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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 

 

 

๒๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) 

 

คํานํา 
 



 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.มอบหมายให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกใช้ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินตาม
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน ๑๕ ตัวบ่งช้ี กลุ่มตัว
บ่งช้ีอัตลักษณ์ ๒ ตัวบ่งช้ี และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม และมีการกําหนดค่านํ้าหนักตัวบ่งช้ี ๓ กลุ่ม 
กล่าวคือ ตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานมีค่านํ้าหนักร้อยละ ๗๕ ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์มีค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๕ และ ตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสริมมีค่านํ้าหนักร้อยละ ๑๐ 
 ในการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกน้ัน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกได้ดําเนินการ
ตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นระยะเวลา ๓ วัน คือวันที่ ๒๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดย
ทําการศึกษารายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศึกษาเอกสารหลักฐาน และศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสังเกต สัมภาษณ์ และเย่ียมชมในส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
ตรวจเย่ียม  และได้นําเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยวาจา จากนั้นได้จัดทําร่างรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ตรวจสอบและทักท้วง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบตามรายงานการประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจึงได้จัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอให้ สมศ.ดําเนินการต่อไป 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
ฉบับน้ีจะก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และส่งผลถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและประเทศชาติต่อไป  

 
 

                                                         .............................................. 
                          (รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล)
                                              ประธานคณะผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา 
                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

                                                                                  วันที่ .......................................... 
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     ๓.๓ รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ๑๖ 
๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
     ตัวบ่งช้ีที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๑๗ 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๑๘ 

     ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ๑๙ 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ 
๑๙ 

     ตัวบ่งช้ีที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ๒๐ 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ๒๑ 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ๒๒ 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๘ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
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๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ต่อ)  
     ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๒๔ 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕ 
     ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๒๖ 
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     ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๓๑ 
    ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ ๓๒ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘.๑ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน ๓๒ 
          ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘.๒ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน ๓๓ 
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      ๕.๑ ผลการรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน ๓๔ 
      ๕.๒ ผลการรับรองมาตรฐานระดับคณะ ๓๔ 
๖. ภาคผนวก  
      ๖.๑ ตารางผลการประเมนิคุณภาพภายนอกเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ  ๓๙ 
      ๖.๒ บันทึกการตรวจเย่ียมภาคสนาม / การสัมภาษณ์ ๔๖ 
      ๖.๓ ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจเยี่ยม ๖๙ 
      ๖.๔ กําหนดการตรวจเย่ียมเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ๗๒ 
 



ก 
 

๑. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถานศึกษาท่ีเก่าแก่แห่งหน่ึงในจังหวัดสงขลาเริ่มก่อต้ังเมื่อ                    

ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ด้วยเหตุที่ขณะนั้นการศึกษาได้ขยายตัว มากขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ธรรมการ
มณฑลนครศรีธรรมราช และธรรมการจังหวัดสงขลาได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้นรับนักเรียนช้ันประถม
บริบูรณ์ (ป.๔) เข้าเรียนตามหลักสูตร ป.๔ ป.๕ และ ป.๖ โดยเพ่ิมวิชาครูเป็นพิเศษ ผู้เรียนสําเร็จเรียกว่าครู
ประกาศนียบัตรมณฑล และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗  มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ตาม
พระราชบัญญัติ    มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีจํานวนบุคลากรสายผู้สอนทั้งหมด ๓๔๘ คน โดยแยกเป็นบุคลากรสาย
ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน ๔๑ คน  ระดับปริญญาโทจํานวน  ๒๙๓  คน  ระดับปริญญา
ตรีจํานวน ๑๔คน และที่มีตําแหน่งทางวิชาการ(ข้าราชการ) ตําแหน่งศาสตราจารย์จํานวน ๑ คน รอง
ศาสตราจารย์จํานวน ๑๑ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จํานวน ๔๕.๕ คน ตําแหน่งอาจารย์จํานวน ๒๙๐.๕ คน 
และมีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจํานวน ๓๓ คน มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๑,๒๗๖ คน  
นักศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน  ๓๐๓ คน รวมจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ ๑๑,๙๐๔ คน มี
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการตามพันธกิจหลักในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แบ่งเป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน 
๒๗๒,๔๕๐,๒๐๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ ๑๙๑,๐๒๘,๙๐๐ บาท และมีจํานวนโครงการบริการ
วิชาการประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ทั้งหมด ๖๒ โครงการ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ๔๕ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๓๗ หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท ๘ หลักสูตร มีหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
ตามกรอบ TQF จํานวน ๑๖ หลักสูตร และมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ครบถ้วน จํานวน ๒๙ หลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ๑)กลุ่มวิชาการได้แก่ ๑.๑)   
คณะครุศาสตร์ ๑.๒) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑.๓)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑.๔) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ๑.๕) คณะวิทยาการจัดการ ๑.๖) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๑.๗) คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ๑.๘)บัณฑิตวิทยาลัย ๒)กลุ่มสนับสนุน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ ดังต่อไปน้ี ๒.๑) สํานักงานอธิการบดี
๒.๒) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.๓) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒.๔) สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ๒.๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา 

