักศึกษาเปนผูจัดเอง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.2-3-1  หมายถึง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 3.2-3-2  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ณ ชุมพรคาบานา รีสอรต จังหวัดชุมพร ของนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการพัฒนา 

4 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินการจัดกิจกรรมแลวนําผลการประเมินไปปรับปรุงและจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
4 

(ตอ) 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 3.2-4-1  หมายถึง โครงการศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

ณ ชุมพรคาบานา รีสอรต จังหวัดชุมพร ของนักศึกษา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขายุทธศาสตรการ
พัฒนา 

หมายเลข 3.2-4-2  หมายถึง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกปาชายเลนลดภาวะ 
โลกรอน เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีการสงเสริมกจิกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี 
พึงประสงค 

ระดับ 4 2 4 4 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลเุปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.2 
 

จุดแข็ง : 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรม
นันทนาการ และกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 

แนวทางเสริม : 
 สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูจัดกิจกรรมดังกลาวดวยตนเอง  เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูถึง
กระบวนการทํางานเปนทีม การวางแผนการทํางาน ตลอดจนการสรางความรักสามัคคีในหมูคณะ 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

จุดแข็ง : 
1. มีการสอดแทรกการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
2. มีการจัดบริการดานวิชาการใหแกนักศึกษา เชน โครงการอบรมคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ ฯลฯ 
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษาไปเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ 
4. มีการสงเสริมใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพ 
5. มีการประเมินผลการจัดโครงการและนําผลการประเมินมาปรับใชในการจัดกิจกรรมครั้ง

ตอไป 
6. ใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลโครงการทุกโครงการ 
7. กําหนดใหนักศึกษาจัดบอรดเผยแพรกิจกรรมประชาสัมพันธโครงการทุกโครงการที่

ดําเนินงาน 
 

แนวทางเสริม : 
สนับสนุนนักศึกษาใหเขารวมรับผิดชอบและเขารวมกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาตามความ

ถนัดและความสนใจ 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
- 
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องคประกอบที่ 4  การวจิัย 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบัน

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค

ท่ีใชประโยชนไดจริง 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ

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

ภาคอุตสาหกรรม 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 
 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ดังแสดงในแผนที่
ยุทธศาสตรและแผน ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 - 2552 และยังมีในนโยบาย
บัณฑิตวิทยาลัยดานการวิจัยในคูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนของบัณฑิตวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.1-1-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549 - 2552  
   บัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 2) 
หมายเลข 4.1-1-2  หมายถึง นโยบายบัณฑิตวิทยาลัยดานการวิจัยในคูมือมาตรฐาน 
   บัณฑิตวิทยาลัย 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย

และงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิจัย
และบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย และนําเสนอฐานขอมูลในเว็บไซตสําหรับสืบคนงานวิจัย
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งในเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.1-2-1  หมายถึง คําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย ที่ 70/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
   ดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2550 
   และเพิ่มเติม ปการศึกษา 2551 
หมายเลข 4.1-2-2  หมายถึง เว็บไซตสําหรับสืบคนงานวิจัยของสํานักวิทยบริการฯ 
หมายเลข 4.1-2-3  หมายถึง ฐานขอมูลงานวิจัยบนเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 4.1-2-4  หมายถึง ฐานขอมูลงานวิจัยบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
หมายเลข 4.1-2-5  หมายถึง ฐานขอมูลงานวิจัยบนเว็บไซตของสถาบันวิจัยและเครือขาย

ภาคใตตอนลาง 
3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยมีแผนงบประมาณประจําป 2552 เพ่ือใชในการ
พัฒนาดานการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไปรวมนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลาง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.1-3-1  หมายถึง งบประมาณประจําป 2552  
หมายเลข 4.1-3-2  หมายถึง คําส่ังแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.1-3-3      หมายถึง     โครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
หมายเลข 4.1-3-4  หมายถึง มีระบบเครือขายไรสาย Wrieless Lan 
หมายเลข 4.1-3-5  หมายถึง เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัยที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง

เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
หมายเลข 4.1-3-5  หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง   ภาระงานของ
   อาจารยประจํา 

4 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย โดยมีการสนับสนุนให
อาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไปรวมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และสนับสนุนใหอาจารย
เดินทางไปราชการดานการวิจัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.1-4-1  หมายถึง โครงการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
4 

(ตอ) 
หมายเลข 4.1-4-2  หมายถึง คําส่ังเดินทางไปราชการรวมการนําเสนอผลงานวิจัย 

5 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยมีการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวไวที่บอรด
ประชาสัมพันธเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และยังเปน
แรงจูงใจและกระตุนใหนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาไดดําเนินการทําวิทยานิพนธ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 4.1-5-1  หมายถึง ภาพถายบอรดประชาสัมพันธของบัณฑิตวิทยาลัย 

6 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก  
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม เชน การเชิญบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัมาเปนกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และเปนผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งไดวางนโยบายใน
การสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ
ภาคอุตสาหกรรม 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.1-6-1  หมายถึง คําส่ังแตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.1-6-2  หมายถึง คําส่ังแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.1-6-3  หมายถึง หนังสือเชิญเปนกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ

ผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.1-6-4  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย ดานการวิจัย 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

6 ขอ 6 6 6 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.1 
 

จุดแข็ง : 
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
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2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ สําหรับ
งานวิจัย 

 

แนวทางเสริม : 
 สงเสริมการทําบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางบัณฑิตวิทยาลัยกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมงานวิจัยตามนโยบายของรัฐบาล 
 

จุดที่ควรพัฒนา  : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและ

การนําไปใชประโยชน 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเชื่อถือ

ไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการ

นําผลงานไปใชประโยชน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ

งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน :  
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ท้ังในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน โดยมีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดนํา
ผลงาน วิจัยจากวิทยานิพนธไปเผยแพรหรือตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่มีการยอมรับ
ในระดับ ประเทศ 
 หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.2-1-1  หมายถึง ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
หมายเลข 4.2-1-2  หมายถึง คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี 70/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2550 
และคําสั่งเพิ่มเติม ปการศึกษา 2551 

หมายเลข 4.2-1-3  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย นโยบายดานการวิจัย  
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 

(ตอ) 
หมายเลข 4.2-1-4  หมายถึง หนังสือขอเชิญสงบทความเพื่อลงตีพิมพในวารสารของ

มหาวิทยาลัยตาง ๆ 
2 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการเก็บรวบรวมขอมูล  บทความวิชาการ และสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยเพ่ือนํามาสรางสรรคจนเปนที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน โดยการ
กําหนดใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธและบทความทางวิชาการ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ในรูปแบบ
ของแผน CD เพ่ือความสะดวกในการนําขอมูลไปใชประโยชน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.2-2-1  หมายถึง ฐานขอมูลบทความวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.2-2-2  หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.2-2-3 หมายถึง คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทความ 
หมายเลข 4.2-2-4  หมายถึง หนังสือขอเชิญเสนอบทความวจิัย 
หมายเลข 4.2-2-5  หมายถึง แผน CD บทความวิทยานิพนธของนักศึกษาทกุหลักสูตร
   ตาง ๆ 
หมายเลข 4.2-2-6 หมายถึง หนังสือตอบรับการขอเชิญเสนอบทความวิจัย  

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการสรางเครื่องขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยมีการคัดเลือกบทความเพื่อสงไปตีพิมพและเผยแพรใน
วารสารวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.2-3-1  หมายถึง หนังสือขอเชิญเสนอบทความวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 
หมายเลข 4.2-3-2  หมายถึง หนังสือเชิญจากสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
หมายเลข 4.2-3-3  หมายถึง หนังสือตอบรับการลงบทความในวารสารวิจัย ม.ญ. ฉบับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
หมายเลข 4.2-3-4  หมายถึง หนังสือเชิญเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

4 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการ
ภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใชประโยชน โดยการสงเสริมใหนักศึกษาไดลงพ้ืนที่
เพ่ือฝกปฏิบัติกับหนวยงานภายนอก 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 4.2-4-1  หมายถึง โครงการฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนามและการ

จัดการเรียนรู 
หมายเลข 4.2-4-2  หมายถึง คําส่ังแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 4.2-4-3  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค    

4 ขอ 4 4 4 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2 
 

จุดแข็ง : 
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ท่ีกําหนดใหนักศึกษาแผน ก (2) ตองนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ
หรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ ซึ่งจะชวยให
งานวิจัยของนักศึกษาไดเผยแพรกับสาธารณชน 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ 

 

แนวทางเสริม : 
 จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 
จุดแข็ง : 

1.  บัณฑิตวิทยาลยัเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะแผน ก (2) ท่ีเนนการทําวิจยัเทานัน้ 
2. ผลงานวิทยานพินธของนักศึกษาไดรับการยอมรับจากสาธารณชน 

 

แนวทางเสริม : 
1. สงเสริมการพฒันาอาจารยผูสอนและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยดานการวิจยัใหมากขึ้น 
2. ควรมีการจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยใหกับนักศึกษา 
3. ควรมีการทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับหนวยงานภายในและภายนอกในการจดัเวทีนําเสนอ

ผลงานวิจยัใหกับนักศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางพัฒนา : 
 - 
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องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทาง วิชาการแกสังคมตามแผนที่

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

หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทํานโยบาย ซึ่งแสดงอยูในคูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย และมีแผนท่ี
ยุทธศาสตร และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม ซึ่งแสดงอยูในแผนที่
ยุทธศาสตรและแผน ปฏิบัติการ พ.ศ. 2549-2552 บัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-1-1  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย นโยบายดานบริการทางวิชาการ

แกสังคม  
หมายเลข 5.1-1-2  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549-2552 บัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 5.1-1-3  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริการทางวิชาการแกสังคม  
หมายเลข 5.1-1-4  หมายถึง แนวปฏิบัติในการเสนอโครงการทางวิชาการ (ข้ันตอนการดําเนินงาน 

การกําหนดสงโครงการ)  
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการทํางานใหบริการทางวิชาการแกสังคมตามแผนกลยุทธ  

หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-2-1  หมายถึง คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก
   สังคม 
หมายเลข 5.1-2-2  หมายถึง คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ท่ี 70/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 

ดําเนินการวิจัยและบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา 
2550 และ คําสั่งเพิ่มเติม ปการศึกษา 2551 

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

4 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เชน การประเมินโครงการตาง  ๆ 
ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดข้ึน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-4-1 หมายถึง แบบประเมินโครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามพัฒนาหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู 
หมายเลข 5.1-4-2 หมายถึง รายงานผลการประเมินโครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
หมายเลข 5.1-4-3 หมายถึง แบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 5.1-4-4 หมายถึง รายงานผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดรูปแบบ

วิทยานิพนธ 
5 บัณฑิตวิทยาลัยนําผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-5-1  หมายถึง รายงานการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดรูปแบบ

วิทยานิพนธ 
หมายเลข 5.1-5-2  หมายถึง งบประมาณประจําป 2552 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดรูปแบบ

วิทยานิพนธ 
6 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรท่ีแสดงถึงการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-6-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ 2549 - 2552 (ยุทธศาสตรท่ี 3) 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
 
 

หมายเลข 5.1-6-2  หมายถึง รายงานผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดรูปแบบ
วิทยานิพนธ 

หมายเลข 5.1-6-3  หมายถึง รายงานผลการประเมินโครงการฝกปฏิบัติการภาคสนามพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรยีนรู 

7 
 
 
 
 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปใชเพื่อประโยชนทางดานการเรียน
การสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 5.1-7-1  หมายถึง ช้ินงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ยุทธศาสตรการพัฒนา  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หมายเลข 5.1-7-2  หมายถึง วิทยานิพนธของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังเขารับการอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม
เปาหมายของสถาบัน 

ระดับ 7 6 7 7 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 

สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
 

จุดแข็ง : 
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนในรายวิชาตาง ๆ และใชชุมชน 

เปนฐานขอมูลและแหลงเรียนรู 
2. บัณฑิตวิทยาลัยมีศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นตรงตามความ

ตองการของผูรับบริการ 
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แนวทางเสริม : 
1. สงเสริมใหชุมชนและทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดบริการวิชาการที่หลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน 
2.   สงเสริมใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดบริการทางวิชาการใหกับชุมชนและทองถิ่นให

กวางขวางยิ่งข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา :     
 - 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนินกิจกรรม

อยางตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดลอมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

อาทิ การจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม 
ประชุม เสวนาทาง วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม โดยผูเช่ียวชาญ และมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มี
สถานที่หรือเวทีแสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับ ตาง ๆ มีความรวมมือในการ
ใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคม ในระดับตาง ๆ 

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 
 
 
 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจน
ปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับไวในแผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 6.1-1-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตร

ท่ี 4) 
หมายเลข 6.1-1-2  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  

2 บัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมี
การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป จากการกําหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนตางๆ ทุกภาคเรียน 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 6.1-2-1  หมายถึง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกําหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2552 
3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมกับภารกิจดาน

อื่น ๆ เชน กิจกรรมไหวครู การรวมจัดทําพุมกฐินของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรวมทอดผาปากับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป 2552 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกปาชายเลนลด
ภาวะโลกรอนฯ  เปนตน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 6.1-3-1  หมายถึง โครงการไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2552   
หมายเลข 6.1-3-2  หมายถึง ภาพการจัดทําพุมกฐินของบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรวมทอดผาปา 
                                                     กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป 2552 
หมายเลข 6.1-3-3 หมายถึง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกปาชายเลนลดภาวะโลกรอนฯ 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับ 3 1 3 3 2 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลเุปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย 
 

สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง :  
 บัณฑิตวิทยาลัยไดรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปลูกปาชายเลนลดภาวะโลกรอนเพื่อถวายเปนพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 

แนวทางเสริม : 
 บัณฑิตวิทยาลัยควรจะทําความรวมมอืรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัให
กวางขวางยิ่งข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 7.3   มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ

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

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมเพื่อทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหง
การเรียนรู และประชาสัมพันธใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.3-1-1 หมายถึง  แผนการจัดการความรูของบัณฑิตวิทยาลัย  
หมายเลข 7.3-1-2 หมายถึง  รายงานการประชุมทบทวนผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 7.3-1-3 หมายถึง  แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 5) 

2 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
ไมนอยกวา รอยละ 50 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.3-2-1 หมายถึง   มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม เปาหมาย
รอยละ 100 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.3-3-1 หมายถึง   มาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.3-3-2 หมายถึง   แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 5) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ 3 1 1 3 2 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :      บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 7.3 
 

จุดแข็ง :  
 - 
 

แนวทางเสริม : 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 วิทยานิพนธควรเปนผลงานที่มีประโยชนและเปนที่ตองการของชุมชนทองถิ่น 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 สรางมาตรการในการจัดทําวิทยานิพนธและการนําผลงานวิทยานิพนธไปใชเปนองคความรู 
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 ตัวบงชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให 
              บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P)  
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

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

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ ความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

เพื่อใหดีข้ึน 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.4-1-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย  
   (ยุทธศาสตรท่ี 5) 
หมายเลข 7.4-1-1  หมายถึง แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.4-1-2  หมายถึง คําสั่งการเดินทางไปราชการ 

2 บัณฑิตวิทยาลัยใชระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบของมหาวิทยาลัย 
และดําเนินการตามแผน เชน การอบรมตามศักยภาพและความตองการของบุคคล 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หมายเลข 7.4-2-1  หมายถึง คําขอจัดตั้งงบประมาณเงินรายได (โครงการบัณฑิตวิทยาลัย) 

ปงบประมาณ 2552 
หมายเลข 7.4-2-2  หมายถึง คําสั่งเขารับการอบรม / ไปราชการ 
หมายเลข 7.4-2-43 หมายถึง แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดูแลบุคลากรใหมีสวัสดิการดานสุขภาพ  (โรงยิมเนเซียม, ลานบัณฑิตวิทยาลัย , 
ตูยาสามัญประจําบาน)  การเดินทางไปราชการ การจัดสถานที่สําหรับรับประทานอาหาร
กลางวัน (หองครัว) หองทํางานและอุปกรณเครื่องมือ  (หองสํานักงาน) ท่ีเอื้อตอการทํางาน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.4-3-1  หมายถึง ภาพถายโรงยิม ลานบัณฑิตวิทยาลัย ตูยาสามัญประจําบาน  
   หองครัวและหองสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย  
หมายเลข 7.4-2-2  หมายถึง บัตรประกันสังคมของพนักงาน 

4 บัณฑิตวิทยาลัยมีการสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรไดพัฒนาตนเอง เชน การเขารับการอบรม
และการเขารวมการประชุมทางวิชาการตาง ๆ ในเรื่องท่ีสนใจอยางตอเนื่อง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.4-4-1  หมายถึง โครงการประชมุวิชาการระดับชาติ 2552   
หมายเลข 7.4-4-2 หมายถึง โครงการฝกปฏบัิติการพัฒนาหลักสูตรภาคสนามและศึกษาดงูาน  
หมายเลข 7.4-4-3 หมายถึง โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง ดไีซนรายวิชาเคียงคู ICT  
หมายเลข 7.4-4-4 หมายถึง คําสั่งโครงการเขารับการอบรม/ประชุม 

5 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
หมายเลข 7.4-5-1  หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 
หมายเลข 7.4-5-2  หมายถึง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร บัณฑิต-

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2552 2550 2551 2552 

คะแนน
ที่ได 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 3 4 5 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 7.4  
 

จุดแข็ง : 
 อาจารยและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดรับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองและความ
ตองการของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

แนวทางเสริม : 
 สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดรับการพัฒนาตามศักยภาพและความ
ตองการของมหาวิทยาลัย ท้ังในและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางพัฒนา : 
 - 
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ตัวบงชี้  7.4.2   รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ  (สมศ.) 

