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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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คำนำ 

 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 และรับ           
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564 (จากผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563) ฉบับนี้ขึ้น  
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามประเด็นในเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้จากผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผล           
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
  
 อาจารย์ ดร.รัชชพงษ์  ชัชวาลย์ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 
ระดับคณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร 

 
1. โครงการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป 

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ตามขั้นตอนได้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาในทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำทุกปีการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารเป็นหน่วยงานกลาง
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้กำหนดจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ
คณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ขึ้น เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบของคณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร 
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4. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.1 เชิงคุณภาพ 

คณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกองค์ประกอบมีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดี 
4.2 เชิงปริมาณ 

คณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

 
5. กลุม่เป้าหมาย 
 5.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.2  หลักสูตรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
 5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม 
 9) หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
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6. วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการดำเนินงาน 
วัน เวลา จัดโครงการ มีดังนี้ 
1) ระดับหลักสูตร ภายในวันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2564 
2) ระดับคณะ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 

 
7. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2563 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

8.1 ด้านผลผลิต (Output)  
คณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ทราบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ 

8.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
1) คณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี 
2) คณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ได้พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพ

การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
8.3 ด้านผลกระทบ (Impact) 

1) เพ่ือพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร  ให้มีคุณภาพและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

2) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ 
3) มหาวิทยาลัยมีผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี 
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9. แนวทางการพัฒนาโครงการไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชน/สังคม หรือองค์กรภายนอก 

คณะ/เทียบเท่าคณะ/สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ได้พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ประจำปีการศึกษา 2563 
 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4-105 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด 
1 ผศ.ดร.ประจักร รอดอาวุธ ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2 ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
3 อาจารย์ศุภชัย  ดำคำ กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี 
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สรุปผลการประเมิน  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวม 

ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวนตัวบ่งช้ี 
คะแนนค่า
เป้าหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 1 3.80 3.65 3.65 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 ร้อยละ 25 3.35 3.35 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1 ร้อยละ 15 1.76 1.76 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 6 ข้อ 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 6 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1 5 ข้อ 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 1 5 ขอ้ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 1 ร้อยละ 100 4.44 3.33 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1   4.15 3.76 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 1 7 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1 5.00 4.55 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 1 5.00 2.51 3.34 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 1 5.00 3.33 4.58 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2    3.85 4.48 
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ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวนตัวบ่งช้ี 
คะแนนค่า
เป้าหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 1 6 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

1 ร้อยละ 100 5.00 5.00 

   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1 6 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรยีนรู้กับการบูรณาการกับการทำงาน 1 5 ข้อ 4.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบรหิารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 

1 7 ข้อ 5.00 4.00 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 1 6 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ตบช.มรภ.สข.)  ร้อยละ 50 2.23 2.23 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5   4.67 4.33 

คะแนนเฉลี่ย 5 องค์ประกอบ   4.31 4.22 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน) 
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   จุดแข็งและแนวทางเสริม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรที่เข้มแข็ง มีผลการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 3 หลักสูตร ทั้งนี้ควรมีการถอดบทเรียน

ความสำเร็จของ 3 หลักสูตร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือขยายผลสู่การดำเนินการในหลักสูตรอ่ืนๆ และผลักดันให้หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ไปใช้

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การประเมิน TQR หรือเกณฑ์คุณภาพ AUN–QA    

   จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรมีมาตรการเชิงรุกและเพ่ิมความเข้มข้นของการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์ทั้ง ในด้านคุณวุฒิปริญญา

เอกและตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรเพ่ิมจำนวนกิจกรรมและความเข้มข้นของกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และควรกำหนด KRs ที่
วัดความสำเร็จที่เป็นผลการพัฒนาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1, 2, และ 3 เพ่ิมเติมจาก KRs เดิมที่วัดผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพียงอย่าง
เดียว และควรประสานมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการจัดหาระบบการสอบภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามเกณฑ์ CEFR ซึ่งต้องมีการเตรียมงบประมาณรองรับอย่างเป็นระบบ 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรเร่งขับเคลื่อนและผลักดันให้นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยดำเนินการแบบมีทิศทางและ

มุ่งผลลัพธ์ในทุกหลักสูตร มีการวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา กำหนดให้ทุกหลักสูตรนำองค์ความรู้ ในแต่ละศาสตร์ไปสร้างนวัตกรรมในชุมชนพ้ืนที่

บริการของคณะ ทั้งนี้อาจบูรณาการร่วมกับงานบริการวิชาการและงานวิจัย   
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (มาตรฐานด้านการวิจัย/นวัตกรรม) 

   จุดแข็งและแนวทางเสริม  

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงูจังหวัดสตูล 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รวมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 4 แห่ง ทั้งนี้ควรพัฒนา