๑.๒.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรบัรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน 
ตัวบ่งช้ี คะแนน 

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน   
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ตัวบ่งช้ี คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๓.๙๕ ดี 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๑๕ ดี 
๓. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ๕.๐๐ ดีมาก 
๔. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ NA  
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ๒.๒๖ พอใช้ 
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์ ๔.๘๙ ดีมาก 
๗. ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ๓.๙๕ ดี 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  และ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งช้ี (๑) ๔.๔๒ ดี 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสถาบัน ๔.๑๗ ดี 
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน ๓.๘๐       ดี 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๐๘ ต้อง

ปรับปรุง 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๔.๒๗ ดี 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์   
๑๖. ผลการพฒันาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
     ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
     ๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๔๒ ดี 
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   

 ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี ๑ ภายในสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

 ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นท่ี ๒ ภายนอกสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งช้ี (๒) ๔.๓๗ ดี 

๑.๒.๒ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือรบัรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ 

คณะ 
ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้พันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินรวม 

 ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น) 
คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔.๕๒ ดีมาก ๔.๔๗ ดี 
๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๕๒ ดีมาก ๔.๔๔ ดี 
๓. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๒๙ ดี ๔.๒๐ ดี 
๔. คณะวิทยาการจัดการ ๔.๑๒ ดี ๔.๒๒ ดี 
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๕. คณะครุศาสตร์ ๔.๕๘ ดีมาก ๔.๕๑ ดีมาก 
๖. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓.๖๑ ดี ๓.๘๒ ดี 
๗. คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๓.๘๐ ดี ๔.๐๐ ดี 

 

๑.๒.๓ การรับรองมาตรฐาน 
(๑)  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มีจํานวนคณะที่รับการประเมินจํานวน ๗ คณะ     
(๒) คณะที่ได้รับรองมาตรฐาน จํานวน ๗ คณะ   
(๓) ผลประเมินระดับสถาบันได้รับคะแนนเฉลี่ย ๔ .๓๗ ระดับคุณภาพ ดี แสดงว่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สมศ. กําหนด  
 

๑.๓ ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

๑.๓.๑ ระดับสถาบนั 
 ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีความเข้มแข็งและโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างย่ิง มโนราห์ และหนังตะลุง  มหาวิทยาลัยจึงควรเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าวในรูปการผลิตบัณฑิตและพัฒนาหลักสูตรหรือการให้บริการวิชาการในรูปของการ
ฝึกอบรมเยาวชนท้องถิ่น 
 ๒) ภาพรวมด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาในระดับหน่ึง 
บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้ศักยภาพเพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้มาก
ขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจดําเนินการในรูป “ตลาดนัดวิชาการ” โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนาสามครั้ง คือ 
๑)สัมมนาบุคลากรและหน่วยงานภายในเพ่ือให้ทราบศักยภาพและความต้องการด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ๒)จัดสัมมนาหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให้ทราบความต้องการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และ๓) จัดประชุมสัมมนาระหว่างมหาวิทยาลัยฯและหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือกําหนดหัวข้อการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ทั้งน้ีการประชุมอาจให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยให้ข้อเสนอแนะร่วมด้วย 
 ๓) มหาวิทยาลัยฯมีการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถรองรับการจัดการเรียนการ
สอนระดับปริญญามหาบัณฑิตในลักษณะแผน ก แบบ ก (๒) ซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้บัณฑิตและมหาวิทยาลัย 
ดังน้ันมหาวิทยาลัยฯ ควรปรับปรุงคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐาน TCI โดยเน้นการวิจัยเฉพาะท้องถิ่น เพ่ือเป็น
เวทีให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติต่อไป 
 ๔) ภารกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นโดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนโดยไม่คิดมูลค่า เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะสาธารณกุศล มหาวิทยาลัยฯควรพิจารณา
การบริการวิชาการแก่ภาคธุรกิจ เอกชนในลักษณะการสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยฯ เช่น การตรวจวัดคุณภาพ
มาตรฐาน เป็นต้น 
 ๕) มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดทํายุทธศาสตร์การวิจัยโดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาค
ราชการในพ้ืนที่โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือพัฒนาความรู้และสร้างผลผลิตตอบสนองการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
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๑.๓.๒ ระดับคณะ  
จากการที่มหาวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากกลุ่มคณะวิชา

ทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ยังพบอีกว่าคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
มีบทบาทและผลงานเชิงประจักษ์ด้านบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติที่
สามารถใช้เป็นต้นแบบของการทํางานเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์  
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๒. บทนํา 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒.๑ ข้อมูลพืน้ฐานของสถาบัน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถานศึกษาที่เก่าแก่แห่งหน่ึงในจังหวัดสงขลาเริ่มก่อต้ังเมื่อ                     
ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ด้วยเหตุที่ขณะนั้นการศึกษาได้ขยายตัว มากขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ธรรมการ
มณฑลนครศรีธรรมราช และธรรมการจังหวัดสงขลาได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลขึ้นรับนักเรียนช้ันประถม
บริบูรณ์ (ป.๔) เข้าเรียนตามหลักสูตร ป.๔ ป.๕ และ ป.๖ โดยเพ่ิมวิชาครูเป็นพิเศษ ผู้เรียนสําเร็จเรียกว่าครู
ประกาศนียบัตรมณฑล 
ปี พ.ศ.  ๒๔๖๒  ทางการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงได้ต้ังโรงเรียนฝึกหัด
ครูประจํามณฑลข้ึนโดยเฉพาะ ณ ตําบลท่าชะมวง อําเภอกําแพงเพชร (ปัจจุบัน อ.รัตภูมิ) ใน                    
ปี พ.ศ.๒๔๖๘ รับนักเรียนจบ ม.๓ หรือครู ที่ทางอําเภอหรือจังหวัดส่งมาเรียน ๒ ปี ได้รับประกาศนียบัตรครู
มูล (ป.) 
ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และได้ย้ายมาเรียนที่ตําบลคอหงส์ 
อําเภอหาดใหญ่ในปี พ.ศ.  ๒๔๙๐ และได้เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครู โดยรับนักเรียนที่จบ ป.๖ มาเรียน ๑ ปี ได้รับประกาศนียบัตรครูมูล 
ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ กระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้สอนตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษารับนักเรียนที่จบ ม.๖ เข้าเรียน ๒ ปี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) โรงเรียนฝึกหัดครู
มูลสงขลา ย้ายมาอยู่หมู่ที่ ๔ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมืองสงขลา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙ และยกฐานะ
เป็นวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ขยายช้ันเรียนในระดับ ป.กศ. สูง และรวมกิจการ
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสงขลาเข้ามาไว้ด้วยกันในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐ 
ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยรับนักเรียน         ป.กศ. 
สูง หรือ พ.ม. เข้ามาเรียนอีก ๒ ปี ได้รับวุฒิครุศาสตร์บัณฑิต 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  เปิดสอน อคป. ในระดับ ป.กศ. สูง และปริญญาตรีและต่อมาได้ขยายกิจการอบรมครูไปเปิด
สอนที่จังหวัดพัทลุงและสตูล 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ วิทยาลัยครูภาคใต้ซึ่ง
เรียกว่า “วิทยาลัยชุมชนสงขลา” เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรม และเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เริ่มต้ังโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูสงขลา และเปิดดําเนินการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ เปิดสอนทั้ง
ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๙  เปิดสอน กศ.บป. ในระดับอนุปริญญาและปริญญาทั้งในสาขาครุศาสตร์และสาขาอ่ืน 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”  
แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ช่ือใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏสงขลา”  
มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีฐานะเป็นสถาบันราชภัฏสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อวันที่ 
๒๔ มกราคม ๒๕๓๘ 



๒ 
 
 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  มีฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ 
 
