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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2551 
หนวยงานสนับสนุน คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วันท่ี 7  สิงหาคม 2552 

 
1. กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

1)  รองศาสตราจารย ดร.จรัญ     บุญกาญจน   ประธานกรรมการ 
2)  รองศาสตราจารย ประดิษฐ     มีสุข   ผูทรงคุณวุฒิ 
3)  ศาสตราจารย ดร. วัชรินทร     รุกขไชยศิริกุล กรรมการ 
4)  รองศาสตราจารย ดร. เจริญ    นาคะสรรค  กรรมการ 
5)  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย    ปลูกผล  กรรมการ 
6)  นางสาวธญัลักษณ  โกมัย    เลขานุการ 

 
2.  วัตถุประสงค 

1)  เสริมสรางความตระหนักตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน 
2) เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 
3) เพ่ือใหทราบจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
4) เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานตาม KPIs  และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงาน

ปจจุบัน 
5) เตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

3. วิธีการ 
1) ศึกษารายงานประจาํปการประเมินคุณภาพของหนวยงาน  
2) ศึกษาเอกสาร 
3) สัมภาษณ 

3.1  ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
3.2 อาจารย คณะที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
3.3 บุคลากรผูปฏิบัติงาน จากคณะตาง ๆ /เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย 
3.4 นักศึกษาที่กําลังศึกษา/ที่สําเร็จการศึกษาไปแลว 

4) เยี่ยมชมสถานที่   - ไมมี – 
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4.  แผนการประเมินคุณภาพภายใน 

วันและเวลา รายละเอียด ผูเกี่ยวของ 
08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมวางแผนการ

ประเมิน หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 
 

09.00-09.30 น. - พบผูบริหาร บว.  
- ประธานกรรมการประเมินแนะนําคณะกรรมการ   
   ประเมิน และวัตถุประสงคของการประเมิน  
- ผูบริหารบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน  
- กรรมการซักถาม 

1. ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
2. หัวหนากลุมงาน  

09.30-10.30 น. สัมภาษณ  
- คณบดี  โดย รศ.จรัญ , รศ.ประดิษฐ   
    ณ หองคณบดี 
-  รองคณบดีฝายวิชาการ 
 โดย ศ.วัชรินทร  ณ หองรองคณบด ี
-  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาเขตปตตาน ี
 โดย รศ.เจริญ  ณ หองวิทยานิพนธ 
-  เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย   
 โดย ผศ.ธวัชชัย ณ หองเลขานุการ บว. 

1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝายวิชาการ 
3. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาเขตปตตานี 
4. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
 

10.30-11.30 น. กลุมที่ 1 
-สัมภาษณรองคณบดี/หรือผูชวยคณบดี ท่ีดูแล   
 ดานบัณฑิตศึกษา จากคณะฯตางๆ  ณ หอง 
 ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย   
 โดย รศ.จรัญ , รศ.ประดิษฐ , ศ.วัชรินทร 

 
1. รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
2. รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
3. รองคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร(ทางโทรศัพท) 

 กลุมที่ 2 
-สัมภาษณเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบดานบัณฑิตศึกษา   
 จากคณะฯตางๆ  ณ หองวิทยานิพนธ 
 โดย รศ.เจริญ ,  ผศ.ธวัชชัย 
 

 
1.    คณะเภสัชศาสตร 
2. คณะทันตแพทยศาสตร  
3. คณะพยาบาลศาสตร 
4. คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
5.  คณะศึกษาศาสตร:โทรศัพท 
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วันและเวลา รายละเอียด ผูเกี่ยวของ 
11.30-12.30 น. กลุมที่ 1 

- สัมภาษณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ทุกทาน  
 ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  
    โดย รศ.จรัญ , รศ.ประดิษฐ 

 
- บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 กลุมที่ 2 
- สัมภาษณนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจากคณะตาง ๆ  
 ณ หองวิทยานิพนธ   โดย รศ.เจริญ 
 

 
1. ป.เอก คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
     ภ.เทคโนโลยีชีวภาพ   
2.  ป.โท คณะการจัดการสิ่งแวดลอม   

 กลุมที่ 3 
- บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 2 คน  ทางโทรศัพท 
 โดย ผศ.ธวัชชัย 
 

 
1.  สําเร็จฯ ป.เอก ชีวเวชศาสตร คณะแพทย 
    ตําแหนงนักวิชาการ  คณะแพทยฯ  มอ. 
2.  สําเร็จฯ ป.เอก ภาษาไทย   
    คณะมนุษยศาสตร   ตําแหนงอาจารย    
    คณะมนุษยศาสตรฯ  มอ. วข.ปน. 

12.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-14.30 น. - สรุปผลการสัมภาษณ/สรุปผลการประเมิน 
- เตรียมนําเสนอผลการประเมินดวยวาจา 

คณะกรรมการประเมินฯ 

15.00-16.30 น. นําเสนอผลการประเมินดวยวาจา  ณ หองประชุม  
บัณฑิตวิทยาลัย 

1. ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
2. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
3.  คณะกรรมการประเมิน 

 
 
 
 
 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย 
 

4 

5. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
5.1 ตารางสรปุผลการประเมินรายภารกิจ 

ลําดับท่ี ภารกิจ นํ้าหนัก คะแนนที่ ได ผลการประเมิน 
1 ภารกิจรวมของหนวยงาน 40 4.66 ดีมาก 
2 ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน 60 3.75 ดี 
 คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 100 4.11 ดี 

3 ภารกิจในฐานะผูขับเคลื่อนตัวบงชี้ของ
มหาวิทยาลัย 

4.99 3.00 พอใช 

  คาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 3 ภารกิจ  4.06 ดี 

 
5.2  ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 ภารกิจท่ี 1 
 จุดแข็ง 

 มีการประสานงานที่ดีระหวางเจาหนาที่บัณฑิตของแตละคณะและวิทยาเขต กับเจาหนาท่ี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 บุคลากรมีความรักองคกรและพรอมที่จะมีสวนในการพัฒนาองคกร 
 ผูบริหารบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนใหทุนการในพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 
 การมีจัดประชุมเสวนาระหวางเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาแตละคณะ อยางตอเน่ือง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ปรับวิสัยทัศนใหตรงกับบทบาทของบัณฑติวิทยาลัยที่ทําหนาที่ประสานการจัดการศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

 ระบบขอมูลในการจัดทํา SAR และฐานขอมูลดานหลักสูตร อาจารย นักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลใหครบถวน 
 การกระจายความรับผิดชอบในการจัด SAR ในแตละองคประกอบหรือแตละตัวบงช้ี ให
เปนไปตามแผนของคณะ 

 การพัฒนาระบบการแจงขาวสารผานเว็บไซด และมีการแจงผานหลายชองทาง ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภารในการแจงขาวสาร 

 การรวบรวมเอกสาร กําหนดหมายเลขเอกสารใหสอดคลองกับการอางอิง และพรอมให
คณะกรรมการตรวจสอบได  

 



 

รายงานประจําปการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2551 บัณฑิตวิทยาลัย 
 

5 

ภารกิจท่ี 2 

จุดแข็ง 

 บุคลากรมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติหนาที่แทนกันได 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 กระบวนการแกปญหาการโอนยายของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธในวิทยาเขต
ปตตานี  

 จํานวนและคณุภาพของนักศึกษาบัณฑิตศกึษา 
 ควรจัดใหมีทุนการศึกษาเตม็รูปแบบในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
สําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเดน 
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6.   สวนสาระ 
6.1 ตารางสรุปผลการประเมิน (โดยคณะกรรมการ) 

ผลดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) 

ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5 ภารกิจ/ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 

2549 
ป 2549 

2550 
ป 2550 

2551 
ป 2551 

เปาหมาย
2551 

(1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน 

คะแนน 
ถวง 

น้ําหนัก 

ระบุเหตุผล
ประกอบกรณี  
ผลประเมิน
เปลี่ยนแปลง 

1. ภารกิจรวมของหนวยงาน  40.00                       
(ดีมาก) 

4.47   
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ (ระดับ)*** 

2.86  n/a  6  7 6 3 1 0 5 14.30 
 

 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด*** 

2.86  n/a  64.00  75.00 80 2 0 - 2.33 6.66 ไมมีขอมูลป 
49 

ไมไดตามแผน 

1.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับแผนคณะ/
หนวยงาน/มหาวิทยาลัย (ระดับ) **** 

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

1.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ*** 2.86  72.80  71.10  84.05 85 2 0 1 3 8.58  

1.5 ภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน (ระดับ)***  2.85  n/a  3  3 4 2 0 1 2.33 6.66 ไมมีขอมูลป 
49 

ไมไดตามแผน 

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

1.7 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา (ระดับ)*** 

2.85  n/a  5  5 5 3 1 - 5 14.25  
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ผลดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) 

ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5 ภารกิจ/ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 

2549 
ป 2549 

2550 
ป 2550 

2551 
ป 2551 

เปาหมาย
2551 

(1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน 

คะแนน 
ถวง 

น้ําหนัก 

ระบุเหตุผล
ประกอบกรณี  
ผลประเมิน
เปลี่ยนแปลง 

1.8 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
ของระดับองคกรสูระดับบุคคล (ระดับ)*** 

2.85  n/a  8  8 7 3 1 - 5 14.25  

1.9 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ**** 

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

1.10 กิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่น ๆ (ระดับ)*  2.86  2  3  3 3 3 1 1 5 14.30  

1.11 จํานวนครั้งความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(ภายในหนวยงาน)* 

- ไมประเมิน -  

1.12 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ (ระดับ)*** 

2.86  n/a  6  7 7 3 1 - 5 14.30  

1.13 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา (ระดับ)** 

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

1.14 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (ระดับ)** 

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

1.15 มีระบบการรวบรวมขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบความ
ถูกตองและทันเวลา (ระดับ)* 

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

 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักภารกิจที่ 1 40            (179.05) 
4.47 
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ผลดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) 

ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5 ภารกิจ/ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 

2549 
ป 2549 

2550 
ป 2550 

2551 
ป 2551 

เปาหมาย
2551 

(1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน 

คะแนน 
ถวง 

น้ําหนัก 

ระบุเหตุผล
ประกอบกรณี  
ผลประเมิน
เปลี่ยนแปลง 

2. ภารกิจเฉพาะของหนวยงาน  60.00            (ดี) 
3.87 

 

2.1 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด*** 

7.50  94.90  143.55  99.18 82 3 1 1 5 37.5  

2.2 รอยละของบทความจากสารนิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ 
เผยแพรตอจํานวนสารนิพนธปริญญาโททั้งหมด**** 

7.50  n/a  2.67  3.28 15 1 0 - 1 7.50 ไมมีขอมูลป 49
ไมไดตามแผน 

2.3 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด**** 

7.50  296.77  287.50  243.90 86 3 1 1 5 37.5  

2.4 รอยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด* 

7.50  13.95  11.50  27.01 17 3 1 1 5 37.50  

2.5  รอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา Research Programs 
ตอจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทั้งหมด* 

7.50  51.57  52.62  50.76 75 1 0 0 1 7.50  

 -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ   
 และชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร และเกษตรศาสตร 

    (44.21)  (40.81) (65)       

 -กลุมสาขาวิชาการบริหารฯ ศึกษาศาสตร ศิลปกรรม  
  มนุษยและสังคมศาสตร  สหวิทยาการ และมหาวิทยาลัย 

    (8.41)  (9.95) (35)       

2.6 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
-รวมวุฒิบัตร 
-ไมรวมวุฒิบัตร 

7.50   
362 
322 

  
344 
331 

  
388 
375 

450 3 0 1 4 30.00  
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ผลดําเนินงาน ผลการประเมินตนเอง (คะแนน) 

ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตั้ง/หาร ตามเกณฑ เทียบแผน พัฒนาการ รวม 5 ภารกิจ/ตัวบงชี้ 
คา

น้ําหนัก 

2549 
ป 2549 

2550 
ป 2550 

2551 
ป 2551 

เปาหมาย
2551 

(1,2,3) (1,0) (1,0) คะแนน 

คะแนน 
ถวง 

น้ําหนัก 

ระบุเหตุผล
ประกอบกรณี  
ผลประเมิน
เปลี่ยนแปลง 

2.7 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

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

2.8 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ(ระดับ)*** 

7.50  n/a  4  6 4 3 1 - 5 37.50  

   คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักภารกิจที่  2 60.00            (232.50) 
3.87 

 

 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ภารกิจที่  1 และ ภารกิจที่ 2 100            4.11 
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7.  ขอเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 
 7.1 สิ่งท่ีตองพัฒนาเรงดวน 3-5 อันดับ (คณะ/หนวยงานสามารถดําเนินการไดเอง) 

 ปรับวิสัยทัศนใหตรงกับบทบาทของบัณฑติวิทยาลัยที่ทําหนาท่ีประสานการจัดการศึกษา
บัณฑิตศึกษา 

 ระบบฐานขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัยในการจัดทํา SAR และฐานขอมูลดานหลักสูตร อาจารย 
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

 การกระจายความรับผิดชอบในการจัด SAR ในแตละองคประกอบหรือแตละตัวบงช้ี ให
เปนไปตามแผนของคณะ 

 
 7.2 ส่ิงท่ีควรพัฒนา 

 การพัฒนาระบบการแจงขาวสารผานเว็บไซด และมีการแจงผานหลายชองทาง ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแจงขาวสาร 

 จํานวนและคณุภาพของนักศึกษาบัณฑิตศกึษา 
 ควรจัดใหมีทุนการศึกษาเตม็รูปแบบในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
 การรวบรวมเอกสาร กําหนดหมายเลขเอกสารใหสอดคลองกับการอางอิง และพรอมให
คณะกรรมการตรวจสอบได  

 

 7.3 ทิศทางการพฒันาสูความเปนเลิศ 
 ใหเนนการบริการ ประสานงาน และการสือ่สาร  

 
8. ผลการพัฒนาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก (มีความครบถวน     
 เพียงใด) 

 ผูบริหารใหความสนใจกับการประเมินมากขึ้น 
 
 
9. นวัตกรรม      -ไมมี- 
 
 
10. แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) (เนนขอมูลที่นําเสนอกระบวนการ (Process) เปนหลัก) 
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11. ความคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตอการประเมินครั้งน้ี 
(สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระทุกแงมุม   เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา 

   มหาวิทยาลัยตอไป)  
 มหาวิทยาลัยควรปรับระบบใหทะเบียนกลางและบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบตัิงานในลักษณะที่
สอดคลองและสนับสนุนทุกประเด็นที่เกี่ยวของ 

 ตัวบงชี้ 2.7  ควรจะมุงเนนใหเปนภารกิจของคณะตนสังกัดของนักศึกษา โดยมีสวน
สนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยควรใหบัณฑิตวทิยาลัยบริหารจัดการดานวิเทศสัมพันธและการดูแลนักศึกษา
ตางชาติ ใหเบ็ดเสร็จภายในบัณฑิตวิทยาลัย ในกรณีวิทยาเขตที่มีความเขมแข็งควรใหบริหาร
จัดการเสร็จส้ินในวิทยาเขตน้ัน ๆ ภายใตระเบียบเดียวกัน 

 
12.  สรุปขอมลูจากการสัมภาษณ Stakeholders 

 หลักสูตรนานาชาติ ระบบเวบ็ของบัณฑิตวิทยาลัยไมสามารถเขาได ดังน้ันควรมี link ไปยัง
คณะฯ 

 การประกันคุณภาพ  ควรดูแลคุณภาพของวทิยานิพนธดวย 
 การจัดประชุมวิชาการเพื่อการเผยแพรสารนิพนธ  เน่ืองจากปจจุบันไมมีเวทีในการนําเสนอ 
 การประสานงานกับทะเบียนกลาง  เชน ในเรื่องการลงทะเบียนเรียน 2 หนวยกิต  
 บทบาทของบณัฑิตวิทยาลัยลดนอยลง เน่ืองจากการกระจายอํานาจทาํใหระบบ
บัณฑิตศึกษาแตคณะฯแตกตางกัน  แตมีนโยบายชัดเจน 

 การหานักศึกษาที่มีคุณภาพเขามาศึกษาตอ 
 มีระบบจัดการภายใน เพ่ือประสานงานระหวางรองคณบดีจากคณะฯตางๆ ในเรื่องของการ
ประสานงานหลักสูตร กรรมการประจาํคณะฯ 

 การปรับปรุงแกไขปรับปรุง ขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษา และฐานขอมูลสถานะของ
นักศึกษา 

 การสมัครเขาศึกษาตอทางระบบ Internet ยังขัดของ  






