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กันยายน 2551 

 



คํานํา 

 

 รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2550 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผล

การดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ในรอบปการศึกษาที่ผานมา รวมถึงเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการ

ตรวจสอบคุณภาพภายในตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด 

โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1. รายงานผลการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 2. ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาตามภารกิจ/ตัวบงชี้คุณภาพ 

 3 เปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือใหสอดคลองกับ

นโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 แนวทางการจัดรายงานฉบับนี้ ไดจัดทําตามแนวทางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แต

เนื่องจากพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยแตกตางไปจากพันธกิจของคณะตางๆ ภารกิจ และตัวบงชี้ในรายงาน

ฉบับนี้จะเลือกเฉพาะที่สอดคลองกับพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัยเทานั้น โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินตาม

ภารกิจหลักที่สําคัญๆ ดังนี้ 

 - ภารกิจรวมของหนวยงาน 15 ตัวบงชี้ 

 - ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 8 ตัวบงชี้ 

 - ภารกิจในฐานะผูขับเคล่ือนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย    3 ตัวบงชี้ 

และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในนั้น บัณฑิตวิทยาลัยใชเกณฑคะแนนอิงเกณฑตามมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย 

 สําหรับชวงเวลาการดําเนินงานนั้น รายงานตามปการศึกษา 2550 คือ ระหวางวันที่ 1 

มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551 

 

 

 

 

 (รองศาสตราจารย ดร.เกริกชัย  ทองหนู) 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 กันยายน 2551 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

หนา 

 

คํานํา 

สารบัญ 

ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 1 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 6 

ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 7 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชี้ 8 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตามภารกิจ ประจําปการศึกษา 2550 11 

 - ภารกิจรวมของหนวยงาน 15 ตัวบงชี ้

 - ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 8 ตัวบงชี้ 

 - ภารกิจในฐานะผูขับเคล่ือนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย    3 ตัวบงชี้ 

แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปที่ผานมา 65 

 

ภาคผนวก ก  

 ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย 68 

ภาคผนวก ข 

 การกําหนดแผน/เปาหมายการดําเนินงานตามภารกิจและตัวบงชี้ (KPIs) 71  
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ขอมูลเบ้ืองตนของหนวยงาน 

 

ความเปนมา 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา คณะวิทยาศาสตร เปนหลักสูตรแรก ในปการศึกษา 2522 (มิถุนายน 2522) 

และไดมีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอยางเปนทางการในวันที่ 11 มิถุนายน 2523 โดยบัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่เปน

หนวยประสานงาน สงเสริมการจัดบัณฑิตศึกษา และควบคุมมาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2550 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการเปดสอนหลักสูตรตาง ๆ ในระดับ

บัณฑิตศึกษาทั้ง 4 ระดับ รวมทั้งส้ิน 131 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดของจํานวนสาขาวิชาและนักศึกษาดังนี้ 

 1. จํานวนสาขาวิชาในระดับตางๆ 

 ปริญญาเอก 34 สาขาวิชา  

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2 สาขาวิชา  

 ปริญญาโท 90 สาขาวิชา  

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา  

 2. วิทยาเขตที่เปดสอน 

 วิทยาเขตหาดใหญ 100 สาขาวิชา  

 วิทยาเขตปตตานี 30 สาขาวิชา  

 เขตการศึกษาสุราษฎรธาน ี 3 สาขาวิชา  (หลักสูตรฯจากวิทยาเขตปตตานี) 

 เขตการศึกษาตรัง 2 สาขาวิชา (หลักสูตรฯจากวิทยาเขตหาดใหญ) 

 เขตการศึกษาภูเก็ต 2 สาขาวิชา (หลักสูตรฯจากวิทยาเขตปตตานี   

       1 สาขาวิชา) 

 3. จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา รวมทั้งส้ิน 4,397 คน (ปริญญาเอก 300 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

23 คน  ปริญญาโท 3,962 คน   ประกาศนียบัตรบัณฑิต 112 คน) 

 ผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งส้ิน 10,336 คน (ต้ังแตปการศกึษา 2524 ถึง 2550) 

วิสัยทัศน 

 บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุน สงเสริม และชี้นํา การจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทาง

วิชาการ มีมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ประเทศชาติ และภูมิภาค 

พันธกิจ 

 1. สนับสนุน สงเสริม และชี้นํา และพัฒนาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

 2. ประสานงานการจัดการศึกษาตามนโนบายของมหาวิทยาลัย 

 3. ดําเนินการและจัดระบบประกันคุณภาพการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

โครงสรางสวนราชการและการบริหาร 

 1. การแบงสวนราชการ 

 บัณฑิตวิทยาลัยแบงโครงสรางการบริหารของสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยออกเปน 3 กลุม

งาน คือ 

 1) กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

 2) กลุมงานบริหารทั่วไป 

 3) กลุมงานบัณฑิตศึกษา วิทยาปตตาน ี
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เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซ่ึง

สภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบโครงสรางการแบงสวนราชการอยางเปนทางการเม่ือคราวประชุมครั้งที่ 

256(6/2545) วันที่ 24 สิงหาคม 2545  โครงสรางการบริหาร ดูแผนภูมิในหนา 4 

 2. ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

 รองศาสตราจารย ดร. เกริกชัย  ทองหน ู คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 รองศาสตราจารย ดร. อมรรัตน  พงศดารา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิชาการ 

 รองศาสตราจารย ดร. อัจฉรา  ธรรมาภรณ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตปตตานี 

 รองศาสตราจารย ดร. ดํารงศักด์ิ  ฟารุงสาง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

 3. บุคลากร 

 ในปการศึกษา 2550 สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยมีบุคลากรทัง้ส้ิน 16 คน ดังนี้ 

 วิทยาเขตหาดใหญ 

 ขาราชการ  7  คน 

 พนักงานมหาวิทยาลัย  1  คน 

 ลูกจางประจํา  2  คน 

 พนักงานเงินรายได  3  คน 

 วิทยาปตตาน ี

 ขาราชการ  2  คน 

 พนักงานเงินรายได  1  คน 

 4. งานเชิงนโยบาย 

 บริหารงานโดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเปน

หนวยงานรองรับการดําเนินงานตามพันธกิจ มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูบริหารสูงสุด และมีรองคณบดีฝาย

ตางๆ เปนผูบริหารที่รองรับขอบขายงานตามที่คณบดีมอบหมาย 

 5. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 องคประกอบ 

 5.1 อธิการบดี เปนที่ปรึกษา  

 5.2 รองอธิการบดีที่ดูแลงานบัณฑิตศึกษา และรองอธิการบดีฝายวิชาการวิทยาเขตตางๆ ตามที่

อธิการเห็นเหมาะสม เปนที่ปรึกษา 

 5.3 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนประธานกรรมการโดยตําแหนง 

 5.4 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนกรรมการโดยตําแหนง 

 5.5 คณบดีของคณะที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือที่คณบดีมอบหมาย เปนกรรมการ

โดยตําแหนง 

 5.6 ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังจากอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมี

จํานวนไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการโดยตําแหนง มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป แตอาจไดรับการแตงต้ังใหม

อีกได 

 อํานาจและหนาที่ 

 1. วางนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 2. วางนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา 

 3. วางนโยบายและแนวทางการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

 4. วางแผนและพัฒนาความเชื่อมโยงระหวางบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 5. พิจารณาออกระเบียบและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

มอบหมาย 
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 6. พิจารณางบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัยและการหาแหลงเงินสนับสนุน 

 7. แตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในเรื่องหนึ่ง เรื่อง ใด หรือเพ่ือ

มอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 8. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 9.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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โครงสรางการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ฝายวิชาการ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาเขตปตตานี 

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานบัณฑิตศึกษา 

วิทยาเขตปตตานี 

 

 สารบรรณ 

 การเจาหนาที ่

 อาคารสถานที่และ    
ยานพาหนะ 

 การประชาสัมพันธและ
เผยแพร 

 การประชุม 

 เลขานุการผูบริหาร 

 พัสดุ 

 การเงิน 

 

 นโยบายและแผน 

 ระบบการประกันคุณภาพ 

 สอบคัดเลือกนักศึกษา 
 ทะเบียนและประมวลผล 

 หลักสูตรและมาตรฐานการศกึษา 
 การบริหารจัดการหลักสูตรสหสาขาวิชา 

 ทุนการศกึษาและกิจการนกัศึกษา 
 การสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 

 ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

 วิเทศสัมพันธ 

 

 ธุรการ 

 บริการการศึกษา 

 การเงินและพัสดุ 

ภาระงาน ภาระงาน ภาระงาน 
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การประสานงานของบัณฑิตวิทยาลัยกับคณะ/หนวยงาน 

 

 

 สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  

       

        

กลุมงานบัณฑิตศึกษา 

วิทยาเขตปตตานี 

 กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 

 

  กลุมงานบริหารทั่วไป 

      

  

 

คณะตางๆ ที่เปดสอนระดับ

บัณฑิตศึกษาในวิทยาเขต

ปตตาน ี

 

 

คณะตางๆ ที่เปดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาใน

วิทยาเขตหาดใหญ 

 คณะตางๆ ที่เปดสอน

ระดับบัณฑิตศึกษาใน

วิทยาเขตหาดใหญ 

      

  

 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

 

วิทยาเขตตรัง  

      

    

 

วิทยาเขตภูเก็ต  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 ปการศึกษา 2550 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินงานตามกระบวนการ

คุณภาพและมีผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจหลัก โดยใชผลการเปรียบเทียบกับแผนที่บัณฑิตวิทยาลัย

กําหนดไว รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับพัฒนาการจากผลการดําเนินการในปการศึกษา 2548 

 ในภาพรวมของการดําเนินงานพบวาผลการประเมินคะแนนของบัณฑิตวิทยาลัยจากทั้ง 3 ภารกิจ 

คิดเปน 3.52  คะแนน หรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานในระดับดี และเม่ือพิจารณาในรายภารกิจแลวพบวา

ผลการประเมินในระดับดีมี 1 ภารกิจ คือ ภารกิจของหนวยงาน สวนภารกิจที่บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินใน

ระดับพอใชมี 2 ภารกิจ คือ ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน และ ภารกิจในฐานะผูขับเคล่ือนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

โดยมีรายละเอียดในแตละภารกิจดังนี้ 

 1. ภารกิจรวมของหนวยงาน  พบวาบัณฑิตวิทยาลัยมีคะแนนรวมอยูในระดับดีในเรื่องของการ

กําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนแผนการดําเนินงานและการกําหนดตัวบงชี้ รวมทั้งการกําหนดใหมีการ

เชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย สวนรอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้นั้นเกิด

จากการประเมินผลของภารกิจและตัวบงชี้อ่ืนๆ ประกอบ และรอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ นั้น 

บัณฑิตวิทยาลัยมีคะแนนประเมินตามเกณฑตัวบงชี้ดังกลาวในระดับที่ควรปรับปรุง 

 2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  พบวาบัณฑิตวิทยาลัยมีคะแนนรวมอยูในระดับพอใช โดยตัวบงชี้ที่

บัณฑิตวิทยาลัยมีคะแนนคอนขางนอย เชน รอยละของบทความสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน

สารนิพนธปริญญาโททั้งหมด รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด รอยละของ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด และจํานวนนักศึกษา

ปริญญาเอก ซ่ึงตัวบงชี้เหลานี้เปนการตัดสินใจจากภายนอกองคกร แตอยางไรก็ตามบัณฑิตวิทยาลัยมีมาตรการ

และเนนการพัฒนาคุณภาพดวยมาตรการตางๆ เชน การใหนักศึกษาขยายเวลาการศึกษาไดเพียงครั้งเดียว หาก

เกินเวลาที่กําหนดจะพนสภาพการเปนนักศึกษา การกําหนดใหนักศึกษาที่เปนขาราชการหากจะกลับไปปฏิบัติ

ราชการ ณ ตนสังกัด จะตองสอบผานโครงรางวิทยานิพนธและไดรับอนุมัติเรียบรอยแลวเทานั้น การใหนักศึกษา

ทุกคนจะตองสอบผานโครงรางวิทยานิพนธภายในระยะเวลาที่กําหนด หากเกินเวลาที่กําหนดจะพนสภาพการเปน

นักศึกษา นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังสงเสริมและสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทมีบทความ

ตีพิมพในวารสารวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  และมีแหลงเผยแพรที่หลากหลาย  นอกจากนั้น ยัง

กําหนดแนวปฏิบัติในการประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ การคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดน เปนตน ซ่ึงการดําเนินงาน

ดังกลาวสงผลใหตัวบงชี้ดานผลงานตีพิมพมีคะแนนในระดับดี โดยมีบทความวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกที่

ตีพิมพเผยแพร 115 บทความ ตอวิทยาวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 40 เรื่อง  เทากับ 2.88 : 1 เปนการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 8 บทความ และระดับนานาชาติ จํานวน 66 บทความ และเปนการ

นําเสนอในประชุมฯระดับชาติ จํานวน 21 บทความ และระดับนานาชาติ จํานวน 20 บทความ  และมีบทความ

วิทยานิพนธระดับปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร 501 บทความ ตอวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 349 เรื่อง  

เทากับ 1.44 : 1 เปนการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ จํานวน 71 บทความ และระดับนานาชาติ จํานวน 

76 บทความ และเปนการนําเสนอในประชุมฯระดับชาติ จํานวน 265 บทความ และระดับนานาชาติ จํานวน 89 

บทความ  

 3. ภารกิจในฐานะผูขับเคล่ือนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย พบวาบัณฑิตวิทยาลัยมีคะแนนรวมอยูใน

ระดับดี ซ่ึงระบบประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยถือปฎิบัติตามแนวทางที่มหา วิทยาลัยกําหนด ซ่ึงใช

องคประกอบคุณภาพตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นอกจากนั้น  บัณฑิตวิทยาลัยยัง

ติดตามรายงานมาตรฐานและตัวชี้วัดตามเกณฑของสํานักงานมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร 
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สรุปคะแนนและผลการประเมิน ปการศึกษา 2550 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ภารกิจ คะแนน ผลการประเมิน 

1. ภารกิจของหนวยงาน 4.05 ดี 

2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 3.25 พอใช 

คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 3.57 ดี 

3. ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงช้ีของมหาวิทยลัย 3.67 ดี 

คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 3 ภารกิจ 3.57 ดี 

ผลการประเมิน รับรองมาตรฐาน 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน  และผลการประเมินตามภารกิจและตัวบงชี้ ของหนวยงานสนับสนุน 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) ภารกิจ / ตัวบงชี้ คา

น้ําหนัก 2548 2549 2550 

เปาหมาย 

2550 ตาม

เกณฑ 

(1,2,3) 

เทียบ

แผน 

(1,0) 

พัฒนา

การ 

(1,0) 

รวม  

5 

คะแนน 

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

1. ภารกิจรวมของหนวยงาน           

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล

ยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)*** 

2.86 n/a n/a 6 5 2 1 - 3.67 10.50 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่

กําหนด*** 

2.86 n/a n/a 64.00 80 1 - - 1 2.86 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธทีเ่ชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผน

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา (ระดับ)**** 

2.86 n/a n/a 5 5 3 1 - 5 14.30 

1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 2.86 73.80 72.80 71.10 85 1 - - 1 2.86 

1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ)*** 2.85 n/a n/a 3 3 2 1 - 3.67 10.46 

1.6 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ)*** 2.85 n/a n/a 4 4 3 1 - 5 14.25 

1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา (ระดับ)*** 

2.85 n/a n/a 5 4 3 1 - 5 14.25 

1.8 ระดับความสําเรจ็ของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล (ระดับ)*** 

2.85 n/a n/a 8 6 3 1 - 5 14.25 

1.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ*** 

2.86 n/a n/a 100 80 3 1 1 5 14.30 

1.10 กิจกรรม 5 ส/กจิกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 2.86 n/a 2 3 3 3 1 - 5 14.30 

1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน

มหาวิทยาลัย)* 

- - - - - - - - - - 
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ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) ภารกิจ / ตัวบงชี้ คา

น้ําหนัก 2548 2549 2550 

เปาหมาย 

2550 ตาม

เกณฑ 

(1,2,3) 

เทียบ

แผน 

(1,0) 

พัฒนา

การ 

(1,0) 

รวม 

 5 

คะแนน 

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร  การวิเคราะหคาใชจาย  การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (ระดับ)*** 

2.86 n/a n/a 6 7 2 - - 2.33 6.66 

1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบรหิารการศึกษา (ระดับ)*** 

2.86 n/a n/a 6 5 3 1 - 5 14.30 

1.14 ระดับความสําเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ระดับ)** 

2.86 n/a n/a 4 4 3 1 - 5 14.30 

1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถกูตองและ

ทันเวลา (ระดับ)* 

2.86 n/a n/a 5 4 3 1 - 5 14.30 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักภารกิจที ่1 40         4.05 

2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน           

2.1 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด**** 

7.50 71.65 94.90 143.55 80 3 1 1 5 37.50 

2.2 รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ

จํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด**** 

7.50 n/a n/a 2.67 10 1 0 - 1 7.50 

2.3 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด**** 

7.50 457.14 296.77 287.50 83 3 1 0 4 30.00 

2.4 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด* 7.50 n/a 13.95 11.50 15 2 0 - 2.33 17.48 

2.5 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวน

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด* 

7.50 52.17 51.57 52.62 70 1 0 1 2 15.00 

 - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, วิทยาศาสตรกายภาพและ

 ชีวภาพ, วิศวกรรมศาสตร และเกษตรศาสตร 

   (44.21)       

 - กลุมสาขาวิชาการบริหารฯ, ศึกษาศาสตร, ศิลปกรรมฯ, มนุษย

 และสังคมศาสตร สหวิทยาการ และมหาวิทยาลัย 

   (8.41)       

 

 



 

 

1
0

 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) ภารกิจ / ตัวบงชี้ คา

น้ําหนัก 2548 2549 2550 

เปาหมาย 

2550 ตาม

เกณฑ 

(1,2,3) 

เทียบ

แผน 

(1,0) 

พัฒนา

การ 

(1,0) 

รวม 5 

คะแนน 

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

2.6 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 7.50    400 2 0 1 3 22.50 

 - รวมวุฒิบัตร  306 362 344       

 - ไมรวมวุฒิบัตร  298 322 331       

2.7 มีการสงเสริมกจิกรรมนกัศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

7.50 n/a n/a  8 4 3 1 - 5 37.50 

2.8 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสทิธิภาพ (ระดับ)*** 

7.50 n/a n/a 4 4 2 1 - 3.67 27.53 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักภารกิจที ่2 60         3.25 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักภารกิจที ่1 และ 2 100         3.57 

3. ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย           

3.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร (ระดับ)**** 1.66 n/a n/a 7 7 3 1 - 5 8.30 

3.2 มีโครงการหรือกิจกรรมทีส่นับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมสีวนรวม 

(ระดับ)**** 

1.66 n/a n/a 3 5 1 - - 1 1.66 

3.3 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน (ขอ)**** 

1.67 n/a n/a 5 5 3 1 - 5 8.35 

คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักภารกิจที ่3 4.99         3.25 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3 ภารกิจ          3.57 

 

อธิบายสัญลักษณ 

* หมายถึง  องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

** หมายถึง  ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และ สมศ. 

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ. 

**** หมายถึง  ตัวบงชี้ของ สมศ. 

หมายเหตุ องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต   ผลการดําเนินงานจะขึ้นอยู

กับคณะ เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเปนฝายสนบัสนุนใหคณะดําเนินการ โดยถือปฏิบัติตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยเปนตัวขับเคลื่อนในการดําเนินงานตางๆ เชน การสนับสนุนทุนการศึกษา  ทุนวิจัย 

และอื่นๆ 
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ผลการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2550 

 

 บัณฑิตวิทยาลัยทําหนาที่หลักในการสนับสนุน สงเสริม และการประสานงานการจัดบัณฑิตศึกษา

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยประสานนโยบายและประสานการดําเนินงานกับคณะตางๆ ที่เปดสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา ในการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยไดตัวบงชี้เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหลัก    และวัตถุประสงค

ของบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้ 

 

ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการ

 กําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 5 - - 6 มีการ

ดําเนิน

การ ไม

ครบ5 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ  5-

6 ขอ

แรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก

ขอ 

2 1 - 3 

ระดับคุณภาพ  

1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกันและ

สอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน 

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทกุภารกิจ 

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย ปละ 2 ครั้งและรายงานผลตอ

ผูบริหาร 

6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงานเปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยไดเริ่มพัฒนาแผนกลยุทธต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2550 เปนตนมา มีการกําหนดปรัชญาหรือ

ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจ ในการดําเนินงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 

2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกันและ

สอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธและนํามาประยุกตใชในการบริหาร มีการจัดทําแผนกลยุทธใหเหมาะสมกับ

ภารกิจของหนวยงานสนับสนุนดานการประสานงานการจัดการศึกษาตามนโนบายของมหาวิทยาลัย       
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการ

 กําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธเริ่มจากการวิเคราะหแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (พ.ศ. 2550-2554) 

วิเคราะหส่ิงแวดลอมภายในองคกร เชน การบริการซ่ึงมีจุดเนนที่ผูรับบริการ และวิเคราะหส่ิงแวดลอมภายนอกภายใต

บริบทภารกิจที่รับผิดชอบ เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย งานวิจัย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ รวมดวย นําไปสู

การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค มีการบริหารผลงานเชิงกลยุทธโดยการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติดวยการ

แปลงเปนแผนปฏิบัติการ มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากรทั้งระดับ

ผูบริหารและระดับปฏิบัติ โดยนําเขาที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  

เพ่ือรับทราบทิศทางการพัฒนาหนวยงานและกําหนดขอตกลงรวมกันในการนําแผนไปปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีการกําหนดตวับงชี้ของการดาํเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงาน 

 กําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ไดแก ตัวบงชี้ (PI) ในระดับกลยุทธ และตัวบงชี้ (KPI) ในระดับแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติงาน หรือระดับโครงการ/

กิจกรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

               ในรอบปการศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550-พฤษภาคม 2551) จากผลประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัยสามารถปฏิบัติไดครบทุกภารกิจ คิดเปนรอยละ 100 

5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอย ปละ 2 ครั้งและรายงานผลตอ

ผูบริหาร 

 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (PI) ระดับแผนปฏิบัติงานในที่ประชุม

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 2)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตัวบงชี้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 3) การรายงานและประเมินผลตัวบงชี้ตาม TOR ของบุคลากรในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง 

6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงานเปาประสงค เปาหมายกบัยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง

สมํ่าเสมอ 

 มีการวิเคราะหความสัมพันธ ความสอดคลอง ระหวางเปาประสงคและกลยุทธมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

กับวัตถุประสงค กลยุทธ ของบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งแผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม  

 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัว

บงชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ ระดับ 6  ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 2 

คะแนน เทียบแผนเทากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.1 เทากับ 3 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธแผนดําเนินงานและมีการ

 กําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

เอกสารอางอิง : 

 พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 แผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย 2550-2554 

 แผนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 PSU RESEARCH ROAD MAP  

 วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2550-2554 

 องคประกอบ ตัวบงชี้ (KPIs) คาน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน และเปาหมายการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทีก่ําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 80 - - 64.00 บรรลุ

เปา 

หมาย

รอยละ 

60-74 

บรรลุ

เปาหมาย

รอยละ 

75-89 

บรรลุ

เปา 

หมาย

รอยละ 

90-

100 

1 - - 1 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่ดําเนินงานไปแลว โดยพิจารณาระดับ

ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้   โดยมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเก็บรวบรวมขอมูลของตัวบงชี้ 

ในปการศึกษา 2550 บัณฑิตวิทยาลัยตองดําเนินงานทั้งหมด 26 ตัวบงชี้    และในปนี้บัณฑิตวิทยาลัยมีตัวบงชี้ที่บรรลุ

เปาหมายตามที่วางไว จํานวน 16 ตัวบงชี้  ไมมีการประเมิน 1 ตัวบงชี้  และที่ไมบรรลุเปาหมายจํานวน 9 ตัวบงชี้ 

 การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนดรอยละ 64.00 ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 

1 คะแนน เทียบแผนเทากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.2 เทากับ 1 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 แผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย 2550-2554 

 แผนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 PSU RESEARCH ROAD MAP  

 วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2550-2554 

 องคประกอบ ตัวบงชี้ (KPIs) คาน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน และเปาหมายการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 5 - - 5 มีการ

ดําเนิน

การ  

1-2 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 3 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

อยาง

นอย 4 

ขอแรก 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ  

1.  มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของหนวยงาน 

2.  มีแผนกลยุทธของหนวยงาน 

3.  มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับแผนพัฒนาคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

4.  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยนอยกวารอยละ  80 ของแผน 

5.  แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยตั้งแตรอยละ  80 ของแผน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางานกาํหนดแผนกลยุทธของหนวยงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธภายใตบริบทของหนวยงานขนาดเล็กแตเทียบเทาคณะ โดยคํานึงถึงหลักการ

มีสวนรวมจากบุคลากรและมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย  มีการนําแผนกล

ยุทธเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรับทราบทิศทางเปาหมายการพัฒนา

หนวยงาน การมีสวนรวมในการจัดทําแผน และกําหนดขอตกลงรวมกันในการนําแผนไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังไดนําเสนอ

ที่ประชุมคณบดีรับทราบและใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุงแผนใหเหมาะสมกับบริบทและสอดคลองกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และสามารถนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพดวย 

2. มีแผนกลยุทธของหนวยงาน 

 มีแผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย 2550-2554 วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (พ.ศ. 2550-2554) 

3. มีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธกับแผนพัฒนาคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

4-5. แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยตัง้แตรอยละ  80 ของแผน 

 มีการบริหารผลงานเชิงกลยุทธโดยจัดทําเปนแผนการสนับสนุน ความเชื่อมโยง และความสอดคลองระหวาง

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (พ.ศ. 2550-2554) กับแผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย 2550-2554 เพ่ือ

แปลงแผนระดับองคกรไปสูการปฏิบัติในระดับหนวยงานสนับสนุนที่รับผิดชอบดานการประสานงานการจัดการศึกษา

ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย  

 

 

 

 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  บัณฑิตวิทยาลัย 

16 

ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย ระดับ 5 ผลการประเมินเทียบ

เกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.3 เทากับ 4 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 คูมือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) 

 คําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 

 แผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย 2550-2554 

 แผนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 PSU RESEARCH ROAD MAP  

 วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2550-2554 

 องคประกอบ ตัวบงชี้ (KPIs) คาน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน และเปาหมายการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2550 

 แผนการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ 

 บันทึกรายงานการประชุม 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 85 73.80 72.80 71.10 65-74 75-84 ≥85 1 - - 1 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1.  ในการดาํเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยไดวิเคราะหปญหาและคุณภาพการใหบริการ มีการวางแผนดําเนินการ ศึกษา

สํารวจโครงการ และแผนพัฒนาคุณภาพการใหบรกิารของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมอบหมายผูรับผิดชอบในการประเมิน

ความพึงพอใจในการรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย  
2.   มีการจัดทําแผน กําหนดกลวิธีหรือเสนทางสูความสําเร็จ เปาหมายครอบคลุมดานกระบวนการใหบรกิาร เจาหนาที่

ผูใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกและคุณภาพการใหบริการอยางชัดเจน รวมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ

ผูรับบริการ ทั้งนี้ โดยมีการกําหนดกระบวนการ วิธีการ และแบบฟอรมการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
3.   มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการใหบรกิาร และดําเนินการประเมินเสร็จตามเวลาที่กําหนด มีการบันทกึ

จัดเก็บขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการอยางเปนระบบ พรอมรายงานใหผูบริหารรับทราบ 

4.   มีระบบกํากบัติดตาม 
 1)   มีการประสานงานและจัดการกรณีมีปญหาและระบุผูรับผิดชอบในการปฏบิัติงานอยางชัดเจน 
 2)   มีระบบการรบัฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหนวยงานและผูที่เกี่ยวของเชน มีกลอง

รับฟงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นทางโทรศัพท Web Board ฯลฯ 
 3)   มีการจัดประชุมเพ่ือนําผลจากการศึกษามาพัฒนาบุคลากร แกไขปญหาและปรับปรุงงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
5.   ผูบริหารและบุคลากรมีสวนรวมในการรบัฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ เสนอแนวทางแกไขปญหาและนําความ

คิดเห็นมาพัฒนาปรับปรงุทั้งในสวนของบุคลากร และการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย เชน มีการจัดประชุมเสวนา

ผูปฏิบัติงานดานบัณฑิตศึกษาเพ่ือปรับปรุงการใหบรกิารดานขอมูลขาวสาร มีการปรับปรงุ Web Site ของบัณฑิต

วิทยาลัย เพ่ือการเขาถึงขอมูลที่งายและสะดวกรวดเร็ว มีการแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบการบรกิารของบัณฑิต

วิทยาลัย มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยโดยเนนดานการใหบริการ เปนตน 
 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการรอยละ 71.10 ผลประเมินเทียบเกณฑเทากับ 1 คะแนน เทียบแผนเทากบั 

0 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.4 เทากับ 1 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 แผนการดําเนินงาน ประจําป 2551 ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 แบบสํารวจความพึงพอใจในการรบับรกิารจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบรกิารจากบัณฑิตวิทยาลัย ประจําป 2551 

 บันทึกชวยจํา 

 แบบประเมินระบบบัณฑิตศึกษาระหวางเรียน (Intermediate Survey) ปการศกึษา 2550 

 แบบขอตกลงภาระงาน (กําหนดผูรับผิดชอบการประเมินความพึงพอใจในการรบับรกิาร) 

 คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบบริการของบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.85 3 - - 3 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 3 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 3  

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก 

ขอ 

2 1 - 3 

ระดับคุณภาพ  

1.  มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบัน

และผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.  มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับในสถาบัน 

4.  มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบรหิารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยาง

ครบถวน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบโปรงใส ตรวจสอบได   

 บัณฑิตวิทยาลัยมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ที่ทําหนาที่ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัย และเปนผูนํานโยบายสูการปฏิบัติ โดยมอบหมายใหรองคณบดีฝายตางๆ รับผิดชอบงานตามขอบขายที่

คณบดีกําหนด เปนผูกํากับและควบคุมการปฏิบัติงาน การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการสรรหาคณบดี กระบวนการสรรหาของมหาวิทยาลัย มีระบบการสรรหาเปนไป

ตามขอบังคับ สําหรับการสรรหารองคณบดีฝายตางๆ มาจากการสรรหาโดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีกลไก

กล่ันกรองจากที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

2.  ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภบิาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของ

คณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย   

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและรองคณบดี บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวมจาก

ทีมบริหารทุกระดับ และจากบุคลากรสายสนับสนุนใตบังคับบัญชา ในสวนของงานนโยบายเชิงวิชาการมีคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนสวนรวมในการพิจารณากล่ันกรองและปฏิบัติงานตามขอบังคับฯ วาดวยการจัดให มี

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และมีการแตงต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการชุดตางๆ เพ่ือขับเคล่ือนงานใน

หลายๆ ลักษณะ เชน คณะกรรมการพิจารณาทุนประเภทตางๆ  คณะกรรมการธรรมาภิบาลบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะทํางานพัฒนาปรับปรุงระบบการสอบภาษาอังกฤษ คณะทํางานการใหบริการของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ) 

3.   มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบรหิารท่ีชัดเจนและเปนท่ียอมรับใน

มหาวิทยาลัย   

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดรับการประเมินตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยไดรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  ในเดือนกันยายน 2550 และรอบที่สองในเดือนมีนาคม 2551 และคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยเปนผูประเมินรองคณบดีตามแนวทางที่กําหนด 

4.   มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผนอยาง

ครบถวน   

 บัณฑิตวิทยาลัยยังไมมีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางชัดเจนเปนระบบ แตมีการ

สงเสริมใหผูบริหารเขารับการพัฒนาอยางตอเนื่องในโครงการที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบดานการบริหาร และ

ยังเขาอบรมในโครงการที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดข้ึนเองดวย 

 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ระดับ 3 ผลประเมินเทียบเกณฑเทากับ 2 คะแนน เทียบแผน

เทากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.5 เทากับ 3 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2522 

 แผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย 2550-2554 

 ขอบังคับฯ วาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 บันทึกการประชุม 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.6 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.85 4 - - 4 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 3 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 3  

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

อยาง

นอย 4 

ขอแรก 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ  

1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคการแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให

ประชาคมของสถาบันรับทราบ 

2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 

3.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 100 

4.  มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและ

ปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูในหลายรูปแบบดังนี้ การจัดประชุมเชิ ง

ปฏิบัติการใหสําหรับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โครงการจัดเสวนาผูปฏิบัติงานระดับ

บัณฑิตศึกษา เพ่ือเชื่อมความรูระหวาง  คณะกับบัณฑิตวิทยาลัย  และเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู (KM) เพ่ือนําไปสูการ

พัฒนางานบัณฑิตศึกษา การจัดประชุมเพ่ือ reprocess งานของแตละกลุมงาน การจัดประชุมเพ่ือซักซอมแนวปฎิบัติให

ตรงกันในเรื่องตางๆ บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหสําหรับบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  โดยมีผูเขาประชุมทั้งหมดของคณะอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการซักซอมความเขาใจแนวปฏิบัติใหมๆ ใหถูกตองตรงกัน รับทราบผล

ของมติที่ประชุมคณะกรรมกาประจําบัณฑิตวิทยาลัย นําเรื่องเขาพิจารณาหารือเพ่ือหาขอสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดย

เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูงานของผูอ่ืน 

และสามารถแกปญหารวมกันได สามารถตอยอดความรูและนําไปปฏิบัติ 

 2.   จัดโครงการเสวนาผูปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีผูปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา ที่ปฏิบัติงานอยูที่

หลักสูตร ภาควิชา คณะ ในทุกวิทยาเขต รวมกับผูปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีรูปแบบในการจัดแตละครั้ง

ผสมผสานระหวางการใหความรูเรื่องใหมๆ ในดานระเบียบ/กฎเกณฑ/ขอบังคับ/แนวปฏิบัติตางๆ ระดับบัณฑิตศึกษา 

รับฟงปญหาในการนําไปปฏิบัติ แลกเปล่ียนเรียนรูการปฏิบัติงานของคณะอ่ืน ตอยอดประสบการณ รับทราบ Best 

Prectice ดานบัณฑิตศึกษาของคณะอ่ืนๆ และยังสงผลตอการกระชับความสัมพันธที่ดีตอกัน นําไปสูการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาภาพรวมที่ดีทั้งมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังสามารถนําผลจากการประเมินโครงการและ

สาระจากการเสวนาไปรวบรวมจัดทํา FAQ ข้ึน web เผยแพรการทํางานในหนวยงานตนเองไดดีข้ึน 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.6 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู (ระดับ) 

 3.   การประชุมหัวหนากลุมงาน  โดยมีกําหนดประชุมประมาณ 3 เดือนตอ 1 ครั้ง เพ่ือใหหัวหนางานรายงาน

ระบบการพัฒนางานในแตละกลุมงาน เพ่ือสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นตอการเปล่ียนแปลงภายในงาน และ

สามารถเชื่อมตอยอดไปสูการพัฒนาซ่ึงกันและกัน การแกไขปญหารวมกัน การระดมความเห็นตอการจัดกิจกรรมตางๆ 

การนําไปสูการปรับปรุงงาน 

 4.   การจัดประชุมของภายในแตละกลุมงาน  โดยมีหัวหนางานและบุคลากรในงานรวมกันประชุมตามเวลาที่

เหมาะสม ในชวงใดที่มีปญหาที่ตองระดมความคดิเห็นเพ่ือนําไปสูการปฏบิัติงาน จะมีการประชุมคอนขางถ่ี เชน วันใด

วันหนึ่งของทุกสัปดาห โดยใชเวลาเที่ยงของวันราชการ เพ่ือไมใหกระทบตอการปกิบัติงานปกติ ซ่ึงผลการจัดประชุม

ดังกลาวนําไปสูการลดข้ันตอนการทํางานทีไ่มจําเปนลง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน 

 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู ระดับ 3 ผลประเมินเทียบเกณฑเทากับ 2 คะแนน เทียบแผนเทากับ 0 

คะแนน เทียบพัฒนาการเทากบั 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.6 เทากับ 2 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 แผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย 2550-2554 

 บันทึกรายงานการประชุม 

 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการส่ือสาร 

 โครงการประชุมเสวนาผูปฏิบัติงานดานบัณฑิตศึกษา 

 ผลการประเมินการเสวนาผูปฏิบัติงานดานบัณฑิตศึกษา 

 สรุปสาระสําคัญจากการเสวนาผูปฏิบัติงานดานบัณฑิตศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบรหิารการศกึษา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.85 4 - - 5 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 3 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 3-

4  ขอ

แรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก 

ขอ 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ  

1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ    

พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบรหิารระดับสูงตองมีบทบาทสําคบัในการกําหนด

นโยบายหรือแนวทางในการบรหิารความเส่ียง 

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ

เปาหมายในการบรหิารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3.  มีการจัดทําแผนบรหิารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกาํหนดมาตรการหรือแผนปฏบิัติการในการสรางความรู 

ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียง และการแกไข ลด หรือปองกันความเส่ียงที่จะเกิดข้ึน

อยางเปนรูปธรรม 

4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรอืคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ี

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสํา

คับในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินงานการบริหารความเส่ียงภายใตนโยบายของมหาวิทยาลัยและไดดําเนินการจัดทําแผน

กิจกรรมบรหิารความเส่ียง มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เปนประธาน ทําหนาทีก่ําหนดนโยบายและพิจารณาขอบเขตการจัดวางระบบการบริหารความ

เส่ียง และติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงภายในสํานักงาน 

2.  มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรอืสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะ

บรรลุเปาหมายในการบรหิารงานและจัดลําดบัความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3.  มีการจัดทําแผนบรหิารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรอืแผนปฏิบัติการในการสราง

ความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบรหิารความเส่ียง และการแกไข ลด หรอืปองกันความ

เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4.  มีการดําเนินการตามแผนบรหิารความเส่ียง 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.7 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบรหิารการศกึษา (ระดับ) 

ระดับ 2-4 

 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงทั้งปจจัยภายนอกและภายในองคที่สงผลกระทบใหบัณฑิตวิทยาลัยมีการ

ดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  และนําผลการวิเคราะหมาจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงตามลําดับ

ความสําคัญของความเส่ียงที่มีระดับและมีโอกาสที่เกิดข้ึนสูง และมีผลกระทบกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรมากที่สุด 

เปนลําดับแรก 

5. มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบรหิารความเส่ียง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะใน

การปรับปรงุแผนบรหิารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

 บัณฑิตวิทยาลัยจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการ

ดําเนินงานตอมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป และไดนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะหเพ่ือกําหนดแนวทางและปรับปรุง

แผนการบริหารความเส่ียงในปตอไป 

 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบรหิารการศกึษา ระดับ 5 ผลการประเมินเทียบเกณฑ

เทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน  

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.7 เทากับ 4 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 คําส่ังแตงคณะอนุกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย 

 บันทึกรายงานการประชุม 

 รายงานการควบคุมภายใน (รายงานตามระเบียบฯ ขอ 6) 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 6 - - 8 มีการ

ดําเนิน

การ ไม

ครบ 5 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 5-

7 ขอ

แรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก 

ขอ 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ  

1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน 

2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน 

3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

4.  มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ

 หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

5.  มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน 

6.  มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารบัรองของผูบริหารระดับตาง ๆ 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 

8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

1. มีการกําหนดแนวทางการดาํเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน 

 มีการกําหนดแนวทางการประเมินผลในแผนปฏิบัติงานรายปของบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงประกอบไปดวย  กิจกรรม 

เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบรายโครงการ/กิจกรรม 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยใชแผนปฏิบัติงาน 1 ป เปนแผนการประเมินผลภายในหนวยงาน โดยกําหนดใหมีแผนการ

ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 12 ครั้ง/ป และกําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตางๆ ในการ

ประชุมฯ เพ่ือนําไปสูการประเมินผลการดําเนินงาน 

3. มีการกําหนดตวับงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย ไดแก ประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค  ตัวชี้วัด กลยุทธ และกําหนดแผนปฏิบัติงาน 1 ป หรือระดับโครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะหความ

สอดคลองระหวางกลยุทธและตัวบงชี้  

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงาน โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ

หนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

 มีการ จัดทําแผนที่ ยุทธศาสตร  (Strategy Map) บัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง

เปาประสงคของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (พ.ศ. 2550-2554) กับวัตถุประสงคและกลยุทธของบัณฑิต

วิทยาลัย รวมทั้งวิเคราะหความเชื่อมโยงภายของแผนกลยุทธดานการบริหาร ดานบุคลากร และดานผูรับบริการ 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

เพ่ือยืนยันวา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค กลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (พ.ศ. 2550-2554) 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรในระดับหนวยงาน โดยนําไปใชใหมีความ

สอดคลองกับแผนมหาวิทยาลัย และประเมินผลการดําเนินงานวาสามารถดําเนินการตามแผนไดหรือไม ดวยการ

ถายทอดตัวบงชี้จากระดับกลยุทธลงไปสูระดับบุคคลในแผนปฏิบัติงานรายป ที่ประกอบไปดวยโครงการ/กิจกรรรม 

เปาหมายระดับโครงการ/กิจกรรม และผูรับผิดชอบ สามารถนําแผนปฏิบัติงานรายปใชประกอบการพิจารณาการ

ปฏิบัติงานรายบุคคลและในภาพรวมของหนวยงานได และนําตัวบงชี้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปใชเปนตัวบงชี้

ในแผนปฏิบัติงาน 1 ป    

6. มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารบัรองของผูบริหารระดบัตาง ๆ  

 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามประเภทของตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ตามตัวบงชี้ (PI) ระดับแผนปฏิบัติงาน 1 ป ทุก3 

เดือนในที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 2)  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตัวบงชี้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา

รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 3)  การรายงานและประเมินผลตัวบงชี้ตาม TOR ของบุคลากรในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานปละ 2 ครั้ง 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคาํรบัรอง 

 การจัดทําแผนปฏิบัติงาน 1 ป มีการกําหนดโครงการ กิจกรรม และผูรับผิดชอบ ชัดเจน ดังนั้นในการบริหาร

ผลงานเชิงกลยุทธสามารถใชแผนปฏิบัติงาน 1 ป เปน TOR หรือขอตกลงในการปฏิบัติงานของบุคลากรได โดยมีระบบ

ประเมินผลการดําเนินงานในที่ประชุมของบัณฑิตวิทยาลัยเปนรายโครงการ กิจกรรม เปาหมาย และบุคคล มีการจัดทํา

รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนตามรอบปงบประมาณ  

 มีระบบการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้และเปาหมายในรายงานประจําปการประเมิน

คุณคุณภาพ และมีการประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัยในตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด รวมทั้งมีการทํา SWOT Analysis วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ

ปจจัยคุกคาม เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

 นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานประกันคุณภาพรับผิดชอบ ในปงบประมาณ 2551 เพ่ือ

กํากับและติดตามใหเปนไปตามแผน จํานวน 2 ตัวบงชี้ 

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 ในการบริหารผลงานเชิงกลยุทธการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกําหนดใหบุคลากร

รายงานผลการดาํเนินงานที่แตละบุคคลรับผิดชอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปละ 2 ครั้ง เพ่ือใชประกอบการพิจารณา

เล่ือนข้ันเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษามีการ

พิจารณาเชื่อมโยงผลการดําเนินงานกับการจัดสรรเงินรางวัลใหแกบุคลากร 

 ความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล ระดับ 8 ผลการประเมิน

เทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากับ 1 คะแนน และเทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.8 เทากับ 4 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

เอกสารอางอิง : 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 แผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัย 2550-2554 

 แผนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 PSU RESEARCH ROAD MAP  

 วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. 2550-2554 

 องคประกอบ ตัวบงชี้ (KPIs) คาน้ําหนัก ผลการดําเนินงาน และเปาหมายการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 แผนปฏิบัติการประจําป 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

 และตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 80 100 100 100 1-54 55-79 ≥80 3 1 1 5 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 บัณฑิตวิทยาลัย มีการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศใหกับบุคลากร โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาความรู ทั้งดานการฝกอบรม สัมมนา 

และการประชุมทั้งภายในและภายนอกตามความจําเปน และสอดคลองกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร เสริมสรางความรูความเขาใจในงานแตละดานเพ่ิมข้ึนและสรางโอกาสในการเรียนรูเพ่ือเปน

ประสบการณในการดําเนินชีวิตในการทํางานของบุคลากร ทั้งที่มีคาใชจายและไมเสียคาใชจายและไดสงบุคลากรไป

ศึกษาดูงานดานการบริการแบบเบ็ดเสร็จ การประชาสัมพันธ การสอบคัดเลือก รวมทั้งฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

ในมหาวิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน โดยในรอบปการศึกษา 2550 มีบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ 

ครบทั้ง 17 คน คิดเปนรอยละ 100 

 บุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

รอยละ 100 ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากบั 1 คะแนน และเทียบพัฒนาการเทากบั 1 

คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.9 เทากับ 5 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 แผนปฏิบัติการประจําป 

 ขอมูลการประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปการศกึษา 2550 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 3 - 2 3 มีการ

ดําเนิน

การ 1 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 2 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก 

ขอ 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ  

1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการ 5ส, มีแผนกิจกรรม 5ส ประจําป, และมาตรฐาน 5 ส/มาตรฐานคุณภาพอ่ืนๆ 

2.  มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80 

3.  มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากบัรอยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพ่ือใชเปน

 แนวทางพัฒนาปตอไป 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 5ส, มีแผนกิจกรรม 5ส ประจําป, และมาตรฐาน 5 ส/มาตรฐานคุณภาพอื่นๆ 

 บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดนโยบายของหนวยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและไดดําเนินการจัดทํา

แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส หรือกิจกรรมคุณภาพอ่ืนๆ และมีการแตงต้ังคณะกรรมการ 5ส ของบัณฑิตวิทยาลัย และ

คณะทํางาน 5ส ทําหนาที่กาํหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติของกิจกรรม 5ส และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการของ

กจิกรรมคุณภาพในบัณฑิตวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังมีการศกึษาดูงานกันระหวางคณะและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ดวย 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีสํานักงาน 2 วิทยาเขต มีการจัดกิจกรรม 5ส ตามแผนการดําเนินงานทั้งในวิทยาเขต

หาดใหญ และ วิทยาเขตปตตานี  บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสอดคลอง

กันทั้ง 2 วิทยาเขต 

2.  มีการดําเนินงานตามแผนนอยกวารอยละ 80 

3.  มีการดําเนินงานตามแผนมากกวาหรือเทากับรอยละ 80 และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 5ส เพ่ือใชเปน

 แนวทางพัฒนาปตอไป 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแตงต้ังคณะทํางาน 5ส  และมีการตรวจเยี่ยม 5ส  เพ่ือกําหนดแผนการจัดกิจกรรม 

5ส ในปตอๆ ไป และเพ่ือใหบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรม 5ส เปนส่ิงที่ตองปฏิบัติ

นอกเหนือจากกิจกรรม 5ส บัณฑิตวิทยาลัยยังมีกิจกรรมคุณภาพอ่ืนๆ ที่เสริมกิจกรรมคุณภาพและใชเปนแนวทางในการ

พัฒนางานตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เชน การเขารวมกิจกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย การจัดประชุมสัมมนาเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงงานในบัณฑิตวิทยาลัย การจัดการความรู (Knowledge Management)  และการอบรมเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพตางๆ เปนตน 

 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ ระดับ 3 ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผน

เทากับ 1 คะแนน และเทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้1.10 เทากับ 4 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอ่ืน ๆ (ระดับ) 

เอกสารอางอิง : 

 แผนกิจกรรม 5 ส 

 คําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เรื่อง การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ 5 ส. / การแตงต้ัง

คณะกรรมการ 5 ส. 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย)  

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

- - - -  - - - - - - - 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 การดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในสํานักงาน ไดวางแผนควบคุมกุญแจโดยมอบกุญแจใหเฉพาะ

ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หัวหนางาน และเจาหนาที่ที่ทําหนาเปด/ปดประตู เปนผูถือกุญแจ

เทานั้น นอกจากนี้ ยังกาํหนดใหปดสํานักงานในเวลาพักกลางวัน หากไมมีเจาหนาที่ประจําอยู 

 การดําเนินการดังกลาวสงผลใหบัณฑิตวิทยาลัยไมมีเหตุรายหรือทรัพยสินสูญหายภายในสถานที่ทํางาน 

 

เอกสารอางอิง : 

 แนวปฏิบัติในการรกัษาความปลอดภัยภายในสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี

 ประสิทธิภาพ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 7 - - 6 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 5 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 5-

6 ขอ

แรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก

ขอ 

2 - - 2 

ระดับคุณภาพ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได 

3. การจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของ

 องคการอยางตอเนื่อง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่

 สถาบันกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน

 การวางแผนและการตัดสินใจ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินเพ่ือกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณและเงินรายได ที่

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่จะสนับสนุนการดําเนินงานในดานการบริหารงาน ดานการจัด

การศึกษา การควบคุมและประสานงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา ซ่ึงดําเนินการสอนโดยคณะตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัย    เพ่ือใหสามารถบริหารหลักสูตรตาง  ๆ  ในระดับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (คําขอ

งบประมาณและเงินรายได) 

2. มีแนวทางจัดทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินตาง ๆ อยางเพียงพอที่จะใชจาย  เชน เงินงบประมาณ

แผนดิน เงินรายไดมหาวิทยาลัย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย กองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ เพ่ือรองรับภารกิจดานการจัด

การศึกษา โดยการสงเสริมเงินทุนการศกึษาตาง ๆ และสนับสนุนการคนควาวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา   มี

การวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  และการเบิกจายเงินตางๆ เปนไปตามระเบียบที่

เกี่ยวของ หรือตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติที่กําหนด  เชน แนวปฏิบัติทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร แนวปฏบิัติ  
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี

 ประสิทธิภาพ (ระดับ) 

เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ  เปนตน (แนวปฏิบัติทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร แนวปฏบิัติเกี่ยวกับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ) 

3. การจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทาง

การเงิน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบันทึกบัญชรีายรับรายจายประจําวัน (สมุดบัญชีรายรบัเงินรายได สมุดเงินทดรอง

ราชการ) และ มีการตรวจสอบบัญชีเงินสด  หลักฐานแทนตัวเงิน และสรุปรายงานเงินคงเหลือประจําวัน ให

คณะกรรมการเกบ็รักษาเงินตรวจนับ (คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน)  

นอกจากนี้ยังมีการบันทกึรายรับ  รายจายตางๆ แยกตามหมวดรายจาย   จากแหลงเงินงบประมาณ  เงินรายได  หรือ

เงินทุนการศกึษาตางๆ  (ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ  เงินรายได  เงินทุนการศึกษาตางๆ  เชน ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลา

นครินทร แบบ1 และแบบ 2   ทุนอุดหนุนวิจัย สนพ) ซ่ึงระบบฐานขอมูลทางการเงินนี้ผูบรหิารสามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจได 

4. มีการจัดทํารายการทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ และเงินรายไดใหผูบรหิารทราบเปนประจําทุก

เดือน  (รายงานการเบกิจายเงินงบประมาณ และเงินรายได)และไดมีการจัดทําขอมูลทางบัญชีเพ่ือรายงานใหผูบรหิาร 

มหาวิทยาลัย ผูเกี่ยวของและผูสนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูลดังกลาวเปนประจําทุกเดือน 

(http://www.grad.psu.ac.th/th/account.php) 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคง

ขององคกรอยางตอเน่ือง 

 ไมมีการดําเนินการ 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชจายเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฏเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

 มีการตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินรายได โดยหัวหนากลุมงาน เลขานุการฯ กอนสงไปยัง

กองคลัง    นอกจากนี้ ยังมีการติดตามและตรวจสอบการใชจายเงินจากหนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให

ถูกตองตามระเบียบ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการตดิตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป

ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินจากรายงานการเบิกจายเงินงบประมาณ และเงินรายได ใหเปนไปตาม

แผน หรือกรอบวงเงินที่ต้ังไว  และมีการนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน ในดานการ

จัดการศึกษา เพ่ือใหสามารถบริหารหลักสูตรตาง  ๆ  และประสานงานการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ ระดับ 6 ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 2 คะแนน เทียบแผนเทากับ 0 คะแนน และเทียบพัฒนาการ

เทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 1.12 เทากับ 2 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี

 ประสิทธิภาพ (ระดับ) 

เอกสารอางอิง : 

 แผนปฏิบัติการประจําป 

 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 เอกสารประกอบงบประมาณรายจาย 

 งบประมาณเงินรายไดบัณฑิตวิทยาลัย 

 งบประมาณเงินรายได สวนกลางมหาวิทยาลัย   

 งบประมาณเงินรายได สํานกังานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ   

 งบประมาณเงินรายได สํานกังานอธิการบดี วิทยาเขตปตตาน ี  

 แจงผลการจัดสรรทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและกองทุนวิจัย วิทยาเขตหาดใหญ   

 ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 

 ทะเบียนคุมเงินรายได   

 ทะเบียนคุมเงินทุนการศึกษาทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร แบบ1 และแบบ 2    

 ทะเบียนคุมเงินทุนอุดหนุนวิจัย สนพ 

 สมุดบัญชีรายรับเงินรายได   

 สมุดเงินทดรองราชการ    

 สมุดเงินทดรองราชการ เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล    

 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

 รายงานการเบกิจายเงินงบประมาณ 

 รายงานการเบกิจายเงินรายได 

 ขอมูลทางบัญชี 

 http://www.grad.psu.ac.th/th/account.php 

 แนวปฏิบัติทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร 

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

 (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 5 - - 6 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 4 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 4 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

อยาง

นอย 5

ขอแรก 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร

สูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ ที่

เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทกุป 

5. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลอง

กับแนวทางการจัดการศกึษาของสถาบัน โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด และมีการนําผลการประกันคุณภาพ

ภายในมาพัฒนาปรบัปรุงผลการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา 

คณะ และสถาบัน 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย รองอธิการบดีฝาย

วิจัยและบัณฑิตศึกษา เปนที่ปรึกษา คณบดบีัณฑิตวิทยาลัย เปนประธาน  รองคณบดีฝายตางๆ และหัวหนางาน เปน

กรรมการ  และนักวิเคราะหนโยบายและแผน เปนกรรมการและเลขานุการ ทําหนาทีก่ําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

ดานการประกันคุณภาพและสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย  

 มีการแตงต้ังใหมี QMR และ QAC ทําหนาที่เปนผูประสานงานและรวบรวมขอมูลการดําเนินงานตาม

รายละเอียดของมหาวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหทกุหลักสูตร/สาขาวิชามีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

 (ระดับ) 

 2. กําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดศึกษาและมาตรฐาน

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก และมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพในดาน

การควบคุมคุณภาพหลักสูตร การตรวจสอบ และการปรับปรุงหลักสูตร และประเมินคุณภาพหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา แตยังไมสมบูรณ ซ่ึงบัณฑิต

วิทยาลัยไดดําเนินงานไปไดระดับหนึ่ง และสามารถใชรวมกันทั้งระดับบุคคล ภาควิชา และคณะ 

 3. การตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพภายในมีการดําเนินการทกุป โดยผูบริหาร อาจารย บุคลากร

สายสนับสนุน นักศึกษา และผูที่เกี่ยวดานบัณฑิตศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงคุณภาพใหดีย่ิงข้ึนและ

ตอบสนองความตองการของผูรับบรกิาร 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการภายใตวงจรคุณภาพเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ โดยมี

หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดกลไกการควบคุมคุณภาพการปฏบิัติงานแตละภารกิจ และบัณฑิตวิทยาลัย

ยังสงเสริมการมีสวนรวมทั้งจากบุคลากร นกัศึกษา และผูใชบริการทั้งภายในและภายนอก 

 5. บัณฑิตวิทยาลัยนําเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง  และพัฒนาการดําเนินงานตามพันธกิจ

ใหเกิดผลดี และรายงานผลตอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และมีการนําเสนอการพัฒนาตามขอเสนอแนะ/

ขอสังเกตจากผูประเมินดวย 

 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ระดับ 6 ผลการ

ประเมินเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากบั 1 คะแนน และเทียบพัฒนาการเทากบั 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้1.13  เทากับ 4 คะแนน 

เอกสาราอางอิง : 

 คูมือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) 

 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 

 คําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 

 แผนการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.14 ระบบความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 4 - - 4 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 3 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 3 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

อยาง

นอย 4

ขอแรก 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ 

1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ/

หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา และสถาบัน 

2. มีการปรบัปรงุระบบประกันคุณภาพการจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมี

สวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่กําหนด 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยงตอเนื่อง 

5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาข้ึน หรือมีการจัดทําแนวปฏบิัติที่ดี เพ่ือการเปนแหลงอางอิง

ใหกับคณะ/หนวยงาน/กลุมสาขาวิชา และสถาบันอ่ืนๆ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 1. บัณฑิตวิทยาลัยใชมาตรฐานตามมหาวิทยาลัยเปนแนวทางในการดําเนินการตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน และการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ  จากนั้นมหาวิทยาลัยจะแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาประเมินตามกรอบที่กาํหนด 

 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหสอดคลองกับหนวยงานและมีการ

แลกเปล่ียนประสบการณกบัหนวยงานอ่ืนๆ 

 3. มีการประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัยจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในซึ่งมหาวิทยาลัย

เปนผูแตงต้ังจากบุคลากรที่มีความรูและประสบการณดานการประเมินคุณภาพทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงเม่ือกรรมการประเมินเรียบรอยแลวจะตองสงรายงานผลการประเมินใหมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยจะนําเสนอ

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยรับทราบดวย 

 4. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเขาทีป่ระชุมเพ่ือ

กําหนดแนวทางการพัฒนาหรือปรบัปรงุการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ และกําหนดแนวปฏิบัติ โดยจะติดตามการ

ดําเนินงานเปนระยะๆ 

 ระบบความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 4 ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบ

แผนเทากับ 1 คะแนน และเทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้ 1.14  เทากับ 4 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.14 ระบบความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 

เอกสารอางอิง : 

 คูมือประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 คูมือการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) 

 แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 

 คําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 

 แผนการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพ 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2549/ปงบประมาณ 2549 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบที่ถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

2.86 4 - - 5 มีการ

ดําเนิน

การ 1-

2 ขอ

แรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 3-

4 ขอ

แรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก

ขอ 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ 

1. มีการแตงต้ังผูรบัผิดชอบรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงชี้ 

2. มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน 

3. มีการรายงานขอมูลเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการที่

เกี่ยวของ  

4. สามารถสรุปขอมูลของแตละตัวบงชี้ที่ถูกตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนดการปดขอมูลในรอบป 

5. สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวตามเวลาเม่ือส้ินสุดรอบป 

 - ระดับภาควิชาแลวเสร็จภายใน 1 เดือน หลังส้ินสุดรอบป 

 - ระดับคณะ/หนวยงานแลวเสร็จภายใน 2 เดือน หลังส้ินสุดรอบป 

 - ระดับมหาวิทยลัยแลวเสร็จภายใน 4 เดือน หลังส้ินสุดรอบป 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1. มีการแตงตั้งผูรบัผิดชอบรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงชี ้

 บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดผูรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และใหผูผูรวบรวม

ขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนผูรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงชี้ของบัณฑิตวิทยาลัยดวย 

2. มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบทุกเดือน 

 บัณฑิตวิทยาลัยแจงใหคณะจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของ และรายงานไปยังบัณฑิตวิทยาลัยทุกเดือน โดยการข้ึน Web 

ของคณะฯในหัวขอระบบสารสนเทศ เชน ขอมูลบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร เปนตน 

3. มีการรายงานขอมูลเพ่ือติดตามผลการดาํเนินงานในแตละตัวบงชี้ทุก 3 เดือน และรายงานตอคณะกรรมการท่ี

เกี่ยวของ  

4. สามารถสรปุขอมูลของแตละตัวบงชี้ท่ีถูกตองไดภายใน 1 เดือนหลังกําหนดการปดขอมูลในรอบป 

5. สามารถจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพใหแลวตามเวลาเม่ือส้ินสุดรอบป 

ระดับ3-5 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการรายงานผลขอมูลตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเปนประจําทุก 3 เดือน 

และสามารถสรุปขอมูลและจัดทํารายงานประจําปฯไดแลวเสร็จภายใน 2 เดือน หลังส้ินสุดรอบป 

 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบที่ถูกตองและทันเวลา  ระดับ 5 ผลการประเมินเทียบเกณฑ

เทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากับ 1 คะแนน และเทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้ 1.15  เทากับ 4 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 1 

ชื่อตัวบงชี้ : 1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบที่ถูกตองและทันเวลา (ระดับ) 

เอกสารอางอิง : 

 คําส่ังแตงต้ังผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 

 รายงานผลขอมูลพ้ืนฐานตอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 

 วาระที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภารกิจท่ี 1 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 

 1.1 บุคคลากรยังขาดความรู ประสบการณ และทักษะดานการประกันคุณภาพ 

 1.2 บัณฑิตวิทยาลัยยังไมระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ 

 1.3 ขาดแรงจูงใจในการดาํเนินงาน 

 1.4 ระบบบัญชีและงบประมาณจัดทําข้ึนจากขอมูลการเบิกจาย การกําหนดรายละเอียดและรูปแบบรายงานมาจาก

แผนงาน/งาน/กิจกรรมหลัก   

 1.5 ไมไดนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน มีเพียงการ

ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจาย และรายงานการเบิกจายประจําทุกเดือน 

  

2. จุดแข็ง 

 2.1 บุคลากรมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบในหนาที่ และมีความทุมเทในการทํางาน ทําใหสามารถทาํงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 2.2 บุคลากรใหความรวมมือและมีสวนรวมในทุกกิจกรรมการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 2.3 ในการจัดทาํงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได จะมีกําหนดเวลาในการจัดทาํที่แนนอนและมี

แบบฟอรมชัดเจนทําใหการจัดทํารายละเอียดงบประมาณทั้งสองเปนไปอยางครบถวนสมบูรณ  

 2.4 บุคลากรมีสวนรวมในการเสนอแนะรายการเพื่อขอตั้งงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของกับงานตนเอง 

 2.5 การเบกิจายเงินตางๆ เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ หรือตามหลักเกณฑ หรือแนวปฏิบัติทีก่ําหนด  

 

3. โอกาส 

 เม่ือมีการรายงานระบบการเงินและงบประมาณ  ควรมีการวิเคราะหการเบิกจายวาเปนไปตามกรอบวงเงิน หรือ

ตามแผนการใชจายเงินหรือไม เพ่ือนํามาประเมินผลและปรับปรุงแกไขการขอตั้งงบประมาณ ใหตรงกับความตองการ 

และสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชวิเคราะหและตัดสินใจในการบริหารในปตอๆไป 

4. อุปสรรค 

 4.1 บุคลากรมีงานประจําที่มีลักษณะงานใหบรกิารมากทําใหไมสามารถดําเนินงานประกันคุณภาพไดอยางเต็มที ่

 4.2 การสนับสนุนงบประมาณและอัตรากําลังคอนขางจํากัด ทาํใหการดาํเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว 

 4.3 มหาวิทยาลัยไมมีการส่ือสารกับหนวยงานเกี่ยวกับรายละเอียดของกลยุทธของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ 

บุคลากรไมทราบกลยุทธตางๆ ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และยังขาดการมีสวนรวมในการกาํหนดแผนกลยุทธและ

แผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอีกดวย 

 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

 - 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.1 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท

 ทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

7.50 80 71.65 94.90 143.55 1-39 40-59 ≥60 3 1 1 5 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการ

วิจัย (Research-Oriented University) โดยใชความเขมแข็งของบัณฑิตศึกษาเปนฐานที่สําคัญ ดวยการเพ่ิมจํานวน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เนนวิจัย มีระบบสงเสริมและระบบประกันคุณภาพที่

มีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยไดนํางบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดมาจัดสรรเปนทุนเริ่มตนสําหรับการ

ทําวิทยานิพนธทุกเรื่อง สงเสริมการนําผลงานจากวิทยานิพนธใหตีพิมพเผยแพรในหลายๆรูปแบบ ไมวาจะเปนวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ หรือ การเผยแพรสูชุมชน อุตสาหกรรม และการนําไปใชงานเพ่ือสังคม จึงทํา