รูปแบบความร่วมมือที่ชัดเจน โดยควรครอบคลุมทั้งด้านร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมิน ร่วมประสบความสำเร็จร่วมกัน 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนำผลงานวิจัยหลายๆ ผลงานไปใช้ประโยชน์แบบบูรณาการที่สร้างประโยชน์กับพื้นที่เป้าหมายบริการวิชาการ มี

การดำเนินการวิจัยที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ คณะควรพัฒนาระบบกลไกการประเมินผลการนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน โดยกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบของการใช้ประโยชน์ และกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล และรายงานผลอย่างเป็น

ระบบ  

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเป็นวารสารในการเผยแพร่

ผลงานวิจัยของบุคลากร นักศึกษา และเครือข่าย ทั้งนี้ควรยกระดับการบริหารจัดการวารสารเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติ โดยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัย

ภายนอก และกำกับติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร 

 

   จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย ให้ครอบคลุมภารกิจด้านการวิจัย โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ

เชิงสถิติที่เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง ทำให้เห็นรายละเอียดเชิงลึกและแนวโน้มการพัฒนาการด้านวิจัยทั้งระดับหลักสูตรและรายบุคคล  เพ่ือนําไปใช้ประ โยชน์ในการ

บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม โดยอาจกำหนดในประเด็นต่อไปนี้ 

(1) สารสนเทศทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(2) สารสนเทศด้านผลงานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์ และนักศึกษา 
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(3) สารสนเทศการเผยแพร่ผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์   

(4) สารสนเทศผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์   

(5) สารสนเทศผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ 

(6) การเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น ทั้งประเด็นการขยายกลุ่มบุคล ากรในการเขียน

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก และการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยการวิ เคราะห์

ศักยภาพด้านการวิจัยเป็นรายบุคคล รายหลักสูตร รายกลุ่มสาขาวิชา แล้วนำไปสู่การพัฒนานักวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การ ใช้ระบบ Coaching and Mentoring 

การทำวิจัยเป็นทีม การทำชุดโครงการวิจัย การการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก การส่งเสริมในรูปแบบการสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนยก

ย่องนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับคุณภาพสูง การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัย เป็นต้น 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  (มาตรฐานด้านการบริการวิชาแก่สังคม) 

   จุดแข็งและแนวทางเสริม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มียุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นบนฐานการมีส่วนร่วม และกำหนดโครงการเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม

แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ทั้งนี้ ควรพัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มีความประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยการบูรณาการความร่วมมือกับ

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกำหนดระบบการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินกิจกรรม การกำกับติดตาม การประเมิน ผล

ความสำเร็จ เพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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   จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรพัฒนาการจัดทำแผนบริการวิชาการ แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน แผนการนำใช้ประโยชน์โดยกำหนด

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนที่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน และมุ่งเน้นผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ในระดับโครงการ 

ควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จที่ช่วยผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในระดับแผน   

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการบริการวิชาการเพ่ือให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้อาจ

ดำเนินการโดย 1) มอบหมายผู้รับผิดชอบทั้งระดับโครงการและระดับแผน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างของแผนและโครงการ 2) 

กำหนดปฏิทินการติดตาม การประเมินและการายงานผล 3) กำหนดวิธีการ / เครื่องมือในการติดตามประเมินผล 4) กำหนดรูปแบบการรายงานผลและการตรวจสอบ

การดำเนินงาน เป็นต้น 

 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย) 

   จุดแข็งและแนวทางเสริม  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้แนวคิดของ OKRs มากำหนดแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมี 3 KRs ในขับเคลื่อน
ความสำเร็จ มีการปรับรูปแบบโครงการ/กิจกรรมให้สอดรับกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ควรเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมด้านการต่อยอดและสร้าง
มูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่บริการของคณะ พร้อมส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร นำองค์ความรู้ตามศาสตร์ไปดำเนินการให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564                             หน้าที่ 12 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ) 

   จุดแข็งและแนวทางเสริม  

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรเป็นรูปธรรมทำให้สามารถบริหาร
จัดการงบประมาณของแต่ละหลักสูตรในการนำมาพัฒนาอาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการเลือกคู่เทียบควรกำหนด
คู่เทียบที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและควรมีผลการดำเนินงานที่สูงกว่า เพ่ือจะได้นำแนวปฏิบัติมาใช้ในการพัฒนางานที่ต้องการพัฒนาของคณะ เพื่อเทียบ
กับผลสัมฤทธิ์ของงานของคณะ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกในการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่ชัดเจนที่สามารถนำมาใช้ในการเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ทั้งนี้ควรเพ่ิมระยะเวลาในการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้เพ่ือตรวจสอบและยืนยันแนวปฏิบัติที่ ดีนั้น ๆ ว่ามีประสิทธิผลมาก
น้อยเพียงใด 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ส่งผลทำให้การบริหารจัดการ
คณะมีผลการดำเนินงานในทุกพันธกิจมีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้งานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรมีผลการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมสูงขึ้นในภาพรวม 
ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้หลักสูตรดำเนินการจัดการความรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
   