ปรัชญา : ปณธิาน : วิสัยทัศน์ : พันธกิจ 
 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศกึษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ปณิธาน 
ปณิธานมหาวิทยาลัย    :    มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยเพ่ือการ
พัฒนา ท้องถิ่น โดยความร่วมมือของท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    กระจายโอกาส และความ
เสมอภาค    ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา     ทั้งน้ีโดยพัฒนาสถาบันให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพใน
การดําเนินงามตามภารกิจ    อันได้แก่    การให้ศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง   ทําการวิจัย   ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม การปรับปรุงถ่ายทอดและการพัฒนาเทคโนโลยี   การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม        ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรประจําการ เพ่ือสร้างเสริมและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น     ให้ประชาชนและรักและเป็น
สถาบันของประชาชนได้ 
 

วิสัยทัศน์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันผลติครูและบัณฑิตที่มีคุณธรรมนําความรู้ มุ่งเน้นการทําวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น และสร้างความโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นผู้นําของภาคใต้ 
 

พันธกิจ   
 ๑. จัดการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคณุภาพและคุณธรรม 
       ๒. ศึกษา วิจัย และสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
      ๓. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการวิจัย 
       ๔. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ่นและของชาติ 
       ๕. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของวิชาชีพครู 
       ๖. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย 
 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 “เป็นคนดี  มทีักษะชีวิต  มจีิตสาธารณะ” 
 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
 
๒.๒ ผลการพฒันาคุณภาพจากการประเมินรอบทีผ่่านมา  

การพัฒนาคณุภาพจากผลการประเมิน 
๏ ผลการประเมินรอบแรก และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ 
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 มาตรฐานที่๑  คุณภาพของบัณฑิตเป็นผลงานเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความตระหนักในความสําคัญ
ในการผลิตบัณฑิต ความพยายามของสถาบันในการผลิตบัณฑิต จนกระทั่งบรรลุผลสัมฤทธ์ิ คือ ได้ผลผลิต
บัณฑิตที่เป็นที่ยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซี่งเป็นเป้าหมายสําคัญที่
สถาบันการศึกษาทุกแห่งพยายามท่ีจะบรรลุถึง อึกทั้งบัณฑิตก็มีความรู้ความสามารถโดยรวมไม่ด้อยกว่า
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
 สําหรับความสําเร็จในเร่ืองการสร้างบัณฑิตให้สามารถหางานทําได้โดยเร็วน้ัน เมื่อคาดการณ์จาก
ข้อมูลบัณฑิตมีงานทําในช่วงปีก่อนการประเมิน ก็กล่าวได้ว่าดําเนินงานได้บรรลุถึงทั้งสามมิติ ส่วนการศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษา คาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าว สถาบันอาจจะยังไม่ได้ให้ความสําคัญมากนักจึงยังไม่ได้ใช้
ความพยายามผลักดันเต็มที่ แต่คงมุ่งให้บัณฑิตได้มีงานทําเป็นประเด็นหลักมากกว่า ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาซึ่งในปี ๒๕๔๖ มีเฉพาะระดับปริญญาโทน้ัน การตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ยังไม่มี อีกทั้งควรพัฒนา
คุณภาพงานวิทยานิพนธ์อีกด้วย ประเด็นวิทยานิพนธ์จึงยังไม่ผ่านมิติความตระหนักถึงความสําคัญ 
 
 มาตรฐานที่๒  สถาบันได้ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อีกทั้งได้ส่งเสริมการสร้าง
ประสบการณ์จริงและการพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและศักยภาพ จึงกล่าวได้ว่าสถาบันได้ตระหนักถึง
ความสําคัญในเรื่องน้ีเป็นอย่างดี ได้มีความพยายามเต็มที่และผลักดันจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ อย่างไรก็ตามยังมี
บางกลุ่มวิชาที่ยังต้องพัฒนาการดําเนินงานน้ีให้ก้าวทันกลุ่มวิชาที่ประสบความสําเร็จแล้ว 
 ในเร่ืองการประเมินการสอนของอาจารย์แม้จะมีการมอบหมายให้แต่ละคณะดําเนินการเองแต่การ
ผลักดันทั้งระบบสถาบันยังไม่มี ทําให้มีความแตกต่างกันในทางปฏิบัติระหว่างคณะซึ่งแสดงถึงมิติความ
พยายามในระดับสถาบันที่จะมีการประเมินการสอนของอาจารย์และนําผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ว่ายังอยู่ในระดับที่ต้องเพ่ิมพูนขึ้นอีก 
 