 

ชนิดของตัวบงชี้    ปจจัยนําเขา 
 

สูตรการคํานวณ  

  

เกณฑการประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

1-44 45-69 ≥ 70 
 

ผลการดําเนินงาน :  
 

 
 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการพัฒนาบุคลากรประจําสายสนับสนุนใหมีความรู และทักษะทางวิชาชีพ 
ดังนี้ 
 1. นายสุวิทย  เพ็งทิพยนาง , น.ส.อรวรรณ  พงศาวดาร , นางฉิว  หลิ่มชู  , นางอารี  ไหมเหลือง 
ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ระหวางวันที่ 7 – 13 ธันวาคม 
2552  ณ ภาคกลางและภาคอีสาน 
 2. น.ส.ศศิธร  ธรรมรัต เขารวมโครงการฝกอบรม/สัมมนาโครงการ “เทคนิคการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ” ระหวางวันที่ 25 – 26 มกราคม 2553 ณ โรงแรมโกลเดนคราวน พลาซา อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 
 3. นางพิชญาภา  สังขทอง เขารวมสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การจัดทํา
เอกสารสํานักงานและรายงานการประชุม” วันที่  30 – 31 มีนาคม 2553 ณ หองแกรนบอลลูม  A ช้ัน 8 
โรงแรมลีการเดนทพลาซา อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
 

หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข    7.4-2-1  หมายถึง คําสั่งไปราชการโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัย 

       6 
         6  X 100 = =  100 % 
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 หมายเลข    7.4-2-2  หมายถึง คําสั่งไปราชการโครงการฝกอบรม/สัมมนาโครงการ “เทคนิค
การเขียนผลงานทางวิชาการ” 

 หมายเลข    7.4-2-3  หมายถึง คําสั่งไปราชการโครงการฝกอบรม/สัมมนา เรื่อง “เทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการ  การจัดทําเอกสารสํานักงานและ
รายงานการประชุม” 

 

 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนนที่ได 

รอยละของงบบุคลากรประจําสายสนับสนุน
ท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพท้ังในประเทศและตางประเทศ   

รอยละ 80 - - 100 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :  บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 7.4.2  
 

จุดแข็ง : 
 บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่องทุกป 
 

แนวทางเสริม : 
 สงเสริมใหบุคลากรไดเขารวมการอบรม / สมัมนา ศึกษาดูงาน ท้ังในและตางประเทศ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและโลกทัศนของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางพัฒนา : 
 - 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 7.4 
 

จุดแข็ง :  
1. อาจารยและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดรับการพัฒนาตามศักยภาพและความตองการ

ของตนเอง 
2. บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่องทุกป 

 
แนวทางเสริม : 
 สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดเขารับการอบรมตามศักยภาพและความ
ตองการของหนวยงานทั้งในและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา :        
 - 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพประจําป 2552  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
 

73

ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา (I)  
 

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

อุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งปรากฏอยูในแผนที่
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549-2552 ของบัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการ
บริหารจัดการ) รวมท้ังในคูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.5-1-1  หมายถึง แผนที่ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549-2552  ของ 
   บัณฑิตวิทยาลัย (ยุทธศาสตรท่ี 5) 
หมายเลข 7.5-1-2  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 

2 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ เชน ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลหลักสูตร 
ฐานขอมูลอาจารยผูสอน และฐานขอมูลวิทยานิพนธ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.5-2-1 หมายถึง ฐานขอมูลนักศึกษา 
หมายเลข 7.5-2-2 หมายถึง ฐานขอมูลหลักสูตร 
หมายเลข 7.5-2-3 หมายถึง ฐานขอมูลอาจารยพิเศษ 
หมายเลข 7.5-2-3 หมายถึง ฐานขอมูลวิทยานิพนธ 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการปองกันความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล โดยการบันทึกฐานขอมูลไวใน

รูปของ CD นอกเหนือจากการเก็บขอมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอร มีเครื่องสํารองไฟเพื่อปองกัน
ปญหาจากระบบไฟฟากระชาก ตลอดจนมีการใส Password ในการเขาถึงขอมูลท่ีสําคัญ ๆ เชน 
ขอสอบคัดเลือก ขอสอบปลายภาค 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.5-3-1 หมายถึง CD ฐานขอมูล 
หมายเลข 7.5-3-2 หมายถึง เครื่องสํารองไฟ กรณีไฟตก 
หมายเลข 7.5-3-3 หมายถึง สําเนาการเขาถึงขอมูล  

4 บัณฑิตวิทยาลัยใหนักศึกษาและผูใชเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัยประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.5-4-1 หมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจการใชเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.5-4-1 หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจการใชเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 

5 บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.5-5-1 หมายถึง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิต 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน 
การสอน และการวิจัย 

ระดับ 5 3 1 5 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 7.5 
 

จุดแข็ง :  
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การจัดเรียนการสอน และการวิจัย 
2. บัณฑิตวิทยาลัยไดใชฐานขอมูลรวมกับสํานักวิทยบริการ สํานักพัฒนาระบบและการประกัน

คุณภาพ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และหนวยงานอื่น ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

 

แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดทําฐานขอมูลสวนกลาง เชน ขอมูลบุคลากร ขอมูลอาจารย ขอมูล

นักศึกษา เปนตน เพื่อปองกันระบบฐานขอมูลของหนวยงานเสียหาย 
2. ควรจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย ผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบัน อุดมศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ 

เว็บไซต นิทรรศการ 
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่ว

อยางนอย 3 ชองทาง 
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดย มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมี

การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4. มีท่ีปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 

 เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เชน ฐานขอมูล
หลักสูตรตาง ๆ อาจารยผูสอนแตละหลักสูตร การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหประชาชนทั่วไปได 
รับทราบ อยางโปรงใสและตอเนื่อง ผานทางเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย  แผนปายประชาสัมพันธ 
สารประชาสัมพันธของบัณฑิตวิทยาลัย และประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องกําหนดการสอบ
วิทยานิพนธของนักศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.6-1-1  หมายถึง ฐานขอมูลหลักสูตร 
หมายเลข 7.6-1-2  หมายถึง ฐานขอมูลอาจารยผูสอน 
หมายเลข 7.6-1-3 หมายถึง เว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.6-1-4  หมายถึง แผนปายประชาสัมพันธของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.6-1-5  หมายถึง สารประชาสัมพันธของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 

(ตอ) 
หมายเลข 7.6-1-6  หมายถึง ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กําหนดการสอบวิทยานิพนธของ

นักศึกษา 
2 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซต

บัณฑิตวิทยาลัย สายตรงผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย  เว็บบอรดของบัณฑิตวิทยาลัย ตูรับความ
คิดเห็น และโทรศัพทภายนอก หมายเลข 0-7433-6948 โทรศัพทภายใน หมายเลข 246 โทรสาร
หมายเลข 0-7433-6948 เปนตน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.6-2-1  หมายถึง สายตรงผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยบนเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.6-2-2  หมายถึง ภาพถายตูรับความคิดเห็น 
หมายเลข 7.6-2-3  หมายถึง เว็บบอรดบนเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.6-2-4     หมายถึง ภาพถายโทรศัพทภายนอก หมายเลข 0-7433-6948 โทรศัพท

ภายใน หมายเลข 246 โทรสารหมายเลข 0-7433-6948 
3 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหาร โดยมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม โดยการแตงตั้งผูรับผิดชอบดูแลระบบเว็บไซตของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.6-3-1  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งผูดูแลเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 

4 บัณฑิตวิทยาลัยมีท่ีปรึกษาจากบุคลากรภายนอกในการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย เชน 
ผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  ซึ่งมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและชัดเจน นอกจากนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดเชิญบุคคลภายนอกมาเปนผูประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.6-4-1  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งบุคคลภายนอกเปนที่ปรึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.6-4-2  หมายถึง คําสั่งแตงคณะกรรมการดําเนินการสอบหัวขอ เคาโครง และ

วิทยานิพนธ 
หมายเลข 7.6-4-3  หมายถึง หนังสือเชิญเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
หมายเลข 7.6-4-4  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ การศึกษา

ของบัณฑิตวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 และปการศึกษา 2552 
5 บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกตามขอ 4 ซึ่ง

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2549 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.6-5-1  หมายถึง ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  วาดวยการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
หมายเลข 7.6-5-1  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 3 3 2 5 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลเุปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 7.6 
 

จุดแข็ง :  
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําเสนอขอมูลขาวสารของบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน 

การสอน การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับบุคคลภายนอกไดรับทราบอยางตอเนื่อง 
2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เพื่อใชเปนขอมูลในการ

บริหารงานและบริหารวิชาการ 
 

แนวทางเสริม : 
 ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยจากบุคคลภายนอก 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
- 

 

แนวทางการพัฒนา 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานโดย
ผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน
การสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ดําเนินงานแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของมหาวิทยาลัย 

 

 เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 
 
 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริการความเสี่ยง มีการกําหนดนโยบายแผนบริหาร
ความเสี่ยงในแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.8-1-1  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 7.8-1-2  หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ  ป 2552 

2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรอืความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและมีการจัดลําดับความสําคัญของ
ปจจัยเสี่ยง 