  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  

 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรมีการกำกับติดตามในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีที่เป็นรูปธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือส่งผลให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้จะทำให้ผลลัพธ์คือ 
ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งปีการศึกษานี้มีผลการดำเนินการอยู่ที่ร้อยละ 44.64 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรสร้างความเข้าใจกับแต่ละหลักสูตรให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการกับการทำงาน (WIL) โดยเน้นให้
เขียนวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านรวมทั้งวัตถุประสงค์ด้านทักษะวิชาชีพ ความก้าวหน้าและความสำเร็จ ซึ่งด้านความสำเร็จ อาจ
ประกอบไปด้วย โครงการ นวัตกรรมหรืองานวิจัยที่นักศึกษาได้จัดทำขึ้นตามที่หลักสูตรกำหนด เพ่ือแก้ปัญหาหรือปรับปรุงง านที่ได้รับผิดชอบในการฝึกงานกับสถาน
ประกอบการ หรือแหล่งฝึกงานจริง นอกจากนี้แต่ละหลักสูตรจะต้องประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละหลักสูตร  
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3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างแท้จริง และมีความ
เสี่ยงระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะมาเป็นหลักในการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อให้งานในแต่
ละด้านบรรลุผลตามแผนที่วางไว้ 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2564  
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563) 

เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได้จากผลการประเมินภาพรวม 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี

หลักสูตรที่ เข้มแข็ง มีผลการประเมิน

คุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 

3 หลักสูตร ทั้งนี้ควรมีการถอดบทเรียน

ความสำเร็จของ 3 หลักสูตร จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือขยายผลสู่การ

ดำเนินการในหลักสูตรอ่ืนๆ และผลักดัน

ให้หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดี

ม าก  ไป ใช้ เก ณ ฑ์ ป ระกั น คุ ณ ภ าพ

การศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การประเมิน TQR 

หรือเกณฑ์คุณภาพ AUN–QA    

 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการถอดบทเรียนความสำเร็จของ 

3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับดีมาก และจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือขยายผลสู่การดำเนินการในหลักสูตรอ่ืนๆ และ

ผลักดันให้หลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดีมาก ไปใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การประเมิน TQR หรือเกณฑ์คุณภาพ AUN–QA    

 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และ
ประกันคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ควรมีมาตรการเชิงรุกและเพ่ิมความ
เข้ มข้นของการดำเนิ น การเพ่ื อ เพ่ิ ม
ศักยภาพของอาจารย์ทั้ง ในด้านคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการให้
เป็ น ไ ป ต า ม เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีมาตรการเชิงรุกและเพ่ิมความเข้มข้น
ของการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารย์ทั้ง ในด้านคุณวุฒิปริญญาเอก
และตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
และคณะจัดโครงการมนุษย์มดเข้าค่ายผลงานทางวิชาการ ปีที่ 2 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และ
ประกันคุณภาพ 
 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ควรเพ่ิมจำนวนกิจกรรมและความเข้มข้น
ของกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา และควรกำหนด KRs ที่วัด
ความสำเร็จที่เป็นผลการพัฒนาตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 1, 2, และ 3 เพ่ิมเติมจาก KRs เดิมที่
วัดผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
CEFR ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพียงอย่าง
เดียว และควรประสานมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ด ำ เนิ น ก า ร จั ด ห า ร ะ บ บ ก า ร ส อ บ
ภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามเกณฑ์ CEFR 
ซึ่งต้องมีการเตรียมงบประมาณรองรับ

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทำบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ดำเนินการจัดหาระบบการสอบภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามเกณฑ์ CEFR ซึ่งต้อง
มีการเตรียมงบประมาณรองรับอย่างเป็นระบบ และคณะมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา และกำหนด KRs ที่วัดความสำเร็จที่
เป็นผลการพัฒนาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1, 2, และ 3 เพ่ิมเติมจาก KRs เดิมที่วัดผลการ
สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพียงอย่างเดียว 
และคณะจัดโครงการดังนี้ 
1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัด 
มาตรฐาน TOEIC” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Ready to efficiently work; boost 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และ
ประกันคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

อย่างเป็นระบบ your English, boost your energy ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ควรเร่งขับเคลื่อนและผลักดันให้นักศึกษา
มี ทั กษ ะก าร เป็ น ผู้ ร่ ว ม ส ร้ า งส ร รค์
นวัตกรรม โดยดำเนินการแบบมีทิศทาง
และมุ่งผลลัพธ์ในทุกหลักสูตร มีการวาง
แผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
กำหนดให้ทุกหลักสูตรนำองค์ความรู้ใน
แต่ละศาสตร์ไปสร้างนวัตกรรมในชุมชน
พ้ืนที่บริการของคณะ ทั้งนี้อาจบูรณาการ
ร่วมกับงานบริการวิชาการและงานวิจัย   

 

 

 
 

 

 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เร่งขับเคลื่อนและผลักดันให้นักศึกษามี
ทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยดำเนินการกำหนดทิศทางและมุ่ง
ผลลัพธ์ให้ทุกหลักสูตร มีการวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
กำหนดให้ทุกหลักสูตรนำองค์ความรู้ในแต่ละศาสตร์ไปสร้างนวัตกรรมในชุมชน
พ้ืนที่บริการของคณะ ตลอดจนมีการบูรณาการร่วมกับงานบริการวิชาการและ
งานวิจัย  และคณะจัดทำหลาดมนุษย์มดซึ่งเป็นโครงการชุมชนต้นแบบการ
พัฒนาชุมชนการท่องเที่ยววิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคีเทิดไท้องค์ราชัน 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และ
ประกันคุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิจัย กับองค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาขาว อำเภอละงูจังหวัดสตูล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา รวมทั้งเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 4 แห่ง ทั้งนี้ควร
พัฒนารูปแบบความร่วมมือที่ชัดเจน โดย
ควรครอบคลุมทั้งด้านร่วมวางแผน ร่วม
ดำเนินการ ร่วมประเมิน ร่วมประสบ
ความสำเร็จร่วมกัน 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอ 
ละงู  จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และเทศบาลเมือง             
เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รวมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏอีก 4 แห่ง ทั้งนี้พัฒนารูปแบบความร่วมมือที่ชัดเจน โดยครอบคลุมทั้ง
ด้านร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมิน ร่วมประสบความสำเร็จร่วมกัน 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 รองคณ บดี ฝ่ าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
การนำผลงานวิจัยหลายๆ ผลงานไปใช้
ป ร ะ โย ช น์ แ บ บ บู รณ าก ารที่ ส ร้ า ง
ประโยชน์ กับ พ้ืนที่ เป้ าหมายบริการ
วิชาการ มีการดำเนินการวิจัยที่เป็นไป
ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ คณะ

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำผลงานวิจัยหลายๆ ผลงานไปใช้
ประโยชน์แบบบูรณาการที่สร้างประโยชน์กับพ้ืนที่เป้าหมายบริการวิชาการ มี
การดำเนินการวิจัยที่เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น มีการพัฒนาระบบ
กลไกการประเมินผลการนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน โดยกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์หรือผลกระทบของ
การใช้ประโยชน์ และกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล และรายงานผล

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 รองคณ บดี ฝ่ าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

ควรพัฒนาระบบกลไกการประเมินผล
การนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน 
โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ เป็นผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบของการใช้ประโยชน์  และ
กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

อย่างเป็นระบบ 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
การจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เ พ่ื อ เป็ น ว า ร ส า ร ใน ก า ร เผ ย แ พ ร่
ผลงานวิจัยของบุคลากร นักศึกษา และ
เครือข่าย ทั้งนี้ควรยกระดับการบริหาร
จัดการวารสารเพ่ื อ เข้ าสู่ ฐ านข้อมู ล
ระดับชาติ โดยการสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายวิจัยภายนอก และกำกับติดตาม
การดำเนิ น ให้ เป็น ไปตามเกณ ฑ์ การ
ประเมินคุณภาพวารสาร 
 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเป็นวารสารในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคลากร นักศึกษา และเครือข่าย ตลอดจนมีการยกระดับการ
บริหารจัดการวารสารเพ่ือเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติ โดยการสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายวิจัยภายนอก และกำกับติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพวารสาร 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 รองคณ บดี ฝ่ าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย ให้ครอบคลุมภารกิจด้าน
การวิจัย โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ
เชิงสถิติที่เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง ทำ
ให้เห็นรายละเอียดเชิงลึกและแนวโน้ม
การพัฒนาการด้านวิจัยทั้งระดับหลักสูตร
และรายบุคคล  เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้
อย่ างเหมาะสม โดยอาจกำหนดใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

(1) สารสนเทศทุนวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย  

(2) สารสนเทศด้านผลงานวิจัย 
นวัตกรรมของอาจารย์ และนักศึกษา 

(3) สารสนเทศการเผยแพร่
ผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์   

(4) สารสนเทศผลงานวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์   

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

งานวิจัย ให้ครอบคลุมภารกิจด้านการวิจัย โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเชิง

สถิติที่เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง เพ่ือให้เห็นรายละเอียดเชิงลึกและแนวโน้ม

การพัฒนาการด้านวิจัยทั้ งระดับหลักสูตรและรายบุคคล  เพ่ือนําไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม โดย

กำหนดในประเด็นต่อไปนี้ 

(1) สารสนเทศทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(2) สารสนเทศด้านผลงานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์ และนักศึกษา 

(3) สารสนเทศการเผยแพร่ผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์   

(4) สารสนเทศผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์   

(5) สารสนเทศผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ 

          (6) การเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์ 
    และคณะจัดโครงการมนุษย์มดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
งานวิจัย วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 -12.00น. ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
 

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 รองคณ บดี ฝ่ าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

(5) สารสนเทศผลงานวิจัยที่
ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ 

(6) การเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น แหล่งทุน แหล่งตีพิมพ์ 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น ทั้งประเด็นการ

ข ย า ย ก ลุ่ ม บุ ค ล า ก ร ใน ก า ร เขี ย น

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณจาก

แหล่งทุนภายนอก และการส่งเสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ระดั บ ช าติ และน าน าช าติ  โด ยการ

วิ เคราะห์ศักยภาพด้ านการวิจัย เป็ น

รายบุ คคล  รายห ลั ก สู ต ร  รายกลุ่ ม

สาขาวิชา แล้วนำไปสู่การพัฒนานักวิจัย

ใน รูป แบบต่ างๆ  เช่ น  การใช้ ระบบ 

Coaching and Mentoring การทำวิจัย

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มี
ประสิทธิผลสูงขึ้น ทั้งประเด็นการขยายกลุ่มบุคลากรในการเขียนโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก และการส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านการวิจัยเป็นรายบุคคล รายหลักสูตร รายกลุ่มสาขาวิชา แล้ว
นำไปสู่การพัฒนานักวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ระบบ Coaching and 
Mentoring การทำวิจัยเป็นทีม การทำชุดโครงการวิจัย การการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก การส่งเสริมในรูปแบบการสร้าง
ขวัญกำลังใจ ตลอดจนยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับคุณภาพสูง  
และการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก  

มิ.ย. 64 – พ.ค. 65 รองคณ บดี ฝ่ าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

เป็นทีม การทำชุดโครงการวิจัย การการ

แลกเปลี่ ยนเรียนรู้กับผู้ เชี่ ยวชาญทั้ ง

ภายในและภายนอก การส่งเสริมใน

รูปแบบการสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจน

ยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในระดับ

คุณภาพสูง การสร้างความร่วมมือกับ

เครือข่ายวิจัย เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ยุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการแก่
ท้ องถิ่ นบนฐานการมี ส่ วนร่ วม  และ
กำหนดโครงการเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน ทั้ งนี้  ควรพัฒนาระบบการ
บริการวิชาการให้มีความประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นโดยการบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกำหนด

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นบนฐานการมีส่วนร่วม และกำหนดโครงการเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยมีการพัฒนาระบบ
การบริการวิชาการให้มีความประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น               
มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยกำหนดระบบการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผน การดำเนิน
กิจกรรม การกำกับติดตาม การประเมินผลความสำเร็จ เพ่ือนำสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

ระบบการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน ตั้งแต่การ
วางแผน การดำเนินกิจกรรม การกำกับ
ติดตาม การประเมินผลความสำเร็จ เพ่ือ
นำสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ควรพัฒนาการจัดทำแผนบริการวิชาการ 
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
แผนการนำใช้ประโยชน์ โดยกำหนด
วัตถุประสงค์  เป้ าหมาย และตัวชี้ วัด
ค วามส ำ เร็ จ ระดั บ แผน ที่ เชื่ อ ม โย ง
สอดคล้ อ งกั น  แล ะมุ่ ง เน้ น ผลลั พ ธ์  
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้ง ในระดับโครงการ ควรกำหนด
วัตถุประสงค์  เป้ าหมาย และตัวชี้ วัด
ความสำเร็จที่ช่วยผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ์
ผลในระดับแผน   
 
 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำแผนบริการวิชาการ แผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน แผนการนำใช้ประโยชน์โดยกำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนที่ เชื่ อมโยง
สอดคล้องกัน และมุ่งเน้นผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง 
ในระดับโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จที่
ช่วยผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในระดับแผน  ตลอดจนมีการกำกับติดตาม การ
ประเมินผลความสำเร็จ เพ่ือนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ควรพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
การบริการวิชาการเพ่ือให้เห็นผลที่เป็น
รูปธรรมกับกลุ่ ม เป้ าหมาย ทั้ งนี้ อาจ
ดำเนินการโดย 1) มอบหมายผู้รับผิดชอบ
ทั้ งระดับโครงการและระดับแผน ทำ
หน้าที่ในการตรวจสอบความสอดคล้อง
เชื่ อ ม โย งกั น ระห ว่ างขอ งแผน และ
โครงการ 2) กำหนดปฏิทินการติดตาม 
การป ระ เมิ น และการายงานผล  3 ) 
กำหนดวิธีการ / เครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล 4) กำหนดรูปแบบการ
รายงานผลและการตรวจสอบการ
ดำเนินงาน เป็นต้น 
 