 มาตรฐานท่ี๓  ในการสนับสนุนการเรียนรู้น้ันสถาบันได้แสดงถึงความพยายามท่ีจะระดมทรัพยากร
และความร่วมมือจากทั้งภายในและภายนอกสถาบันมาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนถึง
มิติของความตระหนักในความสําคัญ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาจากการนําข้อมูลที่คลาดเคลื่อนมาใช้ในการ
ประเมินตนเองของสถาบัน ทําให้คณะผู้ประเมินประสบความยากลําบากในการสรุปการประเมินในหลายตัว
บ่งช้ี ในมิติของความพยายามพอจะสรุปได้เพียงว่ายังต้องเพ่ิมความพยายามข้ึนอีก เพ่ือให้สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันประสงค์ 
 
 มาตรฐานที่๔  ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ยังน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารย์ และเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันยังตํ่ากว่าเกณฑ์สมศ. สะท้อนถึงการท่ีสถาบันยังให้ความสําคัญกับการ
สร้างผลงานวิจัยของคณาจารย์น้อยอยู่ 
 
 มาตรฐานท่ี๕  สถาบันให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
มีการผลักดันให้เกิดการดําเนินงานจนบรรลุผลตามที่สถาบันกําหนด แต่ในด้านการร่วมเป็นกรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันของคณาจารย์น้ันสถาบันยังไม่ได้ผลักดันภารกิจน้ันมากนัก 
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 มาตรฐานที่๖  ในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมน้ัน แม้ว่าสถาบันจะประเมินตนเองว่า มีกิจกรรม
ไม่มากนัก แต่ก็สะท้อนถึงการที่สถาบันได้ตระหนักในความสําคัญของภารกิจน้ันรวมทั้งมีความพยายามผลักดัน 
เพียงแต่ยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
 
 มาตรฐานท่ี๗  การบริหารจัดการในภาพรวมยังต้องการการพัฒนา และหากสถาบันได้จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาสนับสนุน จะช่วยให้สามารถประเมินคุณภาพของการบริหารจัดการได้ชัดเจน
ขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อสถาบัน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ มากกว่าที่ดําเนินการอยู่ 
 
 มาตรฐานที่๘  สถาบันได้ให้ความสําคัญและพยายามพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมา
ตลอดเวลาหลายปี เห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และการเตรียมการรับการประเมินจาก
ภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๏ ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสถาบัน 
 คณะผู้ประเมินภายนอกได้ประมวลข้อคิดเห็นที่ได้จากข้อมูลเอกสาร บุคคล และการสังเกตการณ์   
มาเสนอเป็นข้อคิดเห็นสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังน้ี 
 
