
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบด ีคณบดี  

และผูอ้ านวยการ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ค าน า 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาด าเนินการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ            
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับการประเมินผลงาน เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
และมีรายงานผลการประเมิน จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          
ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ฉบับนี้ขึ้น  
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามประเด็นในเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้จากผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผล
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
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สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า  
   
โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั อธิการบดี คณบด ีและผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1 

  
สรุปผลคะแนนและผลการประเมินตนเองการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย อธิการบด ีคณบดี และผู้อ านวยการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

6 

   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบด ีคณบดี  
และผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

14 
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1. โครงการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธกิารบดี คณบด ีและผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 1 มาตรา 7 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญ ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ   
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู และมาตรา 8 ได้กล่าวไว้ว่า             
ให้การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 

 

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้        

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องมีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถ                

ในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา

แนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมวด 4 ที่ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ประกอบด้วยมาตราที่ 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของ            
สภามหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบ จ านวนและคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ตลอดจนวิธีการด าเนินงานคณะกรรมการให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมาตรา 50    ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา การวิจัย ดังนี้ 

 

1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดี
ประกอบการประเมินผลงาน 

2) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีพร้อมให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  และในต าแหน่งอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ พ.ศ. 2559            

ข้อ 9 (2) ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และในต าแหน่งอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 23/2559และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 33/2560 
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เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และในต าแหน่ง อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  อารีย์กุล                     ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ  รองประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์จารยุา  ขอพลอยกลาง       กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร    ด ารงรักษ์           กรรมการ 
 รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์    ทองแจ่ม   กรรมการและเลขานุการ 
 อาจารย์วนัฉัตร     จารุวรรณโน         ผู้ช่วยเลขานุการ 

(ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 23/2559 และค าสั่งที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 33/2560) 
 

 คณะกรรมการฯ จึงได้เสนอกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้รับความเห็นชอบจาก           
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 จึงได้จัดท าคู่มือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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3. หลักการและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 

3.1 หลักการประเมิน 
1. การประเมินเพ่ือพัฒนาที่มุ่งเน้นให้น าผลการประเมินไปพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
2. การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลัย คณะ ส านัก/สถาบัน ตามนโยบายและแผนการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2560-2561 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2560  
3. ประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ ด้านสมรรถนะการบริหาร คุณลักษณะความเป็นผู้น าและธรรมาภิบาล โดยรวบรวมข้อมูลและ           

รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

3.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน  
1. เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจักได้ทราบความก้าวหน้า รวมทั้งทิศทางและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน อย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
3. เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ตามหลักประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งให้เป็นไปตามระบบ

ประกันคุณภาพที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก าหนด 
4. เพ่ือติดตามการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ

ส านัก/สถาบัน อย่างต่อเนื่อง 

4. รอบของการประเมิน  
การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะท าการประเมินปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ผลการด าเนินงานตามรอบของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
ระหว่างวันที่ 18 – 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

 
รอบปีการประเมิน 

การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย จะท าการประเมินปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ผลการด าเนินงานตามรอบของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 
รายชื่อคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรพล   อารีย์กุล  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ธวชั ชิตตระการ รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารยป์ระยูร ด ารงรักษ ์ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ประสิทธิ ์ ทองแจ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายวันฉัตร   จารุวรรณโน ผู้ช่วยเลขานุการ 
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จากผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สรุปผลคะแนนและผลการประเมินตนเอง 
 

ส่วนที่ 1  การประเมินผลการด าเนนิงานดา้นการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการด าเนนิงานสภามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน  ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
 

องค์ประกอบที่ 1  ผลการด าเนินงานด้านการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการด าเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2560-2561  
 

แผนที่ 1  นโยบาย ตัวชี้วัด คา่เป้าหมาย และรายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนการก ากับดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
นโยบาย/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

นโยบายที่ 1  ลดอัตรา dropout และนักศึกษาตกค้าง (dropout = จ านวนนักศึกษาที่ลาออกและ Retire) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละ 9 ร้อยละ 6.6 4.20 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละ 33 ร้อยละ 9.9 5.00 