 
 
 
 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบการติดตามประเมินผลการ
บริการวิชาการเพ่ือให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยดำเนินการ
ดังนี้ 1) มอบหมายผู้รับผิดชอบทั้งระดับโครงการและระดับแผน ทำหน้าที่ใน
การตรวจสอบความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างของแผนและโครงการ           
2) กำหนดปฏิทินการติดตาม การประเมินและการรายงานผล 3) กำหนด
วิธีการ  เครื่องมือในการติดตามประเมินผล 4) กำหนดรูปแบบการรายงานผล
และการตรวจสอบการดำเนินงาน เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้
แนวคิดของ OKRs มากำหนดแผนการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไท ย  โ ด ย มี  3 KRs ใ น ขั บ เค ลื่ อ น
ความสำเร็จ มีการปรับรูปแบบโครงการ/
กิจกรรมให้สอดรับกับการแพร่ระบาดของ
เชื้ อไวรัสโคโรน่ า 2019 ทั้ งนี้ ควรเพ่ิม
โครงการ/กิจกรรมด้านการต่อยอดและ
สร้างมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่
บริการของคณะ พร้อมส่งเสริมให้ทุก
หลักสูตร นำองค์ความรู้ตามศาสตร์ไป
ดำเนินการให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้แนวคิดของ OKRs มากำหนด
แผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมี  3 KRs ใน
ขับเคลื่อนความสำเร็จ มีการปรับรูปแบบโครงการ/กิจกรรมให้สอดรับกับการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้มีการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมด้าน
การต่อยอดและสร้างมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่บริการของคณะ 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรนำองค์ความรู้ตามศาสตร์ไปดำเนินการใน
โครงการ/กิจกรรม และคณะจัดงานประกวดวิดีโอเกี่ยวกับวิถีเราปักษ์ใต้ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจและอนุรักษ์วิถีชาวปักษ์ใต้ให้คงอยู่
ตลอดไป และสร้างผลงานในการทำคลิปวิดีโอสารคดีวิถีชาวปักษ์ใต้ 
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พัฒนานักศึกษา 
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ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ก ารวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล ท างก าร เงิน ที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตรเป็นรูปธรรมทำให้สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณของแต่ละ
หลักสูตรในการนำมาพัฒนาอาจารย์  
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการ
เลือกคู่เทียบควรกำหนดคู่เทียบที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและควรมีผล
การดำเนินงานที่สูงกว่า เพ่ือจะได้นำแนว
ปฏิบัติมาใช้ในการพัฒนางานที่ต้องการ
พัฒนาของคณะ เพ่ือเทียบกับผลสัมฤทธิ์
ของงานของคณะ 
 
 
 
 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรเป็นรูปธรรม ทำให้สามารถ
บริหารจัดการงบประมาณของแต่ละหลักสูตรในการนำมาพัฒนาอาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการ
เลือกคู่เทียบจะมีการกำหนดคู่เทียบที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่า เพ่ือจะได้นำแนวปฏิบัติมาใช้ในการพัฒนางานที่
ต้องการพัฒนาของคณะ เพ่ือเทียบกับผลสัมฤทธิ์ของงานของคณะ 
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ดำเนินการ 
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2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ระบบและกลไกในการค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีที่ชัดเจนที่สามารถนำมาใช้ในการเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ทั้งนี้ควร
เพ่ิมระยะเวลาในการนำแนวปฏิบัติที่ดีมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือตรวจสอบและยืนยันแนว
ปฏิบัติที่ดีนั้น ๆ ว่ามีประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใด 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกในการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ชัดเจนที่สามารถนำมาใช้ในการเป็นแนวทางในการขับเคลื่ อน            
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ทั้งนี้มีการเพ่ิมระยะเวลาในการ
นำแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้เพ่ือตรวจสอบและยืนยันแนวปฏิบัติที่ดีนั้น ๆ 
ว่ามีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
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3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
การบริห ารจัดการงานด้ านประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ส่งผลทำให้การบริหารจัดการ
คณะมีผลการดำเนินงานในทุกพันธกิจมี
คุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้งาน
ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรมีผล
การพัฒนาคุณภาพในภาพรวมสูงขึ้นใน
ภาพรวม ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้หลักสูตร
ดำเนินการจัดการความรู้ เพ่ือหาแนว

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารจัดการงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ส่งผลทำให้การบริหาร
จัดการคณะมีผลการดำเนินงานในทุกพันธกิจมีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยัง
ส่งผลให้งานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรมีผลการพัฒนาคุณภาพใน
ภาพรวมสูงขึ้นในภาพรวม ทั้งนี้คณะยังมีการส่งเสริมให้หลักสูตรดำเนินการ
จัดการความรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้มี
ระดับคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2564 คณะจัด
โครงการมนุษย์มดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ืองานวิจัย วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

ปฏิบัติที่ ดี ในการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตรให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

เวลา 08.30-12.00น. ในรูปแบบออนไลน์ 
ครั้งที่ 2 หัวข้อ ทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาสำหรับออกฝึกสหกิจศึกษาใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
12.30-16.30น. ในรูปแบบออนไลน์ 
ครั้งที่ 3 หัวข้อ แนวทางการบริหารหลักสูตรสู่คะแนนประเมินระดับดีมาก วัน
พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564  เวลา 12.30-16.30น. ในรูปแบบออนไลน์ 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ควรมีการกำกับติดตามในการดำเนินงาน
ให้ เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์  ตั วชี้ วัด
ค ว าม ส ำ เร็ จ แล ะค่ า เป้ าห ม ายขอ ง
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปี ที่ เป็ น
รูปธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือ
ส่งผลให้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และ
เป้าหมายกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้จะทำ
ให้ผลลัพธ์คือ ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุ
ตามเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งปี
การศึกษานี้มีผลการดำเนินการอยู่ที่ร้อย
ละ 44.64 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการกำกับติดตามในการดำเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีที่เป็นรูปธรรม โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือส่งผลให้เป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์และเป้าหมายกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพ่ือให้ผลลัพธ์คือ ร้อยละ
ของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 60  
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ควรสร้างความเข้าใจกับแต่ละหลักสูตรให้
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณา
การกับการทำงาน (WIL) โดยเน้นให้เขียน
วัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรที่สะท้อน
ผล ลั พ ธ์ ก าร เรี ย น รู้  5  ด้ าน รวม ทั้ ง
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ด้ า น ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ 
ความก้าวหน้าและความสำเร็จ ซึ่งด้าน
คว าม ส ำ เร็ จ  อ าจป ระก อบ ไป ด้ ว ย 
โครงการ นวั ตกรรมหรืองานวิจั ยที่
นักศึกษาได้จัดทำขึ้นตามที่ หลักสูตร
กำหนด เพ่ือแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานที่
ได้รับผิดชอบในการฝึกงานกับสถาน
ประกอบการ หรือแหล่ งฝึกงานจริง 
น อ ก จ าก นี้ แ ต่ ล ะห ลั ก สู ต รจ ะต้ อ ง
ประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละ
หลักสูตร 
 

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สร้างความเข้าใจกับแต่ละหลักสูตรให้
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการกับการทำงาน (WIL) โดยเน้นให้
เขียนวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน
รวมทั้งวัตถุประสงค์ด้านทักษะวิชาชีพ ความก้าวหน้าและความสำเร็จ ซึ่งด้าน
ความสำเร็จ อาจประกอบไปด้วย โครงการ นวัตกรรมหรืองานวิจัยที่นักศึกษา
ได้จัดทำขึ้นตามที่หลักสูตรกำหนด เพ่ือแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงานที่ได้
รับผิดชอบในการฝึกงานกับสถานประกอบการ หรือแหล่งฝึกงานจริง 
นอกจากนี้แต่ละหลักสูตรจะต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของแต่ละหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุง ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับ 

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปั จจัยที่ ไม่
สามารถควบคุมได้อย่างแท้จริง และมี
ความเสี่ยงระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะมา
เป็นหลักในการวิ เคราะห์และบริหาร
จัดการความเสี่ยง ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้งานในแต่ละด้านบรรลุผลตามแผน
ที่วางไว้ 

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างแท้จริง และมีความ
เสี่ยงระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะมาเป็น
หลักในการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีความชัดเจนเป็น
รูปธรรม เพ่ือให้งานในแต่ละด้านบรรลุผลตามแผนที่วางไว้  โดยในแผนการ
บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกำหนดความเสี่ยง
ภายนอก ในเรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ส่งผลให้คณะไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ 
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เป้าหมายผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร   ประจำปีการศกึษา 2562-2564 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลา 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรสวัสดิการ

สังคม 

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

เพือ่ธุรกิจบริการ 

หลักสูตรภูมิ

สารสนเทศ 

หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร-

บัณฑิต 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรสังคมศาสตร ์

เพือ่มัคคุเทศก์ 

และการท่องเท่ียว 

หลักสูตรการพัฒนา

ชุมชน 

หลักสูตร

ภาษาจีน 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

องค์ประกอบที่ 1    

การกำกับมาตรฐาน 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑติ 4.09 4.33 4.33 4.42 4.26 4.26 4.14 3.56 3.56 4.33 4.40 4.40 3.91 4.28 4.28 4.42 4.74 4.74 4.20 4.57 4.57 4.84 4.49 4.49 ไม่รับ

ประเมิน 
ไม่รับ

ประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพของ

บัณฑิตปริญญาตรี โท และ

เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

4.76 4.80 4.80 4.53 4.61 4.61 4.52 4.61 4.61 4.40 4.54 4.54 4.36 4.60 4.60 4.95 4.83 4.83 4.55 4.65 4.65 4.93 4.79 4.79 ไม่รับ

ประเมิน 
ไม่รับ

ประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 2.2 ร้อยละของ

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน

ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 

3.42 3.85 3.85 4.32 3.91 3.91 3.75 2.50 2.50 4.25 4.26 4.26 3.47 3.95 3.95 3.89 4.65 4.65 3.86 4.49 4.49 4.75 4.19 4.19 ไม่รับ

ประเมิน 
ไม่รับ

ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 4.00 3.67 3.67 3.00 3.00 3.00 3.33 2.67 2.67 3.33 3.00 3.00 3.33 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 2.50 3.50 3.50 3.33 3.67 3.67 2.67 2.67 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ไม่รับ

ประเมิน 
ไม่รับ

ประเมิน 
ไม่รับ

ประเมิน 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับ

นักศึกษา 

4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 3.44 3.78 3.78 3.44 2.89 2.89 2.78 3.37 3.37 3.63 3.41 3.41 3.63 4.15 4.15 2.78 3.78 3.78 2.96 2.41 2.41 3.81 4.15 4.15 2.22 2.22 

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย์ 

4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรสวัสดิการ

สังคม 

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

เพือ่ธุรกิจบริการ 

หลักสูตรภูมิ

สารสนเทศ 

หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร-

บัณฑิต 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรสังคมศาสตร ์

เพือ่มัคคุเทศก์ 

และการท่องเท่ียว 

หลักสูตรการพัฒนา

ชุมชน 

หลักสูตร

ภาษาจีน 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33 3.33 3.33 3.33 2.67 2.67 2.33 3.11 3.11 3.89 3.22 3.22 3.89 4.44 4.44 0.33 3.33 3.33 3.89 1.22 1.22 4.44 4.44 4.44 1.67 1.67 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์

ประจำหลักสูตรที่ดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 3.33 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 1.67 1.67 1.67 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00 

4.2.3 ผลงานวิชาการของ

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 2.00 1.00 1.00 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับ

อาจารย์ 

3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00  4.00  4.00 2.00 2.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร 

การเรียนการสอน  

การประเมนิผู้เรียน 

4.00 4.25 4.25 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 3.50 3.75 3.75 3.75 4.00 4.25 4.25 4.00 4.25 4.25 3.25 3.75 3.75 4.25 4.25 4.25 3.13 3.13 

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร 

3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบ

ผูส้อนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมิน

ผูเ้รียน 

4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรสวัสดิการ

สังคม 

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ 

เพือ่ธุรกิจบริการ 

หลักสูตรภูมิ

สารสนเทศ 

หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร-

บัณฑิต 

หลักสูตรภาษาไทย 

หลักสูตรสังคมศาสตร ์

เพือ่มัคคุเทศก์ 

และการท่องเท่ียว 

หลักสูตรการพัฒนา

ชุมชน 

หลักสูตร

ภาษาจีน 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2562 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

ปี  

2563 

ปี  

2564 

องค์ประกอบที่ 6  

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 

คะแนนเฉล่ีย 2-6 3.89 4.00 4.00 3.71 3.55 3.55 3.58 3.25 3.25 3.73 3.62 3.62 3.67 4.08 4.08 3.71 4.06 4.06 3.19 3.45 3.45 4.01 4.11 4.11 2.74 2.74 

ผลการประเมนิ ดี ด ี ด ี ด ี ดี ดี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ดี

มาก 

ดมีาก ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ด ี ด ี ด ี ดี

มาก 

ดี

มาก 

ดี

มาก 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมนิ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01-2.00 น้อย 

2.01-3.00 ปานกลาง 

3.01-4.00 ดี 

4.01-5.00 ดีมาก 
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เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจำปีการศึกษา  2564 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้  ปี 2564 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.22 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 3.68 
ตวับ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจำคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 3.35 
ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1.76 
ตัวบ่งช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 5.00 
ตวับ่งช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 5.00 
องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 5.00 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 5.00 
ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  5.00 
ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 5.00 
ตัวบ่งช้ี 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 5.00 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 
ตัวบ่งช้ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 5.00 
ตัวบ่งช้ี 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.67 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 4.00 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 5.00 
ตัวบ่งช้ี 5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลตุามเป้าหมายตามแผนปฏบิัติราชการประจำปี (ตบช.มรภ.สข.) 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 4.60 
ผลการประเมิน ดีมาก 

 
 
 

คะแนน ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 พอใช้ 
3.51 - 4.50 ด ี
4.51 - 5.00 ดีมาก 

 