ใหมีการนําเสนอวิทยานิพนธในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งงานวิจัยอันเปนที่รูจักและยอมรับในระดับนานาชาติ 

และ งานที่มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ มีความเชื่อมโยงกับปญหาตางๆ ไมวาจะ

เปนดานสังคม สาธารณสุข เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

  ในดานประกันคุณภาพ ไดจัดใหมีกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายที่มุงเนนการวิจัย ให

ความสําคัญกับการพัฒนาคน พัฒนางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปนคา

เดินทางของอาจารยที่ปรึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เพ่ือการติดตอ พัฒนาความรวมมือ และทําหนาที่รวมกัน

ในการควบคุมวิทยานิพนธใหมีคุณภาพ การจัดอบรมนักศึกษาเพ่ือใหสามารถส่ือสาร เขียนวิทยานิพนธโดยใชภาษา 

รูปแบบที่ถูกตอง การใหรางวัลวิทยานิพนธในระดับดีเดนและระดับชมเชย เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับนักศึกษาในรุนตอไป   

 ในปการศึกษา 2550 มีจํานวนวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก จํานวน 349 

ฉบับ มีบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร และนําเสนอในที่ประชุมวิชาการฯ จํานวน 501 บทความ มีสัดสวน

การตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 1.44:1 หรือคิดเปน

รอยละ 143.55  

 สําหรับกลุมสาขาที่มีผลการดําเนินงานสูงสุด 3 อันดับ ไดแก กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร  กลุมสาขา

วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  และกลุมสาขาเกษตรศาสตร  

 มีบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททัง้หมดรอยละ 

143.55  ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 1 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้2.1 เทากับ  5 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค/เปาหมาย มาตรการและแผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

 (พ.ศ. 2550-2554) 

 แผนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.1 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท

 ทั้งหมด 

เอกสารอางอิง :  

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ พ.ศ. 2546 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

 คูมือการเขียนและการพิมพวิทยานิพนธ 

 ระเบียบฯวาดวยการจายเงินคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

 ระเบียบฯวาดวยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2547 

 แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการคนวาวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 เกณฑการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดนประจําป 

 คําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวิทยานิพนธ

ดีเดน   

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง รายชื่อผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน 

 แนวปฏิบัติการเบกิจายเงินอุดหนุนการคนควาวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท-เอก 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องหลักเกณฑการใชเงินอุดหนุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 

 แผนการดําเนินงานทุนการศึกษา 

 ประกาศรบัสมัครทุน 

 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรเขารับทุน 

 http://www.grad.psu.ac.th/th/qa.php 

 สารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพของแตละคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.2 รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนสารนิพนธปริญญาโท

 ทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

7.50 10 - - 2.67 1-9 10-24 ≥25 1 - - 1 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการ

วิจัย (Research-Oriented University) โดยใชความเขมแข็งของบัณฑิตศึกษาเปนฐานที่สําคัญ ดวยการเพ่ิมจํานวน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เนนวิจัย มีระบบสงเสริมและระบบประกันคุณภาพที่

มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน หลักสูตร แผน ข กําหนดการตีพิมพเผยแพร 0.25 paper/คน ซ่ึงเปนหลักสูตรที่ไมเนน

การวิจัยก็ยังมีความจําเปนอยางย่ิง บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดสงเสริมการนําผลงานจากสารนิพนธใหตีพิมพเผยแพรใน

หลายๆรูปแบบเชนกัน ไมวาจะเปนวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ หรือ การเผยแพรสูชุมชน 

อุตสาหกรรม และการนําไปใชงานเพ่ือสังคม จึงทําใหมีการนําเสนอสารนิพนธในรูปแบบที่หลากหลาย แตอยูในระยะ

เริ่มตนของการดําเนินการ และในดานประกันคุณภาพ ไดจัดใหมีกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายที่

มุงเนนการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยใหความสําคัญและสนับสนุนกับการนําเสนอผลงานสารนิพนธของนักศึกษา

หลักสูตรแผน ข   

 ในปการศึกษา 2550 มีจํานวนสารนิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข จํานวน 450 

ฉบับ มีบทความจากสารนิพนธที่ตีพิมพเผยแพร และนําเสนอในที่ประชุมวิชาการฯ จํานวน 12 บทความ มีสัดสวนการ

ตีพิมพเผยแพรผลงานสารนิพนธระดับปริญญาโทตอจํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด 0.027:1 หรือคิดเปนรอยละ 

2.67  

 มีบทความสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมดรอยละ 2.67  

ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 1 คะแนน เทียบแผนเทากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากบั 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี้ 2.2 เทากับ  1 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 http://www.grad.psu.ac.th/th/qa.php 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.3  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก

 ทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

7.50 75 457.14 296.77 287.50 1-49 50-74 ≥75 3 1 - 4 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทายาลัยที่มุงเนนการ

วิจัย (Research-Oriented University) โดยใชความเขมแข็งของบัณฑิตศึกษาเปนฐานที่สําคัญ ดวยการเพ่ิมจํานวน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งระดับมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่เนนวิจัย มีระบบสงเสริมและระบบประกันคุณภาพที่

มีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยไดนํางบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดมาจัดสรรเปนทุนเริ่มตนสําหรับการ

ทําวิทยานิพนธทุกเรื่อง สงเสริมการนําผลงานจากวิทยานิพนธใหตีพิมพเผยแพรในหลายๆรูปแบบ ไมวาจะเปนวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ หรือ การเผยแพรสูชุมชน อุตสาหกรรม และการนําไปใชงานเพ่ือสังคม จึงทํา

ใหมีการนําเสนอวิทยานิพนธในรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งงานวิจัยอันเปนที่รูจักและยอมรับในระดับนานาชาติ 

และ งานที่มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และประเทศ มีความเชื่อมโยงกับปญหาตางๆ ไมวาจะ

เปนดานสังคม สาธารณสุข เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

 ในดานประกันคุณภาพ ไดจัดใหมีกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายที่มุงเนนการวิจัย ให

ความสําคัญกับการพัฒนาคน พัฒนางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบได  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปนคา

เดินทางของอาจารยที่ปรึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เพ่ือการติดตอ พัฒนาความรวมมือ และทําหนาที่รวมกันใน

การควบคุมวิทยานิพนธใหมีคุณภาพ การจัดอบรมนักศึกษาเพ่ือใหสามารถส่ือสาร เขียนวิทยานิพนธโดยใชภาษา รูปแบบ

ที่ถูกตอง การใหรางวัลวิทยานิพนธในระดับดีเดนและระดับชมเชย เพ่ือเปนตัวอยางสําหรับนักศึกษาในรุนตอไป   

 ในปการศึกษา 2550 มีจํานวนวิทยานิพนธของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน  40 ฉบับ มี

บทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร จํานวน 115 บทความ มีสัดสวนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธระดับ

ปริญญาเอกตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 2.88:1 หรือคิดเปนรอยละ 287.50 ทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิต

วิทยาลัยไดขยายการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรรทุนสําหรับวิทยานิพนธโดยเนนการจัดสรรทุนระดับปริญญา

เอกเพ่ิมข้ึน   จัดใหมีรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร แบบ1 และแบบ 2 ซ่ึงทุนทั้ง 2 ประเภทมี

สวนสงเสริมใหนักศึกษาทํางานรวมกับอาจารยที่ปรึกษารวมชาวตางประเทศ เอ้ือใหวิทยานิพนธมีคุณภาพกาวสู

มาตรฐานสากล  

 มีบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทัง้หมดรอยละ 

287.50  ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากับ 1 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้2.3 เทากับ 4 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.3  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก

 ทั้งหมด 

เอกสารอางอิง :  

 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค/เปาหมาย มาตรการและแผนกลยุทธบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

(พ.ศ. 2545-2549) 

 แผนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการจัดใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําคณะ พ.ศ. 2546 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

 คูมือการเขียนและการพิมพวิทยานิพนธ 

 ระเบียบฯวาดวยการจายเงินคาตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2547 

 ระเบียบฯวาดวยการบริหารทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2547 

 แบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการคนวาวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 เกณฑการคัดเลือกวิทยานิพนธดีเดนประจําป 

 คําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาวิทยานิพนธ

ดีเดน   

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง รายชื่อผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน 

 แนวปฏิบัติการเบกิจายเงินอุดหนุนการคนควาวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท-เอก 

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่องหลักเกณฑการใชเงินอุดหนุนวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 

 แผนการดําเนินงานทุนการศึกษา 

 ประกาศรบัสมัครทุน 

 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรเขารับทุน 

 http://www.grad.psu.ac.th/th/qa.php 

 สารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพของแตละคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.4  รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

7.50 15 - 13.95 11.50 5-9 10-19 ≥20 2 - - 2 

 มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมดรอยละ 11.50  ผลการประเมินเทียบเกณฑ

เทากับ 2 คะแนน เทียบแผนเทากับ 0 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้2.4 เทากับ 2 คะแนน 

 

 

ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.5 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

7.50 70 52.17 51.57 52.62 30-59 60-89 ≥90 1 0 1 2 

 มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs  ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมดรอยละ  52.62 

ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 1 คะแนน เทียบแผนเทากับ  0 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากบั 1 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้2.5 เทากับ 2 คะแนน 

 

ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.6 จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

7.50 400 298 322 331 200-

249 

250-

349 

350-

400 

2 - 1 3 

 มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 331 คน ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 2 คะแนน เทียบแผน

เทากับ  0 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากบั 1 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้2.6 เทากับ 3 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.4  รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.5 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.6 จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้  2.4 , ตัวบงชี้  2.5 และตัวบงชี้  2.6  

 ในการดําเนินการรับนักศึกษาเพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นั้น บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด

กระบวนการและกลไกในการรับนักศึกษาเพ่ือใหไดมาซ่ึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งดานปริมาณและดานคุณภาพ 

และกําหนดกรอบเวลาและแผนการดําเนินการ ดังนี้ 

 การรับนักศึกษา  

 1. บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนด โดยคุณสมบัติทั่วไปของ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

ขอ 29 และกําหนดคุณสมบัติสําหรับผูมีสิทธ์ิสมัครเฉพาะสาขาวิชาไวในคูมือการรับสมัครประจําป และใน website ของ

บัณฑิตวิทยาลัย (http://www.grad.psu.ac.th/th/admis_book.php) 

 2. จัดใหมีระบบการรับนักศึกษาการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรตางๆ ที่

หลากหลายและเอื้อใหหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถรับนักศึกษาไดตรงตามเปาหมาย โดยเพ่ิมทางเลือกในการรับสมัครฯ 

ในหลายชองทาง  ดังนี้ 

 1) เปดรับสมัครประจําป  3 ครั้ง ดังนี้  

  ครั้งที่ 1 รับสมัครระหวาง ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกป 

  ครั้งที่ 2 รับสมัครระหวาง มีนาคม - เมษายน ของทุกป 

  ครั้งที่ 3 รับสมัครระหวาง กันยายน - ตุลาคม ของทุกป 

 2) เปดรับสมัครตลอดทั้งป 

 3) เปดรับสมัครในงาน มอ.วิชาการ ประมาณดือนสิงหาคมของทุกป โดยผูสมัครไดรับการยกเวน

คาธรรมเนียมคาใบสมัครและคาสมัคร 

 4) รับสมัครนักศึกษาเกียรตินิยมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 5) หลักสูตรฯรับสมัครนักศึกษาโดยตรง 

 6) รับสมัครเปนผูรวมเรียน โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษา

ชั้นปที่ 4 ลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา เม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา และเขาศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแลว นักศึกษาดังกลาวสามารถนําผลการศึกษาของรายวิชาที่

ลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียนดังกลาวมาเทียบโอนเปนรายวิชาเลือก และ/หรือ รายวิชาบังคับในหลักสูตรที่เขาศึกษา

ร ะดั บ บัณ ฑิตศึ ก ษา ไ ด  ซ่ึ ง ก า ร ดํ า เนิ นก า ร ดั ง ก ล า ว เป นก า ร จู ง ใ จ ใ ห นั ก ศึ ก ษา ร ะดั บ ป ริญญ าตรี ขอ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมมากข้ึนอีกทางหนึ่ง และสามารถลดระยะเวลาใน

การศึกษาไดดวย 

 การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสมัครไดดวยตนเอง ทางไปรษณีย  และทางอินเตอรเน็ต 

 3. บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการรับนกัศึกษา ดังนี ้

 1) มีการกําหนดแผนการรับนกัศึกษาเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอยางเปนระบบ 

 2) มีคูมือการปฏิบัติงานการรบัสมัครฯ  

 3) มีการแตงต้ังคณะกรรมการและอนุกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาประจําป  
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ชื่อตัวบงชี้ : 2.4  รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.5 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.6 จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ตัวบงชี้  2.4 , ตัวบงชี้  2.5 และตัวบงชี้  2.6  

 4) มีการสํารวจความตองการในการรบันักศกึษาไปยังคณะตางๆ โดยใหสาขาวิชาระบุรายละเอียดในการ

รับนักศกึษาและกํากับใหสอดคลองกับแผนการรับนกัศึกษาที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 5) ในรับการสมัครมีข้ันตอน

การตรวจสอบผูสมัคร มีการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร และคุณสมบัติเบื้องตนตามที่สาขาวิชากําหนด โดยมี

คณะกรรมการฝายรบัสมัครทําหนาที่ดังกลาว 

 6) มีข้ันตอนการคัดเลือกนักศึกษา โดยการสอบขอเขียน หรือ สอบสัมภาษณ หรือ วิธีการอ่ืนๆ  

 7) มีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบ และผูผานการคัดเลือก 

 4. จัดใหมีการประเมินผลการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดย 

 1) มีการประเมินผลกระบวนการรับสมัคร เพ่ือใหทราบถึงปญหาในการปฏิบัติงานและรับขอเสนอแนะจาก

ฝายที่เกี่ยวของเพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏบิัติงานดังกลาว และนําแจงที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

รับทราบ 

 2) มีการประเมินผลจํานวนเปาหมายและจํานวนที่รับจริงในการรบันักศกึษาประจําป เพ่ือนําเสนอเขาที่

ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และที่ประชุมคณบดี เพ่ือรับทราบ 

 การประชาสัมพันธในการรับสมัคร 

 1. มีแผนการดําเนินงานสําหรับการประชาสัมพันธการสอบคัดเลือก แบงออกเปน 2 ครั้งหลักๆ  คือ 

 1) การสอบคัดเลือกประจําป ซ่ึงเปนการรบัสมัครครั้งใหญ ประจําภาคการศกึษาที่ 1 และรวมขอมูลการ

ประชาสัมพันธการรับสมัครตลอดป 

 2) การสอบคัดเลือกประจําภาคการศึกษาที่ 2 และการจัดนิทรรศการในงาน มอ.วิชาการ 

 นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยยังมีการประชาสัมพันธรวมกับมหาวิทยาลัยตามกิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัย

จัด เชน  การจัดตลาดนัดหลักสูตร   การจัดนิทรรศการหลักสูตรนานาชาติ  และประชาสัมพันธในงาน Grad-Research  

เปนตน  

 2. กําหนดรปูแบบการประชาสัมพันธ โดยมีการจัดทําโปสเตอร แผนพับ ปายผา ธงผา ปายโฆษณาอักษรว่ิงจุด

หลักๆ ภายในตัวเมือง การประชาสัมพันธทางเครือขายอินเตอรเน็ตโดยการลงเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย 

(http://www.grad.psu.ac.th/th/index.php) และมหาวิทยาลัย (www.psu.ac.th) นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธทาง

สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน หนังสือพิมพ  และไดมีการสง e-mail ไปยังบุคลากรและนักศกึษาในมหาวิทยาลัย และสง

เอกสารขอมูลไปยังกลุมเปาหมาย ไดแก สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ/เอกชน โดยครอบคลุมทุกวิทยาเขตและ

เขตการการศึกษาที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

 การดําเนินการในแตละข้ันตอนของการประชาสัมพันธบัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนงานที่กาํหนดไว 

และยังหากลยุทธในการประชาสัมพันธแบบใหมๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาดังกลาว 

 

เอกสารอางอิง : 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
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ชื่อตัวบงชี้ : 2.4  รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.5 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.6 จํานวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอก 

เอกสารอางอิง : 

 คูมือการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

 แผนการรบันักศกึษา 

 ระเบียบการปฏิบัติงานรับสมัคร 

 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  

 แผนดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ 

 เอกสารการประชาสัมพันธ 

 http://www.grad.psu.ac.th/th/index.php   และ www.psu.ac.th 

 www.eduservice.psu.ac.th  และ http:/reg.psu.ac.th/news/NumberStudent/QA_Student_psu.xls 
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ชื่อตัวบงชี้ : 2.7 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

7.50 4 - - 8 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 7 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 7 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก

ขอ 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1 

2. มีการจัดการบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

3. มีการจัดการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

4. มีการจัดการบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 

6. มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนกัศึกษาและศิษยเกา 

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่อง ขางตนเปนประจําทุกป 

8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดการบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 1. บัณฑิตวิทยาลัย มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เรื่องตาง ๆ เชน ระบบการศกึษา ทุนการศึกษา ตลอดจน 

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ใน www.grad.psu.ac.th ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไดทราบรายละเอียดตาง ๆ   

 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา

และ บริการขอมูลขาวสารเรื่องตาง ๆ ใน www.grad.psu.ac.th  

 3. บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2550 มีการจัดบริการดาน

กายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยการกําหนดแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งป  ซ่ึงบัณฑิต

วิทยาลัยถือวากิจกรรมนักศึกษาดังกลาวเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหเกิดการสรางเสริม

ประสบการณและการสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาแตละคณะ ซ่ึงมีกิจกรรมดานตาง ๆ ดังนี้  

 1) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมนันทนาการ และรักษาส่ิงแวดลอม  เชน การปลูกปาชายเลน และ

กิจกรรมทัศนศกึษาและบําเพ็ญประโยชน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธรวมกันระหวางนักศึกษาไทยกบันักศกึษาตางชาต ิ

 2) กิจกรรมดานกีฬา เชน การแขงขันกีฬาระหวางคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และการแขงขัน

กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธแหงประเทศไทย   

ซ่ึงกิจกรรมแตละกิจกรรมจะจัดทําโดยคณะกรรมการนักศึกษามีการกําหนดแผน เปาหมาย ตลอดจนผูเขารวมกิจกรรม 

และมีการประเมินผลทุกกิจกรรม  ซ่ึงแตละกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดสรรเงินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัด

กิจกรรมดังกลาวใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซ่ึงขอมูลขาวสารกิจกรรมตาง ๆ จะอยูใน www.gsx.psu.ac.th 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.7 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 (ระดับ) 

 4. บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดการบริการใหคําปรกึษาแกนกัศึกษา  ซ่ึงสามารถติดตอกับเจาหนาที่โดยตรง หรือ

สามารถตั้งกระทูถามปญหา หรือแสดงความคิดเห็น ตาง ๆ ไดใน webboard ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเปดโอกาสให

นักศึกษาคนอ่ืนสามารถแสดงความคิดเห็นรวมดวย 

 5. บัณฑิตวิทยาลัยมีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  ขอมูลดังกลาวสําหรับนักศกึษาปจจุบัน

โดยบัณฑิตวิทยาลัยข้ึนไวที่ www.grad.psu.ac.th แตสําหรับขอมูลศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัยยังไมไดจัดทําขอมูลดังกลาว 

 6. บัณฑิตวิทยาลัยยังไมไดกําหนดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศกึษาและศิษยเกา   

 7. บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศกึษา ประจําปการศึกษา 2550 จะประเมินผลเฉพาะ

การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทุกกิจกรรม 

 8. บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินการใหบริการแกนักศึกษาเปนประจําตามระยะเวลาที่กําหนด และนําผลการ

ประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดการบรกิารแกนักศกึษาและศิษยเกามาพัฒนาการใหบริการตอไป

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ระดับ 8 

ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากับ  1 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากบั 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้2.7 เทากับ 4 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 คําส่ังบัณฑิตวิทยาลัย  

 แผนโครงการกิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตศกึษา ประจําปการศึกษา 2550 

 กิจกรรมทัศนศกึษาและปลูกปาชายเลน 

 กิจกรรมทัศนศกึษาและบําเพ็ญประโยชน 

 การแขงกีฬาระหวางคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 การแขงขันกีฬาบัณฑิตศกึษาสัมพันธแหงประเทศ 

 สรุปผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและปลูกปาชายเลน 

 สรุปผลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและบําเพ็ญประโยชน 

 สรุปผลการแขงกีฬาระหวางคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 สรุปผลการแขงขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธแหงประเทศ 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.8 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

 ประสิทธิภาพ (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

7.50 4 - - 4 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 3 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน  

การ 

3-4 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ

อยาง

นอย 5 

ขอ 

2 1 - 3 

ระดับคุณภาพ 

1. มีการจัดทําแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัด

วางคนลงตําแหนง การกาํหนดเสนมางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทาง

วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกาํลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษา

บุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยู

อยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว

ตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรบัปรงุพัฒนาเพ่ือใหดีข้ึน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

1.   มีการจัดทําแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรปูธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนวิเคราะหอัตรากําลัง จัดหาอัตรากําลัง เพ่ือปรับดุลยภาพใหเหมาะสมระหวางสัดสวนของ

ภาระงานปจจุบันที่มีมากข้ึนตอจํานวนบุคลากร  โดยมีการจัดประชุมระหวางผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ  

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา 

การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ

เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการ

พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

 มีการบริหารทรัพยากรโดยปรับดุลยภาพใหเหมาะสมระหวางสัดสวนของภาระงานปจจุบันที่มีมากข้ึนตอจํานวน

บุคลากร  มีระบบการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานอยางโปรงใส มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากร

ทุกระดับใหมีความรูความสามารถตรงกับภารกิจ ทั้งในดานการฝกอบรม เขารวมประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน  โดย

ไดดําเนินการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร ปละ 2 ครั้ง และนํามาประมวลเพื่อพิจารณาลําดับ 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.8 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

 ประสิทธิภาพ (ระดับ) 

ความสําคัญ ความถ่ี และเปนการพัฒนาบุคคลที่เนนความสําคัญในการขับเคล่ือนใหองคกรพัฒนาและเกื้อหนุนพันธกิจ

ของบัณฑิตวิทยาลัย และนําเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปตามความเหมาะสมรวมทั้ง

ไดจัดทําแนวทางและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ในลักษณะของการพัฒนาบุคลากรตามความจําเปน

ขององคกร และการพัฒนาบุคลากรตามความตองการของบุคลากร ซ่ึงจะมีความชัดเจนในเรื่องของการจัดสรรและ

สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากร 

 ในสวนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงมีคณบดีเปนประธาน

และรองคณบดีทุกคนเปนกรรมการ  ในการประเมินจะมีแบบสอบถามไปยังผูรับบริการจากคณะ/หนวยงานอ่ืน ๆ ของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหขอมูลดวย  และหลังจากเสร็จส้ินการประเมินจะแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบเปนรายบุคคล

เพ่ือใหทราบจุดเดน จุดดอย และส่ิงที่ควรพัฒนาของแตละบุคคล เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองตอไป 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และอยูอยางมีความสุข 

 มีการจัดโครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (สรุปการประชุมผูปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ

วันที่  14  สิงหาคม  2550) ดังนี้ 

 1) จัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปสําหรบัผูบริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเปนหมูคณะพรอมทั้ง

สนับสนุนคาใชจายในสวนที่เบิกไมได  

 2) ใหผูบริหารและบุคลากรไดมีเวลาออกกําลังกายเปนประจํา  โดยอนุญาตใหใชเวลาราชการสวนหนึ่งไปออก

กําลังกาย ทุกวันศุกร เวลา 15.00-16.30 น.  

 มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบัณฑิตวิทยาลัย ซ่ึงบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบัณฑิตวิทยาลัยที่

เปนตัวแทนจากทุกกลุมงานในบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งผูปฏิบัติงานดานการเงนิ  ผูบริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

(สรุปการประชุมผูปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550) 

 นอกจากนี้ยังมีการจัดหาทรัพยากรใหเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงขยายพ้ืนที่ใหเอ้ือตอ

สภาพแวดลอมและการทํางาน และมีการดูแลรักษาสภาพแวดลอมของที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ 

4.  มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง

รวดเร็วตามสายงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรมสัมมนาในเรื่องการจัดทําผลงาน และการวิจัยสถาบัน เพ่ือนําไปสู

เสนทางการเสนอตําแหนงชาํนาญการ   รวมทั้งการเชิญผูมีความรูความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในการขอตําแหนง

ชํานาญการ   มารวมเสวนาใหความรูและคําแนะนํา และเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถเสนอขอทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัยภายใตเงื่อนไขของกองทุน    

5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบรหิารระดับสูง และมีแนวทางในการปรบัปรุงพัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น 

 ยังไมไดดําเนินการ 

 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

 ประสิทธิภาพ ระดับ 4 ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 2 คะแนน เทียบแผนเทากับ  1 คะแนน เทียบ

พัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้2.8 เทากับ 3 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 2 

ชื่อตัวบงชี้ : 2.8 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

 ประสิทธิภาพ (ระดับ) 

เอกสารอางอิง : 

 แนวทางพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 

 แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาและเล่ือนข้ันเงินเดือนของบัณฑิตวิทยาลัย 

 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประสานงานและบริการจากเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย 

 โครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 สรุปผลการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบัณฑิตวิทยาลัย 

 ประกาศฯ เรื่อง การจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากเงินกองทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอมูลบุคลากรเขาอบรมสัมมนาในเรื่องการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
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ภารกิจท่ี 2  

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 

 1.1 ปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีผลกระทบตอจํานวนผูสมัครทุกวิทยาเขตและมีผลกระทบ

  มากในวิทยาเขตปตตานี ทําใหไมสามารถรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ 

 1.2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยภูมิภาคที่เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 5 วิทยาเขต/

  เขตการศึกษา และบางวิทยาเขตอยูในพ้ืนที่เส่ียงอันตรายอันเกิดจากปญหาความไมสงบ 3 จังหวัดชายแดน

  ภาคใต เชน วิทยาเขตปตตานี บางพ้ืนที่มีเขตติดตอกับพ้ืนที่ดังกลาว เชน วิทยาเขตหาดใหญ มีนักศึกษาที่มี

  ภูมิลําเนาในภาคใตที่เปนกลุมบุคคลสวนใหญที่เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและคุนชินกับสถาน

  ที่นี้ จากผลงานวิจัยสถาบันทราบวานักศกึษาเพียงสวนหนึ่งเลือกเรียน มอ. เปนอันดับ 1  

 1.3 บัณฑิตวิทยาลัยไดรับงบประมาณคอนขางจํากัด ในสวนของกิจกรรมทางดานวิชาการการประชุม อบรม 

  สัมมนา และการเผยแพรผลงานวิจัย และในสวนของกิจกรรมเสริมที่จะชวยพัฒนาองคความรูดานการศึกษา  

  ทําใหอาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมทางวิชาการตางๆทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

  เปนไปไดนอย และมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยเฉพาะการเริ่มตน (Seed Money) และบางสวน 

  (Partial Support) เทานั้น และอีกทั้งปจจัยเกื้อหนุนที่เอ้ือหรือสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามีไม

  เพียงพอ เชน ยานพาหนะ อาคาร สถานที่ และอุปกรณตางๆ 

 1.4 สําหรับกลุมสาขาศึกษาศาสตร และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แมวามีการเปดสอนหลักสูตร แผน ก 

  และ แผน ข แตนักศึกษามีความตองการเรียน แผน ข มากกวา สัดสวนจํานวนนักศึกษา แผน ก : นักศึกษา 

  แผน ข มีความแตกตางกัน จึงทําใหผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธตีพิมพเผยแพรคอนขางนอย  

 1.5 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาแผน ก สวนใหญเปนผูที่ลาศึกษาตอ เม่ือศึกษารายวิชา ผานการสอบโครงราง 

  วิทยานิพนธและไดรับอนุมัติแลว  ไดขอกลับตนสังกัดเพ่ือไปปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนผลใหการทําวิจัยเพ่ือ 

  วิทยานิพนธ/สารนิพนธ เกิดความลาชาและใชเวลาการศึกษามากข้ึน 

 1.6 กิจกรรมทางวิชาการมีนอย เม่ือเทียบกับกิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมการสันทนาการ 

2. จุดแข็ง 

 2.1 มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ครอบคลุมกลุมสาขาทุกดานและทุกวิทยาเขตและเขตการศึกษา ทําใหสามารถ

  กระจายโอกาสทางการศกึษา และพัฒนาวิชาการ สามารถหาโจทยวิจัยที่นําไปสูการแกปญหาใหสังคมได

  หลากหลาย สงผลดีตองานวิจัย ทําใหมีการตีพิมพเผยแพรครอบคลุมมากย่ิงข้ึน และมีงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับ

  ทองถ่ินและชุมชน 

 2.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีกลไกเบื้องตนดานการจัดเวทีเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธใหนักศึกษา 

  บัณฑิตศึกษา เพ่ือสงเสริมพ้ืนฐานที่ดีและนําไปสูการนาํเสนอและเขารวมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในระดับชาติ

  และนานาชาติ 

 2.3 ไดรับการสงเสริม/สนับสนุนงบประมาณดานทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมดานงานวิจัย

  เพ่ือวิทยานิพนธในรูปแบบตางๆ เชน ทุนสําหรับอาจารยและนักศึกษาปรญิญาเอก ทุนผูชวยวิจัย รางวัล 

  วิทยานิพนธดีเดน เปนตน 

 2.4 หลักสูตรตาง ๆ ไดปรับวิธีการรบัสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา เชน มีกลไกการรบัเขาศึกษาที่งายข้ึน แตสําเร็จ

  การศึกษาอยางมีมาตรฐาน 

 2.5 บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ิมบทบาทของการประชาสัมพันธ โดยเนนใหมีการประชาสัมพันธเชิงรุกมากข้ึน 

 2.6 จัดใหมี webboad สําหรับใหนกัศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกคนเขารวมตั้งกระทู หรือเขารวมแสดงความคิดเห็น 
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ภารกิจท่ี 2  

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

 2.7 มีแผนการสนับสนุนดานงบประมาณชัดเจนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผูบริหารของบัณฑิต

วิทยาลัยใหความสําคัญและใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมทุกครั้งที่มีโอกาส  

3. โอกาส 

 มหาวิทยาลัยเปนแหลงมีบุคลากรที่มีความรู/ประสบกาณในการวิจัย และตั้งอยูในเขตที่มีทรัพยากรในทองถ่ินที่

หลากหลายมาก ทั้งดานยางพารา อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน  การเปนศูนยกลางการทองเที่ยว การเปนชุมชนอิสลาม

ศึกษาและอาหารฮาลาล เปนผลทําใหมีการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยไดดี 

4. อุปสรรค 

 1. เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีผลกระทบตอการรับนกัศึกษาทัง้ดานปริมาณและดาน

  คุณภาพทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่วางไว 

 2. มีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเปดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

 1. มหาวิทยาลัยกําหนดระบบบัณฑิตศกึษาผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสราง

บัณฑิตศึกษา เพ่ือสงเสริมใหมีความเขมแขง มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสอดคลองกันทั้งระบบ และ

นําไปสูการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย 

 2. บัณฑิตวิทยาลัยจะตองมีการทบทวนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยวิเคราะหวัตถุประสงคและประโยชนของ

แตละกิจกรรม แลวทําการเพ่ิมกิจกรรมหากวัตถุประสงคของกิจกรรมของนักศึกษาขาดความสมบูรณ  โดยกระตุนให

นักศึกษาสรางสรรคกิจกรรมใหม 
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ภารกิจท่ี 3 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

1.66 7 - - 7 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 5 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 

5-6 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก

ขอ 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรบัปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ทุกเรื่อง 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทกุหลักสูตรประจําปการศกึษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศกึษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบ

และกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทกุเรื่อง และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทกุ

ประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) ที่เปดสอนมีจํานวนมากกวา

รอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 1. บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหคณะมีการสํารวจและวิเคราะหความพรอมในการเปดหลักสูตรกอนนําไปกําหนด

เปนเปาหมายในแผนการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต โดยจัดทําหลักคิดและความพรอมในการเปดหลักสูตร สงให
กองแผนงานวิเคราะหความพรอมทางดานคณาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูตางๆ เชน หองสมุด ระบบสารสนเทศ 
วัสดุและอุปกรณตางๆ กอนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เปดใหมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หลังจากนั้นเสนอที่ประชุมตางๆ ไดแก สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือ
พิจารณาถึงความพรอมทางดานเนื้อหาวิชาการ   และความจําเปนในการเปดหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน สังคม และประเทศ  รวมถึงตลาดความตองการของกลุมเปาหมายที่จะสนใจเรียนในหลักสูตรนั้นๆ  
 2. ในการจัดทําหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดใหคณะตางๆ ที่จะเปดหลักสูตรตองกําหนดปรัชญาและ

วัตถุประสงค เพ่ือแสดงการกําหนดเปาหมายในการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค

สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและความตองการ
ของสังคมในภาพรวม ซ่ึงถูกสะทอนในการเรียนรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร  ที่ครอบคลุมทางดานเนื้อหาวิชาการและ
สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  บัณฑิตวิทยาลัย 

58 

ภารกิจท่ี 3 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (ระดับ) 

 3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรบัปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรทุกประเด็น โดยกําหนดใหคณะแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร สําหรับหลักสูตรใหม และคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร สําหรับหลักสูตรปรบัปรงุ เพ่ือทําหนาที่ในการหารือรวมกันในการเตรียมความพรอมกอนการเปด

หลักสูตรทั้งทางดานบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ รวมถึงงบประมาณ ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวจะตองมีผูทรงคุณวุฒิที่
มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ไมนอยกวา 3  คน ทั้งนี้เพ่ือใหการดาํเนินการเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร มี
มุมมองเนื้อหาวิชาการในภาพกวาง ครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ที่จําเปนและเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม  
 4-6. มีการกําหนดระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ โดยบัณฑิต
วิทยาลัยดําเนินการสํารวจขอมูลหลักสูตรประจําปการศกึษา ซ่ึงมีระบบการจัดเก็บขอมูลในประเด็นตางๆ ของแตละ
หลักสูตร ไดแก ปที่เริ่มเปดหลักสูตร  ปที่มีการปรับปรุงหลักสูตร และปที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหการ
รับรองหลักสูตร  เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆ ไดแก รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร และรอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา 
 7. บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการกาํกับ และพยายามผลักดันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนหลักสูตรที่เนน

การวิจัย ใหมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่

มุงเนนใหเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ซ่ึงหลักสูตรที่เปดใหมจะตองดําเนินการเปดหลักสูตรแผน ก ใหครบ 5 ป กอนจึงจะ

ดําเนินการเปดแผน ข ควบคูกับการเปดแผน ก ได ยกเวนหลักสูตรที่เหตุความจําเปนที่จะตองเปดแผน ก ควบคูแผน ข 

โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหที่ประชุมตางๆ ทราบ 

 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระดับ ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน 

เทียบแผนเทากับ  0 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้3.1 เทากับ 3 คะแนน 

เอกสารอางอิง : 

 การเสนอหลักคิดและความพรอมในการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

 http://www.grad.psu.ac.th/th/mua/rule.php 

 แผนภูมิข้ันตอนการเสนอหลักสูตร (การเสนอแตงต้ังคณะกรรมการจัดทาํ/ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)  

 http://www.grad.psu.ac.th/th/mua/notice07.pdf 

 การเปดและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 มติสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที ่92 (3/2550) เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2550 
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ภารกิจท่ี 3 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และ

ชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

1.66 5 - - 3 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 4 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน 

การ 4 

ขอแรก 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก

ขอ 

1 - - 1 

ระดับคุณภาพ 

1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรทกุหลักสูตร  

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติจรงิ โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรู

ในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศกึษาทั้งทีก่ําหนดและไมกําหนดในหลักสูตร โดยความรวมมือกับองคการหรือ

หนวยงานภายนอก 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกหรือ

ชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 1. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรทกุหลักสูตร     โดยกําหนดใหคณะตางๆ จะตองแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา 3 คน โดยจะตอง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด ซ่ึงการแสวงหาบุคคลภายนอกมามี

สวนรวมในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนนั้น ใชวิธีการสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบรหิาร 

คณาจารย  และศิษยเกา กับองคกรหรือชุมชนภายนอก ตลอดรวมถึงสมาชิกองคกรวิชาชีพ   ผูบริหารสถานประกอบการ 

และผูเชี่ยวชาญอิสระในสาขาวิชาตางๆ รวมเปนกรรมการ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการ

ปฏิบัติจริง 

 2. บัณฑิตวิทยาลัยสงเสริมการจัดโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษาทัง้ที่กาํหนดและไมกําหนดในหลักสูตร 

โดยความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานภายนอก ในรูปของการบรรยายหรือเสวนา ทางวิชาการตลอดรวมถึงให

นักศึกษาไดทาํวิจัยตางสถาบันทั้งในและตางประเทศ เพ่ือใหนักศึกษามีความรอบรูทางดานการศึกษามากย่ิงข้ึน 

 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน

ภายนอกมีสวนรวม ระดับ 3 ผลการประเมินเทียบเกณฑเทากับ 1 คะแนน เทียบแผนเทากับ  0 คะแนน เทียบพัฒนาการ

เทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้3.2 เทากับ 1 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 3 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และ

ชุมชนภายนอกมีสวนรวม (ระดับ) 

เอกสารอางอิง : 

 คูมือการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 http://www.grad.psu.ac.th/th/mua/rule.php 
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ภารกิจท่ี 3 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.3 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทาํการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (ขอ) 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานป

การศึกษา 

เกณฑการใหคะแนน ผลการประเมิน คา

น้ําหนัก 

แผน 

2550 

2548 2549 2550 1 2 3 เทียบ

เกณฑ 

เทียบ

แผน 

เทียบ

พัฒนาการ 

รวม

คะแนน 

1.67 5 - - 5 มีการ

ดําเนิน

การไม

ครบ 3 

ขอ 

มีการ

ดําเนิน 

การ 

3-4 

ขอ 

มีการ

ดําเนิน

การ

ครบทุก

ขอ 

3 1 - 4 

ระดับคุณภาพ 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ

สอน 

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอน 

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและ

นวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

 1. บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนวิทยากรบรรยายในประเด็นดังกลาว ตลอดรวมถึง
มีการจัดหาและจัดทําเอกสารที่ใหความรูและตัวอยางเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนใหอาจารยสามารถ

ศึกษาคนควาดวยตนเองได 
 2. บัณฑิตวิทยาลัยมีกลไกการบรหิารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ทั้งทางดาน
วิชาการและการเรียนการสอน โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ไดแก ทุนสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรรวมระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย ซ่ึงเปนทุนที่สนับสนุนการเดินทางของ อาจารยชาวไทยไปตางประเทศหรืออาจารยชาว
ตางประเทศเดินทางมายังประเทศไทย เพ่ือใหเกิดความรวมมือทางดานวิชาการรวมกัน   
 3. บัณฑิตวิทยาลัยไดสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดประชุมแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียน

การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ โดยจัดทําโลรางวัลใหแกอาจารยผูซ่ึงมีผลงานวิจัยที่โดดเดน เพ่ือ

เปนการยกยองเชิดชูเกยีรต ิ

 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทาํการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 5 ขอ  ผลการ

ประเมินเทียบเกณฑเทากับ 3 คะแนน เทียบแผนเทากบั  0 คะแนน เทียบพัฒนาการเทากับ 0 คะแนน 

 รวมคะแนนตัวบงชี ้3.3 เทากับ 3 คะแนน 
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ภารกิจท่ี 3 

ชื่อตัวบงชี้ : 3.3 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทาํการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (ขอ) 

เอกสารอางอิง : 

 ประกาศทุนสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรรวมระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย 
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ภารกิจท่ี 3 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

1. จุดออน 

 1.1 บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอกับปริมาณงาน เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานกลางที่ทําหนาทีก่ํากบั 

ควบคุม ดูแลการดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตรทั้งการจัดทาํและปรับปรุงหลักสูตรของคณะตางๆ ใหไดมาตรฐาน มี

คุณภาพ สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตางๆ สงผลใหการดําเนินงานในบางประเด็นไมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงค

ที่วางไวและขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน 

 1.2 ยังขาดระบบติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดําเนินการของหลักสูตรที่เขมแข็ง 

 

2. จุดแข็ง 

 2.1 บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการดําเนินงานในการบรหิารจัดการหลักสูตร ทั้งในเรื่องของการเปด ปรับปรุง 

และปด หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และรวมถึงรายวิชาตางๆ ที่มีข้ันตอนอยางชัดเจน 

 2.2 มีระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3 มีระบบและกลไกที่สนับสนุนการวิจัย โดยจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยใหกบันักศกึษาและอาจารย  

 

3. โอกาส 

 3.1 สภาพโครงสรางของประชากรสวนใหญเปนวัยเรียนและวัยทํางานซ่ึงมีจํานวนมาก ทําใหความตองการใน
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับตนเองยังคงมีอยางตอเนื่อง สงผลใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรยังเปน
สถาบันการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการดังกลาวไดเปนอยางด ี

 3.2 สภาพการแขงขันทัง้ทางดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสถานการณตางๆ ที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
ทั้งในดานเนื้อหาวิชากร และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหความตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะตางๆ ในเรื่องดังกลาว ยังคงมีจําเปนและเปนไปอยางตอเนื่อง สงผลใหความตองการทางดานวิชาการที่
จะนําไปสูการคิดคนหรือพัฒนาหลักสูตรตางๆ เพ่ือนําไปใชประโยชนตอองคกรมีมากข้ึน 

 

4. อุปสรรค 

 4.1 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในบางประเด็น มี

ความเขมงวด เชน เกณฑมาตรฐานในเรื่องของคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร  สงผลใหการบริหารจัดการหลักสูตร
ในบางหลักสูตรไมสามารถดําเนินการตอไป ได  ทําใหจํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานมีจํานวนนอยลง 

 4.2 ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีสาขาวิชาที่เหมือนหรือใกลเคียงกับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจํานวนมาก ทําใหกลุมเปาหมาย คือ ผูสนใจศึกษาตอ มีทางเลือกมากข้ึน  
 

5. กลยุทธ/แผนพัฒนา 

 5.1 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดทําระบบฐานขอมูล เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 5.2 สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคล    องคกรและชุมชนจากภายนอกใหมีมากข้ึน เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนใหมีแนวคิด เทคนิค และทักษะทางดานวิชาการใหมีความหลากหลาย สอดคลองกับ 
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ภารกิจท่ี 3 

สรุปผลการวิเคราะหตนเอง (SWOT Analysis) : 

สถานการณที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา โดยจัดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่เปนการเสริมสรางการสราง

เครือขายการมีสวนรวมขององคกรและชุมชนภายนอกใหมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน เชน     จัดนิทรรศการหรืออบรมทางดาน

วิชาการ  แตงต้ังเปนผูทรงคุณวุฒิเพ่ือรวมพิจารณาหลักสูตร เปนตน 

 5.3 จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยและประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับการวิจัยตางๆ  เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาและ

อาจารยไดพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมในการเรียนการสอน ตลอดรวมถึงการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมนั้นๆ 
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แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปท่ีผานมา 

 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

ภารกิจท่ี 1 ดานวิจัย/บัณฑิตศึกษา  

1. ควรกําหนดเปาหมายตัวบงชี้ ใหสอดคลองกั บ

นโยบ ายของมห าวิทยาลัยและมีความสัมพันธกั บ

ขอกําหนดในหลักสูตร โดยเนนการดําเนินนโยบายเชิงรุก 

โดยเฉพาะเปาหมายผลการดําเนินงานดานผลงานตีพิมพ

และระยะเวลาคงอยู (Retention Time) เนื่องจากตัวบงชี้

ทั้ง 2 กลุมเปนตัวบงชี้ที่มีเปาหมายที่กําหนดโดยขอบังคับ

มาตรฐานหลักสูตรโดย สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  

บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการกาํหนดเปาหมายและตัวบงชี้ที่

สอดคลอง และเนนการดําเนินการตามนโยบายเชิงรกุของ

มหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ เชิ งรุก เพ่ือเพ่ิมจํานวน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยทําหนาที่เปนหนวย

ประสานงานกลางในการประชาสัมพันธหลักสูตร ทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศรวมกับบัณฑิตศึกษาของ

คณะอ่ืน ทั้งในรูปแบบการจัดทํา Road show และการ

ประชาสัมพันธผานส่ืออ่ืนๆ เพ่ือประหยัดงบประมาณดาน

การประชาสัมพันธ และเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีที่สนใจเขาเรียนในหลักสูตรตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยไดเขารวมจัดนิทรรศการหลักสูตรทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยบูรพา  และศูนยประชุม

แหงชาติสิริกิตต  รวมทั้งไดสงเอกสารแผนพับไปประชา-

สัมพันธหลักสูตรใหองคกรและสถาบันตาง ๆ ทั่วประเทศได

รับทราบ 

3. ควรกําหนดแผนกลยุทธและแผนบริหารความเส่ียงที่

มีเปาหมายชัดเจนเพ่ือแกปญหาระยะเวลาในการศึกษา

และระยะเวลาคงอยู (Retention Time) ซ่ึงเปนปญหา

หลักในการบริหารเปาหมายผลการดําเนินงานดาน

บัณฑิตศึกษา  โดยอาจตองนํามาพิจารณาประกอบการ

กําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  

ดําเนินการแลว  

4. ควรกําหนดความชัดเจนในเรื่องการตีพิมพผลงาน

ของนักศึกษา โดยเฉพาะการจําแนกประเภทผลงาน

ตีพิมพระหวางผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ และการ

เผยแพรในที่ประชุมวิชาการออกจากกัน   

ดําเนินการแลว โดยการรายงานผลการดาํเนินงานในตัวบงชี้

นี้ ไดแยกการตีพิมพและการเสนอผลงาน และไดแนบ

เอกสารอางอิงดวย 

ภารกิจท่ี 2 ดานการบริการ  

1. ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตบริการ (service 

mind) มากข้ึน เชน การสงบุคลากรไปอบรมพัฒนาและมี

การติดตามผลการพัฒนาควบคูกันไปดวย 

 

บัณฑิตวิทยาลัยไดต้ังคณะทํางานระบบการใหบริการ เพ่ือทํา

หนาที่เสนอแนวทางและพัฒนาระบบการใหบริการของ

บัณฑิตวิทยาลัยที่มีตอผูรับบริการ กระตุนและสรางความ

เขาใจในระบบการใหบรกิารของบัณฑิตวิทยาลัยใหบุคลากร

รับรูและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน   ตลอดจนมีสวนรวมใน

การเสนอความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตางๆ และติดตาม

ผล  นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับ  

 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศกึษา 2550  บัณฑิตวิทยาลัย 

66 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

 จิตบริการใหกับบุคลากรไดแก การสรางองคกรสูความเปน

เลิศ : การพัฒนาทีมงานและการบริการ   และทักษะการ

ส่ือสาร  และนําผลความรูที่ไดจากอบรมมาพัฒนางาน และ

นําเสนอในที่ประชุม Work Shop ของบุคลากรบัณฑิต

วิทยาลัย 

2. บุคลากรตองมีความพรอมในการใหบริการ โดยให

ขอ มูล ถูกต อ งและทั นท ว งที  เช น  มีคู มื อ/ร ะ เบี ยบ  

ทุกโตะ สามารถใชในการคนหาขอมูลเพ่ือตอบคําถามได  

บัณฑิตวิทยาลัยไดสรางเครือขายผูปฏิบัติงานดาน

บัณฑิตศึกษา มีการจัดประชุมเสวนาผูปฏิบัติงาน

บัณฑิตศึกษา ทั้งในและนอกสถานที่ ทําใหทุกคณะ/

หนวยงาน ทุกวิทยาเขต ไดมีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู

ซ่ึงกันและกัน และประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่มี

การเปล่ียนแปลงโดยแจงเปนเอกสารและในเว็บไซต 

3. เนื่องจากระบบการใหบรกิารโดยบุคคลเปนปญหา

หลักในการใหบรกิารสําหรับเจาหนาทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย 

ทางออกในเชิงปฏิบัติที่ควรพิจารณาไดแก การใชระบบการ

ตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ การใหขอมูลโดยละเอียดใน web 

site ของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงการใหขอมูลติดตอไปยัง

เจาหนาที่ที่เปนผูรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยตรง ทัง้ขอมูล

หมายเลขโทรศัพทที่จําเพาะเจาะจง และอีเมลของ

เจาหนาที่นั้น ๆ 

ดําเนินการจัดทําขอมูลโดยละเอียดใน web site ของบัณฑิต

วิทยาลัย และมีการ update ขอมูลตลอดเวลาเม่ือมีขอมูล

เคล่ือนไหว 

4. สรุปรวมคําถามที่ถามบอย (FAQ) ไวที่หนาเคานเตอร

ใหบริการ และบน web site ซ่ึงอาจรวบรวมและสรุปใน

รูปแบบของการวิจัยสถาบัน 

ไดดําเนินการรวมคําถามที่ถามบอย (FAQ) บน web site 

บัณฑิตวิทยาลัย 

5. มีระบบการดูแลนักศึกษาตางชาติ เชน การขอวีซา 

การจัดหาที่พัก ใหกับนักศึกษา  ซ่ึ งมีขอดีคือเกิดการ

รวมกลุมกันของนักศึกษาตางชาติและมีกิจกรรมรวมกันแม

นักศึกษาจะอยูตางคณะกัน 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนหนาที่ของงานวิเทศสัมพันธเปน

หนวยงานดําเนินการเรื่องการขอวีซา  

 

6. ควรกําหนดข้ันตอนและกรอบเวลาของการศึกษา

ต้ังแตเริ่มจนสําเร็จการศึกษาชัดเจน และวางแผนระบบ

เตือนภัยบน web site 

ข้ันตอนและกรอบระยะเวลาของการศึกษามีกําหนดไวใน

ระเบียบฯ อยางชัดเจน และบัณฑิตวิทยาลัยมีการแจงเตือน

คณะกอนถึงเวลาที่กําหนดทกุภาคการศกึษา 

ภารกิจท่ี 3 ดานการบริหารจดัการ  

1. สํารวจหา Best Practice ของแตละคณะ และเปน

ตัวกลางที่จะทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางคณะ 

ในภาพรวมสํานักงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

เปนผูดําเนินงาน และบัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนิน 

2. การประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัยและทะเบียน

กลางในเรื่องของขอมูลนักศึกษาที่ตกออก/ลาออกตอง

เปนไปในทิศทางที่ไดขอมูลที่เปนปจจุบันมากที่สุด 

ไดมีการประชุมประสานงานระหวาง 2 หนวยงาน เพ่ือ

ดําเนินการในเรื่องดังกลาว 

3. ควรเ พ่ิ มวิ จัยสถาบัน ใ นหั วข อที่ต อบ โ จทยขอ ง

มหาวิทยาลัยได เชน เหตุใดนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงไมสนใจเขาศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย  

บัณฑิตวิทยาลัยยังไมมีการเพ่ิมงานวิจัยสถาบันจากหัวขอ

เดิม แตไดแทรกประเด็นคําถามตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ตอบคําถามในเรื่องดังกลาวไวแลว เชน ภาษาอังกฤษ   
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ขอสังเกต/ขอเสนอแนะและจุดท่ีตองพัฒนา แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนา 

 ระยะเวลาการศึกษา การแนะนําบุคคลอ่ืนในการเลือกศึกษา

ตอที่สถาบัน แรงจูงใจในการเลือกศึกษาตอในสถาบัน 

คาใชจายทางการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษา 

4. ควรทบทวนและปรับข้ันตอนของ บว. ใหงาย นอย 

และประหยัด  

ดําเนินการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม ทบทวนข้ันตอนตางๆ 

และมอบอํานาจใหคณะฯ เพ่ือลดระยะเวลาและลดขั้นตอน  

5. ในการประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัยกับ

หลักสูตรตาง ๆ ในทกุเรื่อง บัณฑิตวิทยาลัยควรดําเนิน 

การผานไปยังคณะกอน  และใหคณะประสานงานกับ

หลักสูตรตอไป  เพ่ือใหมีระบบการทาํงานที่เปนข้ันตอน   

และคณะสามารถติดตามเรื่องจากหลักสูตรได 

ในการดาํเนินงานทกุๆ เรื่อง บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการ

ผานคณะ  

ภารกิจท่ี 4  ดานการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม - 

-  

ภารกิจท่ี 5 ดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

1.   ควรนําผลที่ไดจากการทําวิจัยสถาบันมาประมวลเพื่อ

พัฒนาองคกร 

ไดนําผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรงุการดําเนินงาน เชน การ

จัดอบรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาระบบการ

ใหบรกิารของบัณฑิตวิทยาลัย สําหรับในสวนที่เกี่ยวของกับ

คณะ/หลักสูตร ไดเสนอผลการวิจัยในที่ประชุม

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และไดประชาสัมพันธ

เผยแพรในเว็บไซต 

2.   ควรทําระบบประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยให

ทั่วถึงทุกวิทยาเขต 

บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดใหบุคลากรทุกคนทัง้ 2 วิทยาเขต 

มีสวนรวมในระบบการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

3.   ควรมีระบบดูแลและติดตามวิทยาเขตอ่ืนอยาง

สมํ่าเสมอ 

ดําเนินการแลว มีการติดตอประสานงานที่เขาถึงงายเชน 

ทางโทรศัพท อีเมล Website และสรางเปนเครือขาย

ผูปฏิบัติงานบัณฑิตศกึษา 

4.   ควรนําขอมูลประกันคุณภาพไปวิเคราะหความเส่ียง

เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธในการบริหารความเส่ียงนั้น เชน 

ความเส่ียงเรื่อง Retention Time ไมเปนไปตามนโยบายที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ดําเนินการแลว 
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ภาคผนวก ก 

ขอมูลพ้ืนฐานสําหรบัการประเมินคุณภาพภายในหนวยงานสนับบสนุน 

 

 ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง) 

ขอมูล ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 

 แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  

(รวมนักวิจัย) 

      

 1.1 ขาราชการ      11 

 1.2 พนักงาน      1 

 1.3 สัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือนข้ึนไป)      5 

2. วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน

ทั้งหมด (รวมนักวิจัย) 

      

 2.1 ปริญเอกหรือเทียบเทา      - 

 2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา      2 

 2.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา      12 

 2.4 ตํ่ากวาปริญญาตรี      3 

3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานจริง      17 

4. จํานวนนักวจิัย - - - - - - 

 4.1 ขาราชการ       

 4.2 พนักงาน       

 4.3 สัญญาจาง (ต้ังแต 9 เดือนข้ึนไป)       

5. วุฒิการศึกษาของนักวิจัยทั้งหมด - - - - - - 

 5.1 ปริญเอกหรือเทียบเทา       

 5.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา       

 5.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา       

 5.4 ตํ่ากวาปริญญาตรี       

6. จํานวนนักวจิัยที่ปฏิบัติงานจริง - - - - - - 

7. จํานวนนักวจิัยที่ลาศึกษาตอ - - - - - - 

8. จํานวนตัวบงช้ีที่บรรลุเปาหมาย       

9. จํานวนตัวบงช้ีของการปฏิบัติงานทั้งหมด       

10. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ

เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนของ บุคลากร

สายสนับสนุน 

     - 

11. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคภายในสถาบันของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

     15,000 

12. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายนอกสถาบันของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

     - 

13. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทํา

วิจัยและงานสรางสรรค 

     1 
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 ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง) 

ขอมูล ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 

 แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

14. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทํา

วิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 

     1 

15. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนทํา

วิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

     - 

16. จํานวนงานวิจัยของบุคลากรสายสนบัสนุน       

 16.1 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร

ระดับชาติ 

     - 

 12.2 จํานวนงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 

     - 

17. จํานวนโครงการวจิัยที่เบิกจายเงินสะสมของ

กองทุนวิจัย 

     - 

18. จํานวนเงินที่เบกิจายจากเงินสะสมของกองทุน

วิจัย 

     - 

19. จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการองอิง 

(Citation) ใน Refereed หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติของบุคลากรสาย

สนับสนุนทั้งหมด 

- - - - - - 

20. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธบิัตร/อนุ

สิทธิบัตร/ลิขสทิธิ์) ในรอบ 5 ป ทีผ่านมา 

(ช้ินงาน) 

- - - - - - 

21. จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ และนานาชาต ิ

- - - - - - 

22. คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการ

ใหบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคม 

- - - - - - 

23. จํานวนแหลงใหบรกิารวิชาการและวิชาชีพที่

ไดรับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

- - - - - - 

24. รายรับของสถาบันในการใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพในนามสถาบัน 

- - - - - - 

25. คาใชจายและมูลคาที่บรกิารวิชาการ

ผูดอยโอกาส (ไมรวมโรงพยาบาลและโรงพยาบาล

ทันตกรรม) 

- - - - - - 

26. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่พิจารณา

บทความวิชาการ/เลื่อนระดับ 

- - - - - - 

27. จํานวนกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ

สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

- - - - - - 

28. คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา 

และสรางเสรมิเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

- - - - - - 

 



 70 

 ปการศึกษา (ผลที่เกิดข้ึนจริง) 

ขอมูล ปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 ปการศึกษา 2550 

 แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

29. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่

ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 

     17 

30. จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน (ภายในมหาวิทยาลัย) 

     - 

31. คาใชจายทั้งหมด      18,289,052.89 

32. งบดําเนินการที่ใชจายไปทั้งหมด      3,563,560.89 

33. เงินเหลือจายสุทธ ิ      1,020,054.11 

34. เงินรายรับทั้งหมด (งบดําเนินการที่รับมา

ทั้งหมด) 

     4,180,600.00 

35. จํานวนเงินที่ใชในระบบประกันคุณภาพ      - 

36. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินตนเองใน

ภาพรวมทุกภารกจิ 

     3.57 

37. จํานวนโครงการที่คณะ/หนวยงานรวมมือ

กับหนวยงานตางๆ หรือกับสังคมและชุมชนเพ่ือ

พัฒนาสังคมและชุมชนภาคใต 

- - - - - - 

38. จํานวนชาวตางประเทศทีม่าเยือนหรือ

ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย 

- - - - - - 

39. จํานวนบุคลากร/นกัศึกษาของ

มหาวิทยาลัยที่ไปตางประเทศ 

- - - - - - 

40. จํานวนโครงการ/กจิกรรมที่ทํารวมกับ

ตางประเทศ 

- - - - - - 

41. จํานวนโครงการและผูเขารวมโครงการ

พัฒนาสมรรถนะสากลของนักศึกษาและ

บุคลากร 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7
1
 

ภาคผนวก ข 

การกําหนดแผน/เปาหมายการดําเนินงานตามภารกิจและตัวบงชี้ (KPIs)  บัณฑิตวิทยาลัย 

 

ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา ภารกิจ / ตัวบงชี้ คา

น้ําหนัก 

แผน 

ผล 2548 2549 2550 2550 2551 2552 2553 2554 

หมาย

เหตุ 

1. ภารกิจรวมของหนวยงาน            

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล

ยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)*** 

2.86 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

6 

5 

 

5 6 6 7  

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่

กําหนด*** 

2.86 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

64 

80 

 

80 80 80 80  

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธทีเ่ชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือแผน

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา (ระดับ)**** 

2.86 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

5 

5 

 

5 5 5 5  

1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 2.86 แผน 

ผล 

85 

73.80 

85 

72.80 

85 

71.10 

85 

 

85 85 85 85  

1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (ระดับ)*** 2.85 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

3 

3 

 

4 4 4 4  

1.6 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู (ระดับ)*** 2.85 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

4 

4 

 

4 5 5 5  

1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา (ระดับ)*** 

2.85 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

5 

4 

 

4 5 5 5  

1.8 ระดับความสําเรจ็ของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล (ระดับ)*** 

2.85 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

8 

6 

 

7 8 8 8  

1.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู 

และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ*** 

2.86 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

100 

80 

 

80 80 80 80  

1.10 กิจกรรม 5 ส/กจิกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)* 2.86 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

2 

 

3 

3 

 

3 3 3 3  
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ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา องคประกอบและตัวบงชี้ คา

น้ําหนัก 

แผน 

ผล 2548 2549 2550 2550 2551 2552 2553 2554 

หมาย

เหตุ 

1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ภายใน

มหาวิทยาลัย)* 

- แผน 

ผล 

 

- 

 

- 

 

- 

- - - - -  

1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ

การเงินและงบประมาณอยางมีประสทิธิภาพ (ระดับ)*** 

2.86 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

6 

7 7 7 7 7  

1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบรหิารการศึกษา (ระดับ)*** 

2.86 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

6 

5 5 6 6 7  

1.14 ระดับความสําเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(ระดับ)** 

2.86 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

4 

4 4 4 5 5  

1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความถกูตองและ

ทันเวลา (ระดับ)* 

2.86 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

5 

4 4 4 5 5  

2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน            

2.1 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด**** 

7.50 แผน 

ผล 

 

71.65 

 

94.90 

 

143.55 

80 82 84 87 90  

2.2 รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอ

จํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด**** 

7.50 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

2.67 

10 15 20 25 30  

2.3 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด**** 

7.50 แผน 

ผล 

 

457.14 

 

296.77 

 

287.50 

83 86 89 92 95  

2.4 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด* 7.50 แผน 

ผล 

 

- 

 

13.95 

 

11.50 

15 17 19 21 23  

2.5 รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs ตอจํานวน

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด* 

7.50 แผน 

ผล 

 

52.17 

 

51.57 

 

52.62 

70 75 80 85 90  

 - กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ, วิทยาศาสตรกายภาพและ

 ชีวภาพ, วิศวกรรมศาสตร และเกษตรศาสตร 

 แผน 

ผล 

   

(44.21) 

      

 - กลุมสาขาวิชาการบริหารฯ, ศึกษาศาสตร, ศิลปกรรมฯ, มนุษย

 และสังคมศาสตร สหวิทยาการ และมหาวิทยาลัย 

 แผน 

ผล 

   

(8.41) 
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ผลการดําเนินงานประจําป แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา องคประกอบและตัวบงชี้ คา

น้ําหนัก 

แผน 

ผล 2548 2549 2550 2550 2551 2552 2553 2554 

หมาย

เหตุ 

2.6 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 7.50 แผน    400 450 500 550 600  

 - รวมวุฒิบัตร  ผล 306 362 344       

 - ไมรวมวุฒิบัตร   298 322 331       

2.7 มีการสงเสริมกจิกรรมนกัศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

7.50 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

8 

4 4 4 4 4  

2.8 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสทิธิภาพ (ระดับ)*** 

7.50 แผน 

ผล 

 

n/a 

 

n/a 

 

4 

4 4 5 5 6  

3. ภารกิจในฐานะเปนผูขับเคลื่อนตัวบงชี้ของมหาวทิยาลัย            

3.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลกัสูตร (ระดับ)**** 1.66 แผน    7 7 7 7 7  

   ผล n/a n/a 7 (ยึดแผนของมหาวิทยาลัย)  

3.2 มีโครงการหรือกิจกรรมทีส่นับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 1.66 แผน    5 5 5 5 5  

 การสอน ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมสีวนรวม 

(ระดับ)**** 

 ผล n/a n/a 3 (ยึดแผนของมหาวิทยาลัย)  

3.3 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ 1.67 แผน    5 5 5 5 5  

 พัฒนาการเรียนการสอน (ขอ)****  ผล n/a n/a 5 ยึดแผนของมหาวิทยาลัย  

 

อธิบายสัญลักษณ 

* หมายถึง  องคประกอบ/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

** หมายถึง  ตัวบงชี้ที่สอดคลองกันระหวาง สกอ. และ สมศ. 

*** หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดโดย สกอ. 

**** หมายถึง  ตัวบงชี้ของ สมศ. 

หมายเหตุ ผลการดําเนินงานดานการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต   จะขึ้นอยูกับคณะ 

เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยเปนฝายสนบัสนุนใหคณะดําเนินการ โดยถอืปฏิบัติตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยเปนตัวขับเคลื่อนในการดําเนินงานตางๆ เชน การสนับสนุนทุนการศึกษา  ทุนวจิัย และ

อื่นๆ 
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