
เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตามตัวบ่งช้ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประจ าปีการศึกษา  2559-2561 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 2.48 2.41 2.66 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.23 3.44 3.57 
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0.97 1.32 1.71 
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0.65 0.66 0.68 

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

0.00 0.00 0.00 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 4.00 4.00 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 2.52 4.23 4.23 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 0.89 3.22 3.22 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

1.68 4.47 4.47 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ เอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 3.26 3.62 3.74 

 

 

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 



 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตามตัวบ่งช้ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
1. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการของคณะโดยการร่วมมือกันของบุคลากรทุกท่านในการก าหนดค่าเป้าหมายให้เกิด
ความท้าทาย 
3. มหาวิทยาลัยควรก าหนดอัตราก าลังโดยพิจารณาค่า FTES ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. มหาวิทยาลัยควรมีระบบในการเกลี่ยภาระงานการสอนแบบ Load Unit 
5. ในการบริการวิชาการท่ีเน้นความต่อเนื่องของกลุ่มเป้าหมายคณะยังคงต้องด าเนินการดูแลกลุ่มเป้าหมายเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง และให้เกิดความยั่งยืนคู่ขนานไปกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
6. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน (TQF) และเป็นการลดเวลาในการท ากิจกรรมของนักศึกษาลง 
7. ควรบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับส านักศิลปะและวัฒนธรรมในการสร้างสรรค์งานสู่มาตรฐาน
และการยอมรับในระดับชาติ 
8. ควรน าผลจากการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนต่อหน่วยเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันให้แก่คณะ 
9. คณะควรมีนโยบายก าหนดให้อาจารย์ทุกท่านในคณะน ากระบวนการการจัดการความรู้ไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงาน
จริงอย่างต่อเนื่อง 
10. คณะควรใช้ศักยภาพและเครือข่ายของอาจารย์ต่างประเทศในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตามตัวบ่งช้ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประจ าปีการศึกษา  2559 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคน ควรมีสื่อกลางในการรับรู้และวิธีการเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพการศึกษา  เช่น  ควรมีการแนะน าในรายวิชาที่สอนและสอดแทรก QA ระบุ QA ใน มคอ.3 และ

เน้นกระบวนการ PDCA  

- การประเมินผลการด าเนินงานควรประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน ของโครงการ/กิจกรรม และการ

ก าหนด KPI ควรท้าทายและเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

- เน้นการท าผลงานด้านต ารา  ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์ภายในคณะ 

- ส่งเสริมการน าผลวิจัยรูปแบบ R to R หรือ R & D เพ่ือให้เกิดการต่อยอดไปสู่งานวิจัยคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

- การประเมินผลการด าเนินงานควรประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน ของโครงการ/กิจกรรม และการ

ก าหนด KPI ควรท้าทายและเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 

- ควรมีโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้แก่คณะ เช่น ให้บริการด้านนิติศาสตร์ และศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การประเมินผลการด าเนินงานควรประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน ของโครงการ/กิจกรรม และการ

ก าหนด KPI ควรท้าทายและเน้นเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

- มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์ต้นทุน สัดส่วน ค่าใช้จ่ายที่ใช้พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน 

และรายงานผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และโอกาสในการแข่งขันให้กับคณะ เพ่ือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงควรเน้นปัจจัยภายนอกและเน้นความเสี่ยงตามบริบทของคณะ 

- คณะควรสนับสนุนส่งเสริมให้มีอาจารย์ทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตามตัวบ่งช้ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้กรณีศึกษา และปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในสังคม
ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ให้มากข้ึน  

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีการทวนสอบความรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้านที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  

3. การจัดท าแผน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในภาพรวมของคณะควรก าหนดวัตถุประสงค์ ของแผนในภาพรวมให้ชัด 
และท าการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

4. การประเมิน กิจกรรม/โครงการ  ควรประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้
ได้สารสนเทศที่จะน าไปสู่การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ นั้น ๆ ต่อไป 

 

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 

จุดแข็ง 
มีการริเริ่มพัฒนาชุดโครงการวิจัยพัฒนาแบบบูรณาการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบริหาร

จัดการและการพัฒนาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทยชุมชนเกาะยอยั่งยืน และโครงการพัฒนาตลาดนดัชมุชนเชงิ
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล โดยมีโครงการวิจัยย่อยของสาขาวิชาการต่างๆ ของคณะร่วมด าเนินการจ านวน 6 โครงการและ 
3 โครงการตามล าดับ 
แนวทางเสริมจดุแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอของบวิจัยจากหน่วยงานภายนอกให้สามารถ
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และควรมีระบบอนุมัติโครงการและงบประมาณให้เร็วขึ้น เพื่อให้ด าเนินการได้ทันตาม
ปีงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ภายในคณะเพิ่มขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอนทั้งวิชาในสาขา และวิชาศึกษาทั่วไปมาก ท าให้ปฏิบัติภารกิจอ่ืน โดยเฉพาะการวิจัยได้ไม่
เต็มที่ ควรพัฒนาระบบการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งรูปแบบ กระบวนการและวิธีการ เพื่อลดภาระงานของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

2. ควรพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก พัฒนาห้องท าวิจัยให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้กว้างขวางขึ้น พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย เพื่อให้
สามารถน าไปเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการเขียนหนังสือ หรือต าราซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะให้มีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการ
สอนนักศึกษา เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และใช้ประกอบขอต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้  



4. พิจารณาทบทวนการขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นศาสตร์บูรณาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่ากับสาขาวิชาอ่ืนๆ ในคณะเหมือนกับที่บางสถาบันได้ปฏิบัติอยู่ 

 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีระบบและกลไกทีช่ัดเจนในการสง่เสริมให้ชุมชนหรือองค์กรน าผลจากการให้บริการทางวชิาการไป

เรียนรู้ และต่อยอดเพื่อการพฒันาตนเองให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อยา่งต่อเนื่อง 

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. จัดท าเอกสาร / คลปิวิดโีอ ประกอบโครงการบริการวชิาการเผยแพรผ่่านสื่อสงัคม 

 

องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
คณะมนุษยศาสตรฯ์ ให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ รวมทั้งสนับสนุน

ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยงาน        ต่าง ๆ จัดขึ้น เช่น 

กองพัฒนานักศึกษา และส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกฝังให้มีความรักและหวงแหนศิลปะและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวใต้ ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่สืบไป 

แนวทางเสริมจดุแข็ง 
1. จัดท าปฏิทนิวฒันธรรมของคณะ เพื่อจัดโครงการให้สอดคล้องกบัสงัคม  ชุมชน  ที่เปน็เมืองท่องเที่ยว โดยร่วมมือกบั

หน่วยงานภายนอก 
 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับค าในวิสัยทัศน์ให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามเจตนารมณ์ที่ต้องการ 
2. ควรปรับองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะตัวชี้วัด ควรเป็นตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ส าคัญจริง ๆ ไม่ใช่ตัวชี้วัดกล

ยุทธ์และตัวชี้วัดเหล่านั้นจะต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในส่วนที่คณะฯ เข้าไปเก่ียวข้อง 
3. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรระบุงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีให้ชัดเจน (ได้มาจากการวิเคราะห์

งบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี จากนั้น ระบุงบประมาณรายรับจากแหล่งต่าง ๆ 
หากงบประมาณรายรับที่ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละปีก็ก าหนดกลยุทธ์การหาเงินในส่วนที่ขาด) 

4. แผนการบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกด้านตามระบบ COSO เป็นอย่างน้อย 
5. การจัดท า KM ควรด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งระบบของ KM  
6. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในส่วนของแผนบริหารบุคลากรควรวิเคราะห์อัตราก าลังปัจจุบัน แนวโน้มอัตราก าลัง

อนาคต และด าเนินการวางแผนการให้ได้มาซึ่งอัตราก าลังที่เพียงพอ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ส่วนแผนพัฒนาบุคลากร
ควรใช้วิธีการ BOTTOM UP คือ ให้บุคคลากรแต่ละคนจัดท าแผนพัฒนาตนเองโดยควรพัฒนาให้ครอบคลุมประเด็น



ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ ความรู้เรื่องศาสตร์ที่ตนเองสอน  ความรู้เรื่องหลักสูตร  ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการ
สอน ความรู้เรื่องการวัดและประเมินผล  ความรู้เร่ืองการวิจัย ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะเทคโนโลยี ความรู้การท า
ผลงานทางวิชาการ การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น จากนั้นคณะฯ น าแผนการพัฒนาตนเองของแต่ละคนมาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในภาพรวมของคณะ 

7. ให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติ  โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
8. ควรจัด Priority การบริหารจัดการโดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตเป็นอันดับแรก และในการวิจัยและการ

บริการวิชาการควรใช้วิธีการวิจัยแบบ PAR เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคมในส่วนที่คณะฯ เข้าไปเก่ียวข้อง 
9. การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคณะฯ ควรพิจารณาระบบใหญ่ให้เข้าใจและตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนาในประเด็นที่

ส าคัญที่ส่งผลกระทบในภาพรวมอย่างแท้จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