คะแนนนโยบายที่ 1  เท่ากับคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1-2 4.60 
นโยบายที่ 3  แผนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 1 ชุมชน 1 ชุมชน 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 1 โครงการ 2 โครงการ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 200,000 บาท 499,600 บาท 5.00 

คะแนนนโยบายที่ 3  เท่ากับคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1-3 5.00 
นโยบายที่ 4  สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยในท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์จริง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 1 เรื่อง 14 เรื่อง 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 1 ชุมชน 1 ชุมชน 5.00 

คะแนนนโยบายที่ 4  เท่ากับคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1-2 5.00 
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นโยบาย/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
นโยบายที่ 5  นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 3 คน 6 คน 5.00 

คะแนนนโยบายที่ 5  เท่ากับ 5.00 
นโยบายที่ 6  จัดท าแผนการให้บริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 1 ชุมชน 1 ชุมชน 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2   1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3   1 โรงเรยีน 2 โรงเรยีน 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 50 คน 60 คน 3.20 
ตัวบ่งชี้ที่ 5   1 โครงการ 4 โครงการ 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 6   30 คน - คน 0.00 

คะแนนนโยบายที่ 6  เท่ากับคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1-6 3.87 
นโยบายที่ 7  จัดตั้งหน่วยให้บริการทางวิชาการเฉพาะทาง 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 2 คณะ 2 คณะ 5.00 

คะแนนนโยบายที่ 7  เท่ากับ 5.00 
นโยบายที่ 8  อนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสาน สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1   1 แหล่ง 1 แหล่ง 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 1 เครือข่าย/ป ี 1 เครือข่าย/ป ี 5.00 
 1 เครือข่าย/ป ี 1 เครือข่าย/ป ี 5.00 
 1 เครือข่าย/ป ี 1 เครือข่าย/ป ี 5.00 
 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 2 (คะแนนเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ที่ 1-3) 5.00 
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นโยบาย/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3   1 เรื่อง/ป ี 1 เรื่อง/ป ี 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 1 กิจกรรม/ปี 1 กิจกรรม/ปี 5.00 

คะแนนนโยบายที่ 8  เท่ากับคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1-4 5.00 
นโยบายที่ 9  เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 3 โครงการ 3 โครงการ 5.00 
 2 โครงการ 2 โครงการ 5.00 
 1 โครงการ 1 โครงการ 5.00 
 คะแนนตัวบ่งชี้ที่ 1 (คะแนนเฉลี่ย ตวับ่งชี้ที่ 1-3) 5.00 

คะแนนนโยบายที่ 9  เท่ากับ 5.00 
นโยบายที่ 10  พัฒนางานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 1 โครงการ 1 โครงการ 5.00 

คะแนนนโยบายที่ 10  เท่ากับ 5.00 
นโยบายที่ 11  ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละ 80 ร้อยละ 87 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละ 20 ร้อยละ 0 0.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ไม่เกินร้อยละ 40 ร้อยละ 68.81 2.80 

คะแนนนโยบายที่ 11  เท่ากับคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1-4 3.20 
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นโยบาย/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

นโยบายที่ 12  ผลตอบแทนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และร้อยละของรายได้ต่อสินทรัพย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละ 35.51 ร้อยละ 31.05 1.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละ 14.24 ร้อยละ 9.68 1.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละ 27.33 ร้อยละ 14.88 1.00 

คะแนนนโยบายที่ 12  เท่ากับคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1-3 1.00 
นโยบายที่ 14  การได้มาซึ่งผู้บริหารระดับอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ใช้ระบบ TOR ที่สภาฯ และมหาวิทยาลัยก าหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 1 ระบบ 1 ระบบ 5.00 

คะแนนนโยบายที่ 14  เท่ากับ 5.00 
นโยบายที่ 16  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละ 25 ร้อยละ 7.79 2.02 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละ 22 ร้อยละ 7.79 1.58 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 คะแนน 4.10 คะแนน 1.68 1.00 

คะแนนนโยบายที่ 16  เท่ากับคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1-3 1.53 
จ านวนคะแนนรวมของนโยบายทั้งหมด 13 นโยบาย 54.20 
คะแนนเฉลี่ยของนโยบายทั้งหมดของแผนที่ 1  เท่ากับ 4.17 
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แผนที่ 2 นโยบาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และรายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย 
นโยบาย/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมนิ 

นโยบายที่ 1  การสร้างความเชื่อมั่น และความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและสาธารณชน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ร้อยละ 70 ร้อยละ 74.35 3.87 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ร้อยละ 50 ร้อยละ 65.30 4.02 

คะแนนนโยบายที่ 1  เท่ากับคะแนนเฉล่ียของตัวบ่งชี้ 1-2 3.95 
นโยบายที่ 2  เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน และผลงานของมหาวิทยาลัย ผ่านส่ือต่าง ๆ ในท้องถ่ิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 4 ครั้ง 6 ครั้ง 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 12 ครั้ง 120 ครั้ง 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 12 ครั้ง 30 ครั้ง 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 6 เรื่อง 6 เรื่อง 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 6 เรื่อง 6 เรื่อง 5.00 

คะแนนเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ 1-5 5.00 
คะแนนนโยบายที่ 2  เท่ากับคะแนนเฉล่ียของตัวบ่งชี้ 1-5 5.00 

นโยบายที่ 7  ทบทวน ปรับทิศทาง นโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และริเร่ิมมาตรการการด าเนินงานใหม่ๆ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ร้อยละ 100 ของนโยบายเป้าหมายฯ ร้อยละ 100 ของนโยบายเป้าหมายฯ 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 1 ประเด็นนโยบายใหม ่ 1 ประเด็นนโยบายใหม ่ 5.00 

คะแนนนโยบายที่ 7  เท่ากับคะแนนเฉล่ียของตัวบ่งชี้ 1-2 5.00 
จ านวนคะแนนรวมของนโยบายทั้งหมด 3 นโยบาย 13.95 
คะแนนเฉล่ียของนโยบายทั้งหมดของแผนที่ 1  เท่ากับ 4.65 
จ านวนคะแนนรวมของนโยบายทั้งหมด 16 นโยบาย 68.15 
คะแนนเฉล่ียของทั้ง 2 แผน เท่ากับ 4.26 
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องค์ประกอบที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 

ตารางที่ 1  ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 
องค์ประกอบที่ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

1 การผลิตบัณฑิต 2.48 ต้องปรับปรุง 
2 การวิจัย 2.52 พอใช้ 
3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
4 การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 ดีมาก 
5 การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 

สรุปโดยภาพรวม 3.26 พอใช ้
 
สรุปคะแนนส่วนที่ 1 

รายการ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 
คะแนนองค์ประกอบที่ 1 4.26 ดี 
คะแนนองค์ประกอบที่ 2 3.26 พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 องค์ประกอบ 3.76 ดี 
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ส่วนที่ 2 การประเมินผลงานของคณบดี  ด้านสมรรถนะการบริหาร คุณลักษณะความเป็นผู้น าและธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

ระดับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร 4  
คะแนน 

4.61 
คะแนน 

4.61 
คะแนน 

ระดับคุณลักษณะ ความเป็นผู้น า  4  
คะแนน 

4.59 
คะแนน 

4.59 
คะแนน 

ระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 4  
คะแนน 

4.60 
คะแนน 

4.60 
คะแนน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินแบบสอบถาม 4.60 
 
สรุปคะแนนส่วนที่ 2 

รายการ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 
คะแนนของแบบประเมินแบบสอบถาม 4.60 ดีเยี่ยม 

 
คะแนนประเมินผู้บริหาร   

รายการ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 
คะแนนส่วนที่ 1 3.76 ดี 
คะแนนส่วนที่ 2 4.60 ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 ส่วน 4.18 ดี 

  
 



                                             แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                                     หน้าที่ 13 
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สรุปผลและข้อเสนอเพื่อการพฒันา 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2559 เท่ากับ 3.26 อยู่ในระดับพอใช้ และผลการประเมินผลงานของคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ากับ 
3.62 คะแนน อยู่ในระดับด ี
 ผลการรับฟังความเหน็ของผู้เกีย่วข้องต่อสมรรถนะการบรหิารงานของคณบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่ากับ 4.60 คะแนน อยู่ในระดับดี 
 
จุดแข็ง 
 ผู้บริหาร มีความตั้งใจ มุ่งมั่น เสยีสละ ทุ่มเท มุ่งสู่ความส าเร็จของผลงาน มีความสามารถการบริหาร มีภาวะผู้น าและบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับ
อย่างดีเยี่ยมของบุคลากรภายในคณะและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจดักิจกรรมหลากหลายที่สร้างเสริมให้ผู้บรหิารและบุคลากรมีการท างานเปน็ทีม คิดเชิงบวกในการมองปัญหาขององค์กรและการท างานร่วมกัน มีความรักความ
สามัคคี เสียสละและอุทิศตน มีความผูกพันต่อองค์กร โดยให้บคุลากรได้มีส่วนรว่มในการรับรู ้เรียนรู ้ท าความเข้าใจ รว่มแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง รว่มคิดแนวทาง รว่มการแก้ไขปัญหา รว่มในกระบวนการตัดสินใจ และควรให้ทุกคนได้รับการปฏิบัตหิรือได้รับบรกิารอย่างเท่าเทียมกัน 

2. คณะมีบุคลากรที่ยังมีคุณวุฒปิริญญาเอกและต าแหนง่ทางวชิาการที่ยังมีสัดสว่นน้อยมาก (คณะมีอาจารย์ 77 คน วฒุิปริญญาเอก 6 คน มีต าแหน่งทางวชิาการ 6 
คน ใน 8 หลักสูตร) แม้ว่าคณะได้ส่งเสริมการท าผลงานวชิาการโดยมีผู้เชี่ยวชาญแลว้ ดังนั้น คณะจ าเป็นต้องก าหนดเป้าหมายเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและสร้ างความตระหนักต่อ
ผลที่เกิดขึ้น หากผลไม่เป็นไปตามเป้าที่ก าหนด 

3. คณะควรตระหนักและหามาตรการในการบรหิารทรัพย์สนิที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการวชิาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 
4. คณะควรให้ความส าคัญกับนโยบาย 100 ป ี100 ผศ. ของมหาวิทยาลยั เพ่ือยกระดับต าแหนง่ทางวิชาการของคณาจารย์เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
5. คณะควรมีมาตรการเร่งรดัใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร ให้ด าเนินการวจิัยเพ่ือผลิตผลงานทางวชิาการ และมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร

ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้มากขึ้น 
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แผนพัฒนาคณุภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) 

(จากผลการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบด ีคณบดี และผู้อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้จากผลการประเมินภาพรวม 

 
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 

ด าเนนิการ 
ผู้ก ากับ 

1. ควรจัดกิจกรรมหลากหลายที่สร้างเสริม
ให้ผู้บริหารและบุคลากรมีการท างานเป็น
ทีม คิดเชิงบวกในการมองปัญหาขององค์กร
และการท างานร่วมกัน มีความรักความ
สามัคคี เสียสละและอุทิศตน มีความผูกพัน
ต่อองค์กร โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
การรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดง
ทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไข
ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ควรให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติหรือได้รับ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 

1) จัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการช่วยกันจัดหาทุน เป็นทุนการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2) จัดกิจกรรม/โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยให้บุคลากรทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัด 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 
 
1 ก.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 
 

คณบดี 
 
คณบดี 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผู้ก ากับ 

2. คณะมีบุคลากรที่ยังมีคุณวุฒิปริญญาเอก
และต าแหน่งทางวิชาการที่ยังมีสัดส่วนน้อย
มาก (คณะมีอาจารย์ 77 คน วุฒิปริญญา
เอก 6 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 6 คน ใน 
8 หลักสูตร) แม้ว่าคณะได้ส่งเสริมการท า
ผลงานวิชาการโดยมีผู้เชี่ยวชาญแล้ว ดังนั้น 
คณะจ าเป็นต้องก าหนดเป้ าหมายเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนและสร้ างความตระหนักต่อ
ผลที่ เกิดขึ้น หากผลไม่เป็นไปตามเป้าที่
ก าหนด 

ก าหนดแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ทุกคน เพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
และ/หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ระบุไว้ในแผนการพัฒนาตนเองอย่าง
ชัดเจน 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

3. คณะควรตระหนักและหามาตรการในการ
บริหารทรัพย์สินที่ก่อให้ เกิดรายได้ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ก าหนดแผนงานในการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้โดยระบุไว้อย่างชัดเจนใน
แผนการท างานของคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 

4. คณะควรให้ความส าคัญกับนโยบาย 100 
ปี 100 ผศ. ของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับ
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เพ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

คณบดีจัดท าบันทึกข้อตกลงกับประธานโปรแกรมวิชาในการผลักดันการท าผลงาน
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตามนโยบาย 100 ปี 100 
ผศ. ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างกลไกในการติดตามแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ทั้ง
ด้านการขอผลงานทางวิชาการและด้านการวิจัย   

1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 
 

คณบดี 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผู้ก ากับ 

5. คณะควรมีมาตรการเร่งรัดให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้
ด าเนินการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ 
และมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติให้
มากขึ้น 

1) จัดตั้งกลุ่มนักวิจัยมนุษย์มดโดยมีพ่ีเลี้ยงนักวิจัย คอยดูแลและมีการเข้าค่ายการ
พัฒนางานวิจัยในช่วงปิดภาคการศึกษาเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและน าไปสู่
การจัดการวิจัยที่มีคุณภาพ 

ก.ค. 61 – ก.ย. 62 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
และบริการ
วิชาการ 2) จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหารงานวิจัย ซึ่งจะเป็น

ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะอย่างเป็นระบบและเป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้
งานวิจัย 

 

3) ยกระดับห้องคลินิกวิจัยให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ 
โดยการให้บริการเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ด้านงานวิจัยของคณะเพ่ือให้บริการแก่
นักศึกษาและคณาจารย์ 

 

4) จัดกิจกรรม/โครงการประชุมวิชาการระดับชาติในศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยเชิญชวนให้อาจารย์จากทุกหลักสูตรส่งผลงานวิชาการ (บทความ
วิจัย, บทความวิชาการ และผลงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ) เข้าร่วมน าเสนอในเวที
การประชุมและจัดพิมพ์ผลงานเป็นเอกสาร proceeding และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
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แนวทางการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เพื่อปรับปรุงผลการด าเนนิงานจากรายงานการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี  

และผู้อ านวยการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตามแนวทางการ
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ควรจัดกิจกรรมหลากหลายที่สร้างเสริม
ให้ผู้บริหารและบุคลากรมีการท างานเป็น
ทีม คิดเชิ งบวกในการมองปัญหาของ
องค์กรและการท างานร่วมกัน มีความรัก
ความสามัคคี เสียสละและอุทิศตน มีความ
ผูกพันต่อองค์กร โดยให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่
ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการ
แก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 
และควรให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติหรือ
ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 

1) จัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการช่วยกันจัดหาทุน 
เป็ น ทุ น ก ารศึ ก ษ าส าห รั บ
นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 

1) โครงการมนุษยศาสตร์ฯ ราชภัฏ
ส งขล า  เดิ น  – วิ่ ง  มิ นิ ม าราธอน 
(HUSO-SKRU RUNNING) ครั้งที่ 2  

จ านวนนักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษา 

อย่างน้อย 
10 ราย 

1 ต.ค. 61 
– 30 ก.ย. 
62 
 

คณบดี 
 

คณบดี 
 

2) จัดกิจกรรม/โครงการประชุม
วิ ช าก ารระดั บ ช าติ  โด ย ให้
บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัด 

2) โครงการป ระชุ ม วิ ช าการด้ าน
ม นุ ษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะสั งค ม ศ าสต ร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “มนุษยศาสตร์และ
สั งค ม ศ าส ต ร์  : พ ลั งปั ญ ญ า เพ่ื อ          
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power 
For Sustainable Development)” 

จ านวนผลงานของ
อ า จ า ร ย์ ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์ฯ ที่
เข้าร่วมน าเสนอใน
เวที การประชุ ม
วิชาการระดับชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

อย่างน้อย 
10 ผลงาน 

1 ก.ค. 61 
– 30 ก.ย. 
62 
 

คณบดี คณบดี 

   ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ที่ เข้าร่วม
เป็ น ก รรม ก าร

อย่างน้อย
ร้ อ ย ล ะ 
90 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมิน 

แนวทางการปรับปรุง 
กิจกรรม/โครงการตามแนวทางการ

ปรับปรุง 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

ด าเนินงานในฝ่าย
ต่าง ๆ  

2. คณะมีบุคลากรที่ยังมีคุณวุฒิปริญญา
เอกและต าแหน่งทางวิชาการที่ยังมีสัดส่วน
น้อยมาก (คณะมีอาจารย์  77 คน วุฒิ
ปริญญาเอก 6 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 
6 คน ใน 8 หลักสู ตร) แม้ ว่ าคณะได้
ส่ งเสริมการท าผลงานวิชาการโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ดังนั้น คณะจ าเป็นต้อง
ก าหนดเป้าหมายเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและ
สร้ างความตระหนักต่อผลที่เกิดขึ้น หากผล
ไม่เป็นไปตามเป้าที่ก าหนด 
 

ก าหนดแผนการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ทุ กคน เพ่ือการเข้ าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและ/หรือ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
โดยให้ระบุไว้ในแผนการพัฒนา
ตนเองอย่างชัดเจน 

(1) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าต ารา, 
เอกสารประกอบการสอน และผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
(2) โครงการค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ที่
ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิ ชาการในปี
การศึกษา 2562 

อย่างน้อย 
4 ราย 

1 ต.ค. 61 
– 30 ก.ย. 
62 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

คณบดี 

3. คณะควรตระหนักและหามาตรการใน
การบริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 

ก าหนดแผนงานในการให้บริการ
วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้โดยระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในแผนการท างาน
ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมซึ่งเป็นโครงการ
บริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้แก่คณะฯ 
 

จ านวนหลักสู ตร 
ซึ่ งเป็ นโครงการ
บริการวิชาการที่
สร้างรายได้ ให้แก่
คณะฯ  
 
 

อย่างน้อย 
10 
หลักสูตร 

1 ต.ค. 61 
– 30 ก.ย. 
62 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

คณบดี 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมิน 

แนวทางการปรับปรุง 
กิจกรรม/โครงการตามแนวทางการ

ปรับปรุง 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

4. คณะควรให้ความส าคัญกับนโยบาย 100 
ปี 100 ผศ. ของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับ
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์เพ่ือให้
สอดคล้ องกั บ เกณ ฑ์ มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

คณบดีจัดท าบันทึกข้อตกลงกับ
ประธานโปรแกรมวิชาในการ
ผลักดันการท าผลงานวิชาการเพ่ือ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ ตามนโยบาย 100 ปี 
100 ผศ. ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ส ร้ า งก ล ไก ใน ก ารติ ด ต าม
แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล ทั้ง
ด้านการขอผลงานทางวิชาการ
และด้านการวิจัย   

จัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างคณบดีกับ
ประธานโปรแกรมวิชา เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
ท าผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตามนโยบาย 100 ปี 100 ผศ. 
ของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมภาระ
งานด้านการท าต ารา, ผลงานวิชาการ และ
งานวิจัย  

จ าน วน ร้อยล ะ
ของอาจารย์ที่ มี
ก า รท า ผ ล งาน
ด้านต ารา/ผลงาน
วิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้น  และเป็ น ไป
ต า ม บั น ทึ ก
ข้อตกลงฯ 
 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 
ของ
อาจารย์
ทั้งหมด 

1 ต.ค. 61 
– 30 ก.ย. 
62 
 

คณบดี คณบดี 
 
 

5. คณะควรมีมาตรการเร่งรัดให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้
ด าเนินการวิจัยเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ 
และมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ให้มากขึ้น 

1) จัดตั้งกลุ่มนักวิจัยมนุษย์มด
โดยมีพ่ีเลี้ยงนักวิจัย คอยดูแลและ
มีการเข้าค่ายการพัฒนางานวิจัย
ในช่ วงปิ ดภาคการศึ กษาเพ่ื อ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและ
น าไปสู่การจัดการวิจัยที่มีคุณภาพ 

1) จัดตั้งกลุ่มนักวิจัยมนุษย์มดโดยมีพ่ี
เลี้ยงนักวิจัย คอยดูแลและมีการเข้าค่าย
การพั ฒนางานวิ จั ยในช่ วงปิ ดภาค
ก ารศึ ก ษ า เพ่ื อ พั ฒ น าข้ อ เส น อ
โครงการวิจัยและน าไปสู่การจัดการวิจัยที่
มีคุณภาพ 

1) จ านวนอาจารย์
ที่ เข้ า ร่ ว ม เป็ น
สมาชิกกลุ่ม 
 

อย่างน้อย 
ร้อยละ 50 
ของ
อาจารย์
ทั้งหมด 

1 ต.ค. 61 
– 30 ก.ย. 
62 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บ ริ ก า ร
วิชาการ 

คณบดี 

 2) จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือ            
การจั ดการและการบริ ห าร
งานวิจัย ซึ่ งจะเป็นฐานข้อมูล
งานวิจัยของคณะอย่างเป็นระบบ   

2) จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
และการบริหารงานวิ จั ย ซึ่ งจะเป็ น
ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะฯ อย่างเป็น
ระบบ   และเป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้ 

2 )  มี ร ะ บ บ
สารสนเทศเพ่ือการ
จั ดการและการ
บริหารงานวิจัย 

จ านวน 1 
ระบบ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมิน 

แนวทางการปรับปรุง 
กิจกรรม/โครงการตามแนวทางการ

ปรับปรุง 
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

 และเป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้
งานวิจัย 

งานวิจัย   
 

   

 3) ยกระดับห้องคลินิกวิจัยให้เป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลและพัฒนา
งานวิจัยที่ มี คุณภาพ โดยการ
ให้บริการเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ด้าน
งานวิจัยของคณะเพ่ือให้บริการแก่
นักศึกษาและคณาจารย์ 

3) พัฒนาปรับปรุงห้องคลินิกวิจัยให้เป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลและพัฒนางานวิจัยที่
มีคุณภาพ ซึ่งมีทั้งการให้บริการค้นคว้า
เอกสารด้านวิจัย, การบริการให้ค าปรึกษา
ด้านงานวิจัย, การบริการโสตทัศนูปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัย เป็นต้น 

3) มี ห้ องคลิ นิ ก
วิจัยที่ เป็นแหล่ ง
ค้นคว้าข้อมูลและ
พัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

จ านวน 1 
ห้อง 

1 ต.ค. 60 
– 30 ก.ย. 
61 
 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บ ริ ก า ร
วิชาการ 

คณบดี 

 4) จัดกิจกรรม/โครงการประชุม
วิชาการระดับชาติในศาสตร์ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยเชิญชวนให้อาจารย์จากทุก
หลั กสู ตรส่ งผลงานวิ ชาการ 
(บทความวิจัย, บทความวิชาการ 
และผลงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ) 
เข้าร่วมน าเสนอในเวทีการประชุม
และจัดพิมพ์ผลงานเป็นเอกสาร 
proceeding แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ สู่
สาธารณชน 

4) โครงการป ระชุ ม วิ ช าการด้ าน
ม นุ ษ ยศ าส ต ร์ แ ล ะสั งค ม ศ าสต ร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “มนุษยศาสตร์และ
สั งค ม ศ าส ต ร์  : พ ลั งปั ญ ญ า เพ่ื อ          
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power 
For Sustainable Development)” 

4) จ านวนผลงาน
ของอาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ที่
เข้าร่วมน าเสนอใน
เวที การประชุ ม
วิชาการระดับชาติ 
ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
แ ล ะ ได้ รั บ ก าร
ตีพิมพ์ในเอกสาร 
proceeding 

อย่างน้อย 
10 ผลงาน 

   

 