รายงานการประกันคุณภาพประจําป 2552  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
 

80

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 7.8-2-1  หมายถึง รายงานการประชุมการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย 

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
ในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ดําเนินงานแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 7.8-3-1  หมายถึง แผนการบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัย 

4 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 7.8-3-1  หมายถึง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของ
   บัณฑิตวิทยาลัย 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 2 - - 4 2 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลเุปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 7.8 
 

จุดแข็ง :  
 _ 
 

แนวทางเสริม : 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
ควรมีการประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงตอบังคับบัญชาและผูบริหารสูงสดุของ
มหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการกําหนดแนวทางดําเนินการในการประเมินภายในมหาวิทยาลัย 
2. มีแผนการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย 
3. มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะและภาควิชาหรือเทียบเทา โดยกําหนด

เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค
และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร

ระดับตาง ๆ  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 

 เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 
 
 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดแนวทางการประเมินผลภายในโดยใชแบบฟอรมการประเมินผล
โครงการตามมิติการประเมินของแตละโครงการ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.9-1-1  หมายถึง ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรายงานผลการดําเนินโครงการ 
หมายเลข 7.9-1-2  หมายถึง แบบประเมินผล โครงการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ 
หมายเลข 7.9-1-3  หมายถึง แบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลภายในหนวยงาน โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการดาน
การบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.9-2-1  หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2552 
หมายเลข 7.9-2-2  หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง ป 2551 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
3 บัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของบัณฑิต

วิทยาลัยตามแผน/รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.9-3-1  หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2552 
หมายเลข 7.9-3-2  หมายถึง รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ 

4 บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทํา Strategy Map ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมกับคณะกรรมการบรหิาร
วิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ
กับบัณฑิตวิทยาลัย ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.9-4-1  หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2552 
หมายเลข 7.9-4-2  หมายถึง ภาพถายการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร 2553 

5 บัณฑิตวิทยาลัยมีการยืนยันวิสยัทัศนและประเด็นยุทธศาสตร ผานทางการประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริหารวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 7.9-4-1  หมายถึง รายงานการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร 2553 
หมายเลข 7.9-4-1  หมายถึง ภาพถายการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร 2553 

  
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2552 2550 2551 2552 

คะแนน
ที่ได 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 5 - - 5 2 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลเุปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 7.9 
 

จุดแข็ง :  
 บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรรวมกันกับคณะกรรมการบรหิารวิชาการ (ประธาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร) ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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แนวทางเสริม : 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ  
 

แนวทางการพัฒนา 
 ควรสงเสริมการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตาง ๆ  
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 

จุดแข็ง : 
1. บัณฑิตวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากอาจารยพิเศษและวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู

ประสบการณ มาใหคําแนะนําและมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอน การสอบ
วิทยานิพนธ และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดมีสวนรวมและใหความรวมมือในการบริหารจัดการภายใน
องคกรเปนอยางดี 

3. บัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรเขารวมการศึกษาดูงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศรวมกับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทั้งดานการบริหารและวิชาการ 

4. บัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรมีสวนรวมกับโครงการตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

5. บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ดาน 
6. บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก

เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
7. บัณฑิตวิทยาลัยมีการใชเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

เชน วิทยุชุมชน สถานีวิทยุแหงประเทศไทย  สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT 
 

แนวทางเสริม : 
 สงเสริมการสรางเครือขายระดับบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยตาง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1. ควรมีการประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
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2. การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 
 

แนวทางการพัฒนา : 
1. ควรมีการกําหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและดําเนินงานใหเปนไปตามกําหนดการ

ท่ีวางไวในแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
2. ควรสงเสริมการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร

ระดับตาง ๆ  
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องคประกอบที่ 8  การเงนิและงบประมาณ 
 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห

สถานะทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา ขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในกาวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของบัณฑิต
วิทยาลัย โดยการจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งใหแกหลักสูตรตาง ๆ เพื่อจัดโครงการใหกับ
นักศึกษาประจําหลักสูตร 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-1-1  หมายถึง คูมือเบิกจายงบประมาณเงินได ปงบประมาณ 2552 

2 เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดสรรงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย และการจัดสรรงบประมาณ
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
ใหกับหลักสูตรตาง ๆ ทุกหลักสูตร มีแผนการใชงบประมาณตามโครงการ ตลอดจนมีการติดตามผล
การจัดสรรงบประมาณของประธานหลักสูตรแตละหลักสูตร มีการจัดทํารายงานการติดตามการใช
จายเงินเปนรายไตรมาส แจงแกมหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ ๆ อยางโปรงใส และตรวจสอบได
ตลอดเวลา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-2-1  หมายถึง บันทึกขอความ เรื่อง สงรายละเอียดคําของบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 
หมายเลข 8.1-2-2  หมายถึง รายงานประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

(เกี่ยวกับการจดัตั้งงบประมาณ) 
หมายเลข 8.1-2-3  หมายถึง บันทึกขอความจากฝายแผน ฯ เรื่อง การติดตามการใชจายเงิน

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

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

3 บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจและวิเคราะห
สถานะทางการเงิน โดยมีสมุดการลงบัญชีตัดจายงบประมาณที่เปนปจจุบัน ซึ่งผูอํานวยการ
บัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยสามารถขอดูขอมูลได ตลอดจนมีการ
รายงานการใชจายงบประมาณในรูปแบบของไฟลขอมูล  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-3-1  หมายถึง รายงานการใชจายงบประมาณรายไตรมาส เสนอฝายแผนฯและ

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

4 บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทํารายงานผลการใชงบประมาณทุกประเภทเปนรายไตรมาส เพื่อเสนอ
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทราบ
เปนประจําทุกป ๆ ละ 4 ครั้ง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-4-1  หมายถึง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชเงินรายได (โครงการ 
   บัณฑิตวิทยาลัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาส ท่ี 1-3 

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

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

ไตรมาสที่ 3 
6 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายในและภายนอก เกี่ยวกับการใชจาย

งบประมาณอยางสม่ําเสมอ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-6-1  หมายถึง บันทึกขอความของกองนโยบายและแผน เรื่อง รายงานผล 
   การดําเนินงานการใชจายงบประมาณเงินรายได ณ สิ้นไตรมาส 1 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

7 ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจทางการเงินในรอบปถัดไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.1-7-1  หมายถึง บันทึกขอความ เรื่อง สงรายละเอียดคําของบประมาณประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ถึงประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร) 
หมายเลข 8.1-7-2  หมายถึง รายงานประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
   (เกี่ยวกับการจดัตั้งงบประมาณ) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 8.1 
 

จุดแข็ง :  
 หลักสูตรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้น การตั้งงบประมาณ  
จึงเปนไปตามความตองการของหลักสูตรตาง ๆ และการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

แนวทางเสริม : 
 ควรมีความยืดหยุนในการใชงบประมาณหมวดตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัรวมกัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นในบัณฑิตวิทยาลัย 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นนอกบัณฑิตวิทยาลัย 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยนําความตองการของทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชาและสวนงานของบัณฑิตวิทยาลัย เปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนกลยุทธ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 8.2-1-1  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใช

ทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 8.2-1-2  หมายถึง คูมือมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 8.2-1-3  หมายถึง แบบสํารวจความตองการใชทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัย 

ประจําป 2552 
 

ประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน ระดับ 4 5 4 1 1 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 8.2 
 

จุดแข็ง :  
 - 
 

แนวทางเสริม : 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 การกําหนดแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกบัณฑิตวิทยาลัย 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใหทุกหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย 
หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวม 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 
จุดแข็ง :  

1. หลักสูตรตาง ๆ  มีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้น การตั้งงบประมาณ
จึงเปนไปตามความตองการของหลักสูตรตาง ๆ และการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

2. บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

แนวทางเสริม : 
 ควรมีความยืดหยุนในการใชงบประมาณหมวดตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 การกําหนดแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยท้ังภายในและภายนอกของบัณฑิตวิทยาลัยให
ชัดเจน 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใหทุกหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย 
หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวม 
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาสถาบัน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

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

5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน   
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2551  สําหรับจัดทําประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบัณฑิตวิทยาลัยไดอยาง
ถูกตอง 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 

(ตอ) 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.1-1-1  หมายถึง รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป
   การศึกษา 2552 
หมายเลข 9.1-1-2  หมายถึง คูมือเรียบเรียงรายงานประจําป  การประเมินคุณภาพ
   การศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
หมายเลข 9.1-1-3  หมายถึง คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
หมายเลข 9.1-1-4  หมายถึง คําอธิบายเพิ่มเติมประกอบคูมือการประกันคุณภาพ
   การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
หมายเลข 9.1-1-5  หมายถึง งบประมาณโครงการประกันคุณภาพ 
หมายเลข 9.1-1-6  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

2 บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ โดย
คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนใหบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยเขารับ
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีผูทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาเปนวิทยากรใหความรู 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.1-2-1  หมายถึง รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป
   การศึกษา 2552 
หมายเลข 9.1-2-2  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 9.1-2-3  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งผูเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
   คุณภาพการศึกษา 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทํามาตรฐานตัวบงช้ี และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน กพร. 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.1-3-1  หมายถึง รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป
   การศึกษา 2552 
หมายเลข 9.1-3-2  หมายถึง คูมือเรียบเรียงรายงานประจําป การประเมินคุณภาพ
   การศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
หมายเลข 9.1-3-3  หมายถึง รายงาน กพร. รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ 2552 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
3 

(ตอ) 
หมายเลข 9.1-3-4  หมายถึง คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
หมายเลข 9.1-3-5  หมายถึง คําอธิบายเพิ่มเติมประกอบคูมือการประกันคุณภาพ
   การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 

4 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ 
การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.1-4-1  หมายถึง รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป
   การศึกษา 2550 , 2551  และ 2552 
หมายเลข 9.1-4-2  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
5 บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.1-5-1  หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ป 2551 
หมายเลข 9.1-5-2  หมายถึง รายงานการประชุมทบทวนการประกันคุณภาพ 

6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกัน
กับระดับบุคคล สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.1-6-1  หมายถึง เว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 9.1-6-2  หมายถึง คูมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

หมายเลข 9.1-6-3  หมายถึง คูมือเรียบเรียงรายงานประจําป 2552 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ 6 6 1 6 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลเุปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 9.1 
 

จุดแข็ง :  
 บัณฑิตวิทยาลัย มีระบบและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการ
ปฏิบัติกันอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการบริหารงานและบริหารการศึกษาไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางเสริม : 
 ควรกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพภายใน ใหเปนนโยบายหลักของหนวยงาน 
นอกเหนือจากนโยบายอื่น ๆ เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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ตัวบงชี้ที่ 9.2  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ (P) 
 

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

มีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่

เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4-5 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 6 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา โดย
ไดบรรจุเอาไวในรายวิชาเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 9.2-1-1  หมายถึง แนวการสอนรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายเลข 9.2-1-2  หมายถึง คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552 

2 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
ของนักศึกษา โดยการใหนักศึกษาดําเนินการรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตอบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 9.2-2-1  หมายถึง ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายงานโครงการ 
หมายเลข 9.2-2-2  หมายถึง รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการของนักศึกษา 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
3 บัณฑิตวิทยาลัยมีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใหนักศึกษาประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย เพื่อสะทอนประสิทธิภาพการสอนของอาจารยแตละวิชา 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 9.2-3-1  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หมายเลข 9.2-3-2  หมายถึง แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน 

4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการของ
นักศึกษา โดยใชหลัก PPCA มาใชในการดําเนินโครงการ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย 
หมายเลข 9.2-4-1  หมายถึง โครงการของนกัศึกษา 
หมายเลข 9.2-4-2  หมายถึง ภาพถายโครงการตาง ๆ ของนักศึกษา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

มีระบบและกลไกใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 

ระดับ 4 2 1 4 2 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :  บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 9.2 
 

จุดแข็ง :  
 - 
 

แนวทางเสริม : 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 การสรางเครือขายการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานระหวางมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 สงเสริมใหนักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในระหวางหลักสูตร คณะ ภายใน
มหาวิทยาลัยและขยายไปสรางเครือขายกับนักศึกษาตางมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ที่ 9.3   ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต (O) 
 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน

อยางตอเนือ่ง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกบัพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน

ภายในเวลาที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน อยางตอเนือ่ง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อ

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางตอเนื่อง เชน แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  รวมท้ังบุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยเขารวมอบรมการประกันคุณภาพ  เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ มีทักษะ
และมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  สงเสริมการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยใหเขมแข็ง 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.3-1-1  หมายถึง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
หมายเลข 9.3-1-2  หมายถึง คําสั่งของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรเขารวมอบรมการ

ประกันคุณภาพ 
หมายเลข 9.3-1-3  หมายถึง ร ายง านการประ เมิ นตน เองของบัณฑิ ตวิ ทย าลั ย  

ปการศึกษา 2550 -2551 
หมายเลข 9.3-1-4  หมายถึง ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ของ  อ .จตุรภัทร   จันทรทิตย   และ  
อ.สุเพ็ญ  ดวงทอง 
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ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 บัณฑิตวิทยาลัยมีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ป 2551 มาทบทวนและเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2552 ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.3-2-1  หมายถึง ร ายง านการประ เมิ นตน เองของบัณฑิ ตวิ ทย าลั ย  
   ปการศึกษา 2550 - 2551 
หมายเลข 9.3-2-2  หมายถึง ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2551
หมายเลข 9.3-2-3  หมายถึง รายงานการประชุม ทบทวนการประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 9.3-2-2  หมายถึง รายงานประจําปการศึกษา 2552 

3 บัณฑิตวิทยาลัยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
และสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งไดแกการทํารายงานการประเมินตนเองตอคณะกรรมการ
ผูตรวจประเมิน และจัดทํารูปเลมรายงานเพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยในลําดับตอไป 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.3-3-1  หมายถึง รายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัยปการศึกษา 
   2551 
หมายเลข 9.3-3-2  หมายถึง เว็บไซต http://gs.skru.ac.th 

4 บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของบัณฑิต-
วิทยาลัยอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากบัณฑิตวิทยาลัยไดจัดประชุมทบทวนรายงาน
ประจําป 2551 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบงช้ีเกณฑการประเมินคุณภาพฯ 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.3-4-1  หมายถึง รายงานการประชุม ทบทวนการประเมินคุณภาพการศึกษา
   ของบัณฑิตวิทยาลัย 
หมายเลข 9.3-4-2  หมายถึง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตัวบงช้ีเกณฑการ
   ประเมินคุณภาพฯ 

5 บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการจัดระบบเอกสารในระบบ e-document ดานการประกันคุณภาพ 
เพื่อสนับสนุนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และลดภาวะโลกรอน 
หลักฐานอางอิง ประกอบดวย  
หมายเลข 9.3-5-1  หมายถึง ไฟลเอกสารดานการประกันคุณภาพ 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้/ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 

2552 2550 2551 2552 
คะแนน
ที่ได 

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ระดับ 4 4 5 5 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 9.3 
 

จุดแข็ง :  
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และของ

หนวยงานภายนอกที่จัดข้ึน 
3. บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. มีงบประมาณดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางสําหรับพัฒนางานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

แนวทางเสริม : 
 - 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 - 
 

แนวทางการพัฒนา : 
 - 
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สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
จุดแข็ง : 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีการบรรจรุายวชิาการประกันคุณภาพการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทางการศึกษา 
3. มีการดําเนินกิจกรรมการประกนัคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ

ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมาประเมินทุกป 
 

แนวทางเสริม : 
1. สงเสริมใหบรรจุรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท ทุกหลักสูตร 
2. สงเสริมใหบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดนําระบบประกันคุณภาพมาปรับใชกับการทํางาน

ตลอดจนสรางความตระหนักและใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
 เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย 
 

แนวทางการพัฒนา : 
สงเสริมใหหนวยงานสรางเครอืขายการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะตาง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสรางเครอืขายระหวางมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 3 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมนิตามองคประกอบ 
 

องคประกอบที ่ ชื่อองคประกอบ คะแนนที่ได ผลการประเมิน 
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 2.00 พอใช 
2 การเรียนการสอน 3.00 ดีมาก 
3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 2.00 พอใช 
4 การวิจัย 3.00 ดีมาก 

5 การบริการวิชาการแกสังคม 3.00 ดีมาก 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2.00 พอใช 
7 การบริหารและการจัดการ 2.50 ดี 
8 การเงินและงบประมาณ 2.00 พอใช 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 2.67 ดีมาก 

สรุปโดยภาพรวม 2.54 ดีมาก 
 
หมายเหตุ  
* คะแนนที่ได หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงช้ีขององคประกอบนั้น ๆ  
* ผลการประเมนิ หมายถึง ยังไมไดคุณภาพ พอใช ดี  ดีมาก ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. 
  การแปลผลคะแนน  0.00-1.50 ยงัไมไดคุณภาพ  1.51-2.00 พอใช 
   2.01-2.50 ด ี   2.51-3.00 ดีมาก 
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สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวม 
 

จุดแข็ง : 
1. บัณฑิตวิทยาลัยมีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ท่ีมีความสอดคลองกับปรัชญา 

วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย และความตองการทองถิ่น 
2. บัณฑิตวิทยาลัยมีเจาหนาท่ีและบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลดานแผนงบประมาณของ

บัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง 
3. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น 
4. มีการประเมินอาจารยผูสอนทุกหลักสูตร 
5. มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
6. มีการจัดการเรียนการสอนเปนทีม 
7. มีการเชิญวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน 
8. มีระบบการคัดเลือกผูเขาศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคลองกับระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย 
9. บัณฑิตวิทยาลัยมีระเบียบเกี่ยวกับการประเมินและวัดผลท่ีชัดเจน 
10. บัณฑิตวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากทองถิ่น/สถานศึกษาเปนอยางดี 
11. บัณฑิตวิทยาลัยไดใชทรัพยากรรวมกับมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ท้ังในระดับทองถิ่น

และระดับชาติ 
12. มีโสตทัศนูปกรณเพื่อการจัดการเรียนการสอนครบทุกหองเรียน 
13. มีผูรับผิดชอบในการดูแลโสตทัศนูปกรณ 
14. มีการสอดแทรกการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
15. มีการจัดบริการดานวิชาการใหแกนักศึกษา เชน โครงการอบรมคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 
16. สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ ฯลฯ 
17. มีการสงเสริมใหนักศึกษาไปเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ 
18. มีการสงเสริมใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะในสาขาวิชาชีพ 
19. มีการประเมินผลการจัดโครงการและนําผลการประเมินมาปรับใชในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 
20. ใหนักศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและการประเมินผลโครงการทุกโครงการ 
21. กําหนดใหนักศึกษาจัดบอรดเผยแพรกิจกรรมประชาสัมพันธโครงการทุกโครงการที่

ดําเนินงาน 
22. บัณฑิตวิทยาลัยมีศักยภาพในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นตรงตามความ

ตองการของผูรับบริการ 
23. บัณฑิตวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนในรายวิชาตาง ๆ และใชชุมชน 

เปนฐานขอมูลและแหลงเรียนรู 
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จุดแข็ง : (ตอ) 
24. บัณฑิตวิทยาลัยไดทําบันทึกขอตกลงกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในการทํากิจกรรมดาน

การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
25. บัณฑิตวิทยาลัยไดรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เชน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : ปลูกปาชายเลนลดภาวะโลกรอนเพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

26. บัณฑิตวิทยาลัยไดรับความรวมมือจากอาจารยพิเศษและวิทยากรจากภายนอกที่มีความรูประสบการณมา
ใหคําแนะนํา และมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนการสอน การสอบวิทยานิพนธ และการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

27. บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดมีสวนรวมและใหความรวมมือในการบริหารจัดการภายในองคกร
เปนอยางด ี

28. บัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรเขารวมการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศรวมกับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทั้งดานการบริหารและวิชาการ 

29. บัณฑิตวิทยาลัยไดสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรมีสวนรวมกับโครงการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
30. บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ดาน 
31. บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ 

การจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
32. บัณฑิตวิทยาลัยมีการใชเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เชน 

วิทยุชุมชน สถานีวิทยุแหงประเทศไทย  สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT 
33. หลักสูตรตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนั้น การต้ัง

งบประมาณจึงเปนไปตามความตองการของหลักสูตรตาง ๆ และการบริหารงานของบัณฑิต
วิทยาลัย 

34. บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของบัณฑิตวิทยาลัย 
35. บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระกับบัณฑิตศึกษา 
36. มีการบรรจุรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาทางการศึกษา 
37. มีการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัย มาประเมินทุกป 
38. บัณฑิตวิทยาลัยมีงบประมาณสําหรับพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

แนวทางเสริม : 
 

1. กําหนดแผนในการเผยแพรประชาสัมพันธใหกับประชาคมทราบทุกป 
2. เผยแพรประชาสัมพันธผลงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหประชาคมทราบ 
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3. ควรมีการพิจารณารวมกับฝายวิชาการของมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกอาจารยพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา   

4. ควรมีการสัมมนาอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ควรมีเจาหนาท่ีบรรณารักษสําหรับการดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
6. สนับสนุนนักศึกษาใหเขารวมรับผิดชอบและเขารวมกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาตาม

ความถนัดและความสนใจ 
7. สงเสริมใหชุมชนและทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดบริการวิชาการที่หลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน 
8. สงเสริมใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดบริการทางวิชาการใหกับชุมชนและทองถิ่นให

กวางขวางยิ่งข้ึน 
9. บัณฑิตวิทยาลัยควรจะทําความรวมมือรวมกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
10. สงเสริมใหบรรจุรายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท ทุกหลักสูตร 
11. สงเสริมใหบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดนําระบบประกันคุณภาพมาปรับใชกับการทํางาน 

ตลอดจนสรางความตระหนักและใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
1. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
2. การกําหนดแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกบัณฑิต-

วิทยาลัย 
3. ควรมีการประเมินความเสี่ยงใหครอบคลุมทุกพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
4. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับ

ตาง ๆ 
5. เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและระหวางมหาวิทยาลัย 

 
แนวทางการพัฒนา : 

1. ควรมีการเรงรัดและควบคุมใหผูท่ีรับผิดชอบมีการดําเนินงานตามเปาหมายที่วางไว 
2. ไมควรเรงรัดการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคม เพราะทําให

ระยะเวลาการดําเนินโครงการหายไปประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง 
3. จัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันของบัณฑิตวิทยาลัย โดยใหทุกหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย

หรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวม 
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4. ความมีการกําหนดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและดําเนินงานใหเปนไปตามกําหนดการที่
วางไวในแผนปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

5. ควรสงเสริมการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ 

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

ตารางที่ ส.1 สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
 

คะแนนการประเมิน องคประกอบ 
คุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ตามเกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 1 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 
ตัวบงช้ีที่ 1.2 

 
ระดับ 7 

รอยละ 100 

 
ระดับ 7 

รอยละ 62.50 

 
3 
1 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 1   2.00 

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

 
ระดับ 7 
ระดับ 7 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

รอยละ 2.00 

 
ระดับ 7 
ระดับ 7 
ระดับ 5 
ระดับ 4 

รอยละ 2.11 

 
3 
3 
3 
3 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 2   3.00 

องคประกอบท่ี 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 

 
ระดับ 8 
ระดับ 4 

 
ระดับ 6 
ระดับ 4 

 
1 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 3   2.00 

องคประกอบท่ี 4  
ตัวบงช้ีที่ 4.1 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 

 
ระดับ 6 
ระดับ 4 

 
ระดับ 6 
ระดับ 4 

 
3 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 4   3.00 
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คะแนนการประเมิน องคประกอบ 
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑ สกอ. 

องคประกอบท่ี 5  
ตัวบงช้ีที่ 5.1 

 
ระดับ 7 

 
ระดับ 7 

 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 5   3.00 

องคประกอบท่ี 6  
ตัวบงช้ีที่ 6.1 

 
ระดับ 3 

 
ระดับ 3 

 
2 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 6   2.00 

องคประกอบท่ี 7 
ตัวบงช้ีที่ 7.3 
ตัวบงช้ีที่ 7.4 
ตัวบงช้ีที่ 7.5 
ตัวบงช้ีที่ 7.6 
ตัวบงช้ีที่ 7.8 
ตัวบงช้ีที่ 7.9 

 
ระดับ 3 
ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 3 
ระดับ 2 
ระดับ 5 

 
ระดับ 3 
ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 4 
ระดับ 5 

 
2 
3 
3 
3 
2 
2 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 7   2.50 

องคประกอบท่ี 8 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 
ตัวบงช้ีที่ 8.2 

 
ระดับ 7 
ระดับ 4 

 
ระดับ 7 
ระดับ 1 

 
3 
1 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 8   2.00 

องคประกอบท่ี 9 
ตัวบงช้ีที่ 9.1 
ตัวบงช้ีที่ 9.2 
ตัวบงช้ีที่ 9.3 

 
ระดับ 6 
ระดับ 4 
ระดับ 4 

 
ระดับ 6 
ระดับ 4 
ระดับ 5 

 
3 
2 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบท่ี 9   2.67 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.54 
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สรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 
 ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 1  มีจํานวน  2  ตัวบงชี้  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   2.00  
หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไดคุณภาพในระดับ พอใช 
 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 2  มีจํานวน  5   ตัวบงชี้  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   3.00  
หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไดคุณภาพในระดับ ดีมาก 
 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 3  มีจํานวน  2  ตัวบงชี้  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   2.00  
หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไดคุณภาพในระดับ พอใช 
 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
 ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 4  มีจํานวน  2  ตัวบงชี้  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.00  
หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไดคุณภาพในระดับ ดีมาก 
 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
 ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 5  มีจํานวน  1  ตัวบงชี้  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.00  
หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไดคุณภาพในระดับ ดีมาก 
 
องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 6  มีจํานวน  1  ตัวบงชี้  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.00  
หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไดคุณภาพในระดับ พอใช 
 
องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 7  มีจํานวน  6  ตัวบงชี้  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.50  
หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไดคุณภาพในระดับ ด ี
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องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 8  มีจํานวน  2  ตัวบงชี้  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.00  
หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไดคุณภาพในระดับ พอใช 
 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบที่ 9  มีจํานวน  3  ตัวบงชี้  ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.67  
หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไดคุณภาพในระดับ ดีมาก 
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ตารางที่ ส. 2  สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน (ตามเกณฑ สกอ.) 
มาตรฐานที่ 1 
 ตัวบงช้ีที่ 2.12 

 
รอยละ 2.00 

 
รอยละ 2.11 

 
3 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 1   3.00 

มาตรฐานที่ 2 ก 
 ตัวบงช้ีที่ 1.1 
 ตัวบงช้ีที่ 1.2 
 ตัวบงช้ีที่ 2.7 
 ตัวบงช้ีที่ 7.4 
 ตัวบงช้ีที่ 7.5 
 ตัวบงช้ีที่ 7.6 
    ตัวบงช้ีที่ 7.8 
    ตัวบงช้ีที่ 7.9 
 ตัวบงช้ีที่ 8.1 
 ตัวบงช้ีที่ 8.2 
 ตัวบงช้ีที่ 9.1 
 ตัวบงช้ีที่ 9.2 
 ตัวบงช้ีที่ 9.3 

 
ระดับ 7 

รอยละ 100 
ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 3 
ระดับ 2 
ระดับ 5 
ระดับ 7 
ระดับ 4 
ระดับ 6 
ระดับ 4 
ระดับ 4 

 
ระดับ 7 

รอยละ 62.50 
ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 5 
ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับ 7 
ระดับ 1 
ระดับ 6 
ระดับ 4 
ระดับ 5 

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

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ก   2.46 

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

 
ระดับ 7 
ระดับ 7 
ระดับ 5 
ระดับ 8 
ระดับ 4 
ระดับ 6 
ระดับ 7 

 
ระดับ 7 
ระดับ 7 
ระดับ 5 
ระดับ 6 
ระดับ 4 
ระดับ 6 
ระดับ 7 

 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 

 ตัวบงช้ีที่ 6.1 ระดับ 3 ระดับ 3 2 
เฉล่ียคะแนน 

มาตรฐานที่ 2 ข   2.63 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน (ตามเกณฑ สกอ.) 
มาตรฐานที่ 3 
 ตัวบงช้ีที่ 4.2 
 ตัวบงช้ีที่ 7.3 

 
ระดับ 4 
ระดับ 3 

 
ระดับ 4 
ระดับ 3 

 
3 
2 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 3   2.50 

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 2.54 

 

สรุปการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศกึษาเฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. 
 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 ตัวบงช้ีในมาตรฐานที่ 1 ท่ีเปนผลผลติหรือผลลัพธ  มี   1   ตวับงช้ี  รวม   1   ตวับงช้ี ผลการประเมิน
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   3.00   อยูในระดับ   ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 ก. มาตรฐานดานธรรมมาภิบาลของการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

 ตัวบงช้ีในมาตรฐานที่ 2 (ก)  ตัวบงช้ีท่ีเปนปจจัยนําเขามี   1   ตัวบงช้ี   ตัวบงช้ีท่ีเปนกระบวนการ 
มี   8   ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีทีเปนผลผลิตหรอืผลลัพธ มี   4   ตัวบงช้ี  รวม   13   ตัวบงช้ี ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ   2.46  อยูในระดับ  ดี 
 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

 ตัวบงช้ีในมาตรฐานที่ 2 (ข)  ตวับงช้ีท่ีเปนปจจัยนําเขามี   -   ตัวบงช้ี   ตัวบงช้ีท่ีเปนกระบวนการ 
มี   8   ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีท่ีเปนผลผลิตหรอืผลลพัธ มี   -   ตัวบงช้ี   รวม   8   ตัวบงช้ี ผลการประเมินได
คะแนนเฉลี่ยเทากับ   2.63  อยูในระดับ  ดีมาก 
 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
 ตัวบงช้ีในมาตรฐานที่ 3  เปนตัวบงช้ีท่ีเปนกระบวนการมี   2   ตัวบงช้ี  รวม   2   ตัวบงช้ี ผลการประเมิน
ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   2.50   อยูในระดับ  ดี 
 

เฉลีย่คะแนนการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
 ดานปจจัยนําเขา ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   3.00  อยูในระดับ  ดีมาก 
 ดานกระบวนการ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   2.56  อยูในระดับ  ดีมาก 
 ดานผลผลิตหรอืผลลัพธ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   2.40  อยูในระดับ  ดี 

ผลการประเมินโดยภาพรวม  เทากับ  2.54   หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ไดคุณภาพ
ในระดับ  ดีมาก 
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ตารางที่ ส.3 สรุปการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ เฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. 
 

มุมมองดานการบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตามเกณฑ สกอ. 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวน   
    ไดสวนเสีย 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 
ตัวบงช้ีที่ 2.3 

 ตัวบงช้ีที่ 2.12 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 
ตัวบงช้ีที่ 3.2 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 

 
 

ระดับ 7 
ระดับ 5 

รอยละ 2.00 
ระดับ 8 
ระดับ 4 
ระดับ 7 

 
 

ระดับ 7 
ระดับ 5 

รอยละ 2.11 
ระดับ 6 
ระดับ 4 
ระดับ 7 

 
 
3 
3 
3 
1 
3 
3 

 (ตัวบงช้ีเฉพาะสถาบันที่เนนการ
พัฒนาสังคม) 
ตัวบงช้ีที่ 7.6 
ตัวบงช้ีที่ 9.2 

 
 

ระดับ 3 
ระดับ 4 

 
 

ระดับ 5 
ระดับ 4 

 
 
3 
2 

เฉล่ียคะแนนดานนักศึกษาและผู
มีสวนไดสวนเสีย   2.63 

2. ดานกระบวนการภายใน 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 
ตัวบงช้ีที่ 1.2 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 
ตัวบงช้ีที่ 6.1 
ตัวบงช้ีที่ 7.8 
ตัวบงช้ีที่ 7.9 
ตัวบงช้ีที่ 9.1 
ตัวบงช้ีที่ 9.3 

 
ระดับ 7 

รอยละ 100 
ระดับ 7 
ระดับ 3 
ระดับ 2 
ระดับ 5 
ระดับ 6 
ระดับ 4 

 
ระดับ 7 

รอยละ 62.50 
ระดับ 7 
ระดับ 3 
ระดับ 4 
ระดับ 5 
ระดับ 6 
ระดับ 5 

 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 

เฉล่ียคะแนนดาน 
กระบวนการภายใน   2.38 

3.  ดานการเงิน 
ตัวบงช้ีที่ 8.1 
ตัวบงช้ีที่ 8.2 

 
ระดับ 7 
ระดับ 4 

 
ระดับ 7 
ระดับ 1 

 
3 
1 

เฉล่ียคะแนนดานการเงิน   2.00 
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มุมมองดานการบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตามเกณฑ สกอ. 

4.ดานบุคลากรการเรียนรูและ  
   นวัตกรรม 

ตัวบงช้ีที่ 2.7 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 

 
 

ระดับ 4 
ระดับ 6 
ระดับ 4 

 
 

ระดับ 4 
ระดับ 6 
ระดับ 4 

 
 
3 
3 
3 

ตัวบงช้ีที่ 7.3 
ตัวบงช้ีที่ 7.4 
ตัวบงช้ีที่ 7.5 

ระดับ 3 
ระดับ 5 
ระดับ 5 

ระดับ 3 
ระดับ 5 
ระดับ 5 

2 
3 
3 

เฉล่ียคะแนน ดานบุคลากร  
การเรียนรูและนวัตกรรม   2.83 

 
สรุปการประเมินตามมุมมองดานบริหารจัดการ เฉพาะตวับงชีข้อง สกอ. 
 

1.  ดานนักศึกษาและผูมสีวนไดสวนเสีย 
 ตัวบงช้ีท่ีเปนกระบวนการ มี  6 ตัวบงช้ี ท่ีเปนผลผลิตหรอืผลลัพธ มี  2  ตวับงช้ี รวม  8  ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.63  อยูในระดับ  ดีมาก 
 

2.  ดานกระบวนการภายใน 
 ตัวบงช้ีท่ีเปน กระบวนการ มี  5  ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีท่ีเปนผลผลิตหรือผลลัพธ มี  3  ตัวบงช้ี รวม  8  ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.38  อยูในระดับ  ดี 
 

3.  ดานการเงิน 
 ตัวบงช้ีท่ีเปนกระบวนการ ม ี 2  ตวับงช้ี รวม  2  ตวับงช้ี ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.00  
อยูในระดับ  พอใช 
 

4.  ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม 
 ตัวบงช้ีท่ีเปน ปจจัยนําเขา มี  1  ตัวบงช้ี  ตัวบงช้ีท่ีเปนกระบวนการ มี  5  ตัวบงช้ี รวม  6  ตัวบงช้ี ผล
การประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  2.83  อยูในระดับ  ดีมาก 
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เฉลีย่คะแนนการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
 

 ดานปจจัยนําเขา ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   3.00  อยูในระดับ  ดีมาก 
 ดานกระบวนการ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   2.56  อยูในระดับ  ดีมาก 
 ดานผลผลิตหรอืผลลัพธ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ   2.40  อยูในระดับ  ดี 

ผลการประเมินโดยภาพรวม  เทากับ  2.54   หมายถึง  การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ไดคุณภาพ
ในระดับ  ดีมาก 
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แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) 
 การจัดการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา ไดจดัใหมีอาจารยผูสอนตอรายวชิาไมนอยกวา 2  คน ซ่ึง
จะทําใหนกัศกึษามีความรูและวิสัยทัศนจากอาจารยผูสอนที่หลากหลาย และจัดการศกึษาที่เนนให
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง เชน ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บขอมูลประกอบการศึกษา รวมกับโรงเรียน
จัดทําหลักสูตร เปนตน 
 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาหนวยงาน 
 1.  สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยไดเขารวมโครงการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ตัวช้ีวัด แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนการจัดเก็บหลักฐาน เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 2.  สงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรตระหนักและใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 
ภาคผนวก 

 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 
คําสั่งบณัฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

ท่ี   19/2549 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

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

สั่ง  ณ  วันที่  8   มิถุนายน  พ.ศ.  2549 

  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย  ผลพฤกษไพร) 
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
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คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ท่ี   30 /2551 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  (เพิ่มเติม) 

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

 ใหกรรมการทีไ่ดรับการแตงตั้ง ปฏิบัตหินาที่ซ่ึงไดรับมอบหมายอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของงานตอไป 

ส่ัง  ณ  วันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551 

  

 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิศมัย  ผลพฤกษไพร) 
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
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ขอมูลพ้ืนฐาน (common  data set) ประจําปการศึกษา 2552 
 

ประเภทสถาบัน : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
  

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

  

1. จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ตัวบงช้ี 8 
2. จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีบรรลุเปาหมาย ตัวบงช้ี 5 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน    
1. จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนทั้งหมด   
   * ระดับปริญญาตรี หลักสูตร - 
   * ระดับปริญญาโท หลักสูตร 7 
2. จํานวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของ 

  

   * ระดับปริญญาตรี หลักสูตร - 
   * ระดับปริญญาโท หลักสูตร 6 
3. จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

  

   * ระดับปริญญาโท หลักสูตร 7 
4. จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑ
สําเร็จการศึกษาครบถวนตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

  

   * ระดับปริญญาโท หลักสูตร 7 
5. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา 

คน - 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) 
เฉลี่ยทุกหลักสตูร 

  

   * ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย (1-5 ) - 
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รายการ หนวย ภาพรวม 
7. จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนใหมหรือท่ีปรับปรุงและจํานวน
หลักสูตรท่ียังไมมีการปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่
บุคคล ชุมชน องคกรภายนอกมีสวนรวม  

 

   * ระดับปริญญาโท หลักสูตร 7 
8.จํานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร   
   * ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คน - 
   * ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คน 99 
9. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร   
   * ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES 522.76 
10. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ท้ังหมด เมื่อ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี FTES 
 
- 

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

(หรือวุฒิสูงสุดทีมีในสาขานั้น) คน 
 
- 

16. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ คน - 
17. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คน - 
18. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย คน - 
19. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย คน - 
20. จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) คน 

- 

21. จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาท่ีเปนที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ คน 

- 

22. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 6 
23. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย คน - 
24. จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ คน - 
25. จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการ  
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รายการ หนวย ภาพรวม 
   * ในประเทศ คน - 
   * ตางประเทศ คน - 
26. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะวิชาชีพ  
- 

   * ในประเทศ คน 6 
   * ตางประเทศ คน - 
27. จํานวนผลงานวิจัยและหรอืนวัตกรรมการเรียนการสอน

ของคณาจารย ช่ือเรื่อง 
 
- 

28. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรือ่งการมงีาน
ทํา (จํานวนบัณฑิตท้ังหมด) คน 

 
- 

29. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอน
เขาศึกษา คน 

 
- 

30. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน - 
31. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา คน 

 
 
- 

32. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑหลัง
สําเร็จการศึกษา คน 

 
 
- 

33. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ
การศึกษา คน 

 
 
- 

34. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จ
การศึกษา คน 

 
 
- 

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

 
 
- 

37. จํานวนบัณฑิตในรอบปท่ีผานมา คน 12 
38. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติในรอบปท่ีผานมา  
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รายการ หนวย ภาพรวม 
   * ดานวิชาการ วิชาชีพ (รวมผลงานวิจยั / วทิยานิพนธ) คน 3 
   * ดานคุณธรรมจรยิธรรม คน - 
   * ดานกีฬา สุขภาพ คน - 
   * ดานศิลปและวัฒนธรรม คน - 
39. จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปท่ีผานมาที่ไดรับ

ประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

40. จํานวนศิษยเกาท่ีจบการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมด
ทุกระดับการศึกษา  

 

   * ระดับปริญญาตรี คน - 
   * ระดับปริญญาโท คน 142 
41. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมดทุกระดับ

การศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง 
ระดับชาติและนานาชาติ  

 

   * ดานวิชาการ วิชาชีพ รางวัล 6 
   * ดานคุณธรรมจรยิธรรม รางวัล - 
   * ดานกีฬา สุขภาพ รางวัล - 
   * ดานศิลปและวัฒนธรรม รางวัล - 
   * ดานสิ่งแวดลอม รางวัล - 
42. จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองท่ีนักศึกษาปจจุบัน

และศิษยเกาทุกระดับการศึกษาไดรับใน ระดับชาติและ
นานาชาติ  

 

   * ดานวิชาการ วิชาชีพ รางวัล 6 
   * ดานคุณธรรมจรยิธรรม รางวัล - 
   * ดานกีฬา สุขภาพ รางวัล - 
   * ดานศิลปและวัฒนธรรม รางวัล - 
   * ดานสิ่งแวดลอม รางวัล - 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา    
1. ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบจากคา 

5 ระดับ) คาเฉลี่ย(1-5 ) 
 
- 

2. จํานวนโครงการกิจกรรมนกัศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม   
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รายการ หนวย ภาพรวม 
   * จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/กิจกรรม 3 
   * จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ คน 32 
   * จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ/กิจกรรม 1 
   * จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมกฬีาและการสงเสริม

สุขภาพ 
 

คน 
 

130 
   * จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม โครงการ/กิจกรรม 1 
   * จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมบําเพญ็ประโยชนฯ คน 115 
   * จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/กิจกรรม 1 
   * จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมนันทนาการ คน 130 
   * จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรม 1 
   * จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม คน 80 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย  - 
1. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจยัและงานสรางสรรค (ใชรอบ
ปงบประมาณ) 

  
- 

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

  

   * จํานวนที่ไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน คน - 
   * จํานวนที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน คน - 
3. จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค   
   * จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ ช่ือเรื่อง 20 
   * จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ ช่ือเรื่อง - 
   * จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ช่ือเรื่อง - 
   * จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
 

ช่ือเรื่อง 
- 

   * จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรบัอางอิงใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูล 

 
ช่ือเรื่อง 

- 

   * จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย คน - 
   * จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ คน - 
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รายการ หนวย ภาพรวม 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม   
1. จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการบริการวิชาการ คน - 
2. จํานวนกิจกรรมหรอืโครงการบริการวิชาการ โครงการ/กิจกรรม 1 
3. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

 
แหลง/ศูนย 

 
2 

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

 
รอยละ 

 
- 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรม 3 
2. จํานวนผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองคความรูและสราง      
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

 
ช่ือเรื่อง 

 
- 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ   
1. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 6 
2. จํานวนอาจารยท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการ 

  

   * ในประเทศ คน 2 
   * ตางประเทศ คน - 
3. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพ 

  

   * ในประเทศ คน 6 
   * ตางประเทศ คน - 
4. จํานวนอาจารยประจํา  (รวมนักวิจัย) ท่ีไดรับรางวัลทาง
วิชาการหรอืวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 - 

   * ดานการวิจยั คน - 
   * ดานศิลปวัฒนธรรม คน - 
   * ดานอื่นๆ คน - 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ (ใชรอบปงบประมาณ)   
1. รายรับทั้งหมดของบัณฑิตวิทยาลัย บาท 12,072,800 
2. รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท - 
3. คาใชจายท้ังหมดของบัณฑิตวิทยาลัยโดยไมรวมครภุัณฑ บาท 11,398,300 
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รายการ หนวย ภาพรวม 
อาคารสถานที่ และที่ดิน 

4. คาใชจายดานครุภัณฑ อาคารสถานที่และท่ีดิน บาท 674,500 
5. คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท - 
6. คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บาท - 
7. คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย บาท 250,000 
8. คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ 

บาท  
- 

9. เงินเหลือจายสุทธิ บาท 1,393,087.85 
10. สินทรัพยถาวร บาท  
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

ระดับของ สกอ. ดีมาก 
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รายนามคณะกรรมการจดัทํารายงานประจําป 
การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2552 

 
 1. ผศ.ดร.พิศมัย  ผลพฤกษไพร ประธานกรรมการ 
 2. นายสุระพรรณ จุลสุวรรณ รองประธาน 
 3. รศ.ดร.เสาวภา โชติเกษมศร ี กรรมการ 
 4. นางสุเพ็ญ ดวงทอง กรรมการ 
 5. นายจตุรภัทร จันทรทิตย กรรมการ 
 6. น.ส.ศศิธร ธรรมรัต กรรมการ 
 7. น.ส.อรวรรณ พงศาวดาร กรรมการ 
 8. นางพิชญาภา สังขทอง กรรมการ 
 9. นายสุวิทย เพ็งทิพยนาง กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 