 ๑) การเป็นสถาบันเก่าแก่ที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยเฉพาะในด้านการสนองตอบต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสามารถรักษาเอกลักษณ์ที่สร้างความโดดเด่นของสถาบันไว้ด้วยการกําหนดภารกิจ
สถาบันไว้ทั้งในด้านการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู และการถ่ายทอด ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยี ทําให้
สถาบันมีรากฐานที่มั่นคง มีโอกาสท่ีจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้โดยง่าย หากสถาบันสามารถผลักดันให้มีการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทําขึ้นจากการระดมบุคลากรของสถาบันมาร่วมคิดอย่างสมบูรณ์ 
 ๒) บัณฑิตของสถาบันเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้ง
ความสามารถทั่ วๆไป  อย่างไรก็ตามหากสถาบันได้เ พ่ิมพูนศักยภาพของบัณฑิตในเรื่องภาษาทั้ ง
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้นไปอีก ย่อมจะทําให้บัณฑิตของสถาบันมี
คุณภาพสูงย่ิงขึ้น 
 ๓) การให้ความสําคัญกับคุณภาพงานวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่
วิทยานิพนธ์ เป็นเรื่องที่สถาบันสมควรให้ความสําคัญให้มากขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วย 
 ๔) การมีระบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ในระดับสถาบันแทนการมอบหมายให้แต่ละ
หน่วยงานดําเนินการเอง จะช่วยให้การประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เน่ืองจากมี
มาตรฐานเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันได้ และมีคุณภาพที่ยอมรับร่วมกันสามารถนํามาใช้ประโยชน์สําหรับพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนทั้งชองแต่ละหน่วยงานและในระดับสถาบัน 
 ๕) การเป็นสถาบันเก่าแก่และมีช่ือเสียง รวมทั้งมีบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม น่าจะเป็นสิ่ง
สนับสนุนให้สถาบันสามารถระดมทรัพยากรจากภายนอกมาช่วยในกิจการต่างๆของสถาบันได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะ
เป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ หรือการทําวิจัย 
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 ๖) สถาบันได้พยายามยกระดับคุณภาพของตนเองและดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยบุคลากรส่วนใหญ่
เห็นความสําคัญและสนับสนุนการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตาม หากสถาบบัน
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู้และทักษะในการประเมินคุณภาพภายนอกตามเกณฑ์ สมศ. มา
ให้ความรู้แก่บุคลากรให้ทั่วถึงทุกหน่วยงานและครอบคลุมบุคลากรมากที่สุด จะช่วยให้บุคลากรเกิดความรู้
ความเข้าใจในสาระของมาตรฐานและตัวบ่งช้ีมากขึ้น และตรงกัน 
 ๗) ในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันมีช่ือเสียงเป็นที่ปรากฏและมีศักยภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจน้ีอยู่แล้ว จึงสมควรที่สถาบันจะดํารงช่ือเสียงน้ีให้คงอยู่ตลอดไป 
 ๘) สถาบันได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนอยู่แล้วหากสถาบัน
สนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน
ให้มากขึ้น ย่อมจะช่วยสร้างช่ือเสียงของสถาบันมากย่ิงขึ้นไปอีก 
 ๙) ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกยังมีความบกพร่องอยู่ หากสถาบันให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สถาบันมีข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วน ทันสมัย และเช่ือถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันในทุกด้าน 
 ๑๐)บุคลากรในบางหน่วยงานยังเรียกร้องระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
สถาบันจึงควรให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลของสถาบันให้มากขึ้น ทั้งในด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สถาบันจึงควรให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลของสถาบันให้มากขึ้น ทั้งในด้าน
การบริหารและพัฒนาบุคลากร  

๏ ผลการประเมินรอบสอง และข้อเสนอแนะการพัฒนาจากคณะกรรมการ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาจัดตนเองอยู่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ ๒ ซึ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาสังคม กลุ่มสาขาวิชาที่รับการประเมินมี ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ 
กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม กลุ่มสาขาวิชาบริหารฯ และ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ผลการประเมินตามเกณฑ์ของ สมศ. เฉลี่ยรวม ๗ มาตรฐาน ปรากฏผลดังรายละเอียดในตาราง
สรุปผลการประเมินระดับสถาบันและระดับกลุ่มสาขาวิชา จําแนกเป็นรายมาตรฐาน 
 จากตารางดังกล่าว พอจะสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกได้ดังน้ี 
 

 ๑) ผลการประเมินระดับกลุ่มสาชาวิชา 
   ๑.๑)  กลุ่มสาชาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ  ประกอบด้วย ๒ คณะ คือ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลการประเมินเฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี
มาก ๒ มาตรฐาน เท่ากัน ได้แก่ ด้านระบบการประกันคุณภาพ (๕.๐๐) และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (๕.๐๐) ผลการประเมินเฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี ๔ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้าน
การบริการวิชาการ (๔.๒๑) ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (๓.๗๓) ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(๓.๖๐) และด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (๓.๕๖) ผลการประเมินเฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้ 
๑ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต (๓.๓๓) โดยไม่มีด้านใดอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและผลการประเมิน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (๓.๙๗) จึงถึงขั้นควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
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  ๑.๒)  กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มีคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเดียว ผลการประเมิน
เฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก ๓ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านระบบการประกันคุณภาพ (๕.๐๐) 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐) และด้านการบริการวิชาการ (๔.๘๓) ผลการประเมินเฉลี่ยราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดี ๔ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (๔.๒๐) ด้านการ
พัฒนาสถาบันและบุคลากร (๔.๐๐) ด้านคุณภาพบัณฑิต (๔.๐๐) และ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(๓.๗๘) น่ันคือ ไม่มีด้านใดอยู่ในระดับพอใช้หรือต้องปรับปรุงเลย และผลการประเมินเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
ดี (๔.๓๗) จึงถึงขั้นควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
 

  ๑.๓)  กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์  มีคณะครุศาสตร์คณะเดียว ผลการประเมินเฉลี่ยราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีมากเท่ากัน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านระบบการประกันคุณภาพ (๕.๐๐) ด้านการบริการ
วิชาการ (๕.๐๐) และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐) ผลการประเมินเฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับดี ๓ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (๔.๑๘) ด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน (๔.๐๐) และด้านคุณภาพบัณฑิต (๓.๘๓) ผลการประเมินเฉลียรายมาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้ ๑
มาตรฐาน ได้แก่ ด้านงานวิจัยและงานาร้างสรรค์ (๓.๔๐) โดยไม่มีด้านใดอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและผลการ
ประเมินเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (๔.๓๒) จึงถึงขั้นควรได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
  ๑.๔)  กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมฯ  มีคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะเดียว ผลการประเมินเฉลี่ย
รายมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก ๑ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐)  ผลการ
ประเมินเฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี ๔ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต (๔.๕๐) ด้าน
การบริการวิชาการ (๔.๓๓) ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (๔.๒๐) และด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
(๓.๗๘) ผลการประเมินเฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้ ๒ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร (๓.๒๗) และด้านระบบการประกันคุณภาพ (๓.๐๐) โดยไม่มีด้านใดอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง และผลการประเมินเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับดี (๔.๐๕) จึงถึงขั้นควรได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. 
 

  ๑.๕)  กลุ่มสาขาวิชาบริหารฯ  มีคณะวิทยาการจัดการคณะเดียว ผลการประเมินเฉลี่ยราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก ๑ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐) ผลการ
ประเมินเฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี ๕ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านระบบการประกันคุณภาพ 
(๔.๕๐) ด้านคุณภาพบัณฑิต (๔.๓๓) ด้านการบริการวิชาการ (๔.๐๔) ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
(๓.๙๑) และด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (๓.๕๖) ผลการประเมินเฉลียรายมาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้ 
๑ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (๓.๒๐) โดยไม่มีด้านใดอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และผล
การประเมินเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดี (๔.๐๗) จึงถึงขั้นควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
 

  ๑.๖)  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะเดียว ผลการประเมินเฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีมากเท่ากัน ๒ มาตรฐาน ได้แก่ ด้านระบบการ
ประกันคุณภาพ (๕.๐๐) และด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐) ผลการประเมินเฉลี่ยราย
มาตรฐานอยู่ในระดับดี ๓ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านการบริการวิชาการ (๔.๐๘) ด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอน (๓.๖๗) และด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลการ (๓.๖๔) ผลการประเมินเฉล่ียราย
มาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้ ๒ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (๓.๔๐) และ
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ด้านคุณภาพบัณฑิต (๓.๑๗) โดยไม่มีด้านใดอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และผลการประเมินเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดับดี (๓.๘๙) จึงถึงขั้นควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
  
 
 ๒)  ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 ๒.๑) ผลการพิจารณาตามแนวทางที่ ๑ คือการพิจารณาผลการประเมินตามเกณฑ์ของ สมศ. ใน
มาตรฐาน ๗ ด้าน ปรากฏว่า ผลการประเมินเฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก ๒ มาตรฐาน เรียงตามลําดับ
ได้แก่ ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕.๐๐) และด้านการบริการวิชาการ (๔.๖๗) ผลการประเมิน
เฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับดี ๓ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (๔.๐๐) 
ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (๓.๘๒) และด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (๓.๖๗) ผลการประเมิน
เฉลี่ยรายมาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้ ๒ มาตรฐาน เรียงตามลําดับได้แก่ ด้านคุณภาพบัณฑิต (๓.๕๐) และด้าน
ระบบการประกันคุณภาพ (๓.๐๐) โดยไม่มีด้านใดอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และผลการประเมินเฉลี่ยโดย
รวมอยู่ในระดับดี (๓.๙๒) จึงถึงขั้นควรได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.   
 

 ๒.๒)  ผลการพิจารณาตามแนวทางที่ ๒  คือ การนําผลการประเมินระดับกลุ่มสาขาวิชามาพิจารณา
ร่วมกัน ปรากฏว่าทุกกลุ่มสาขาวิชามีผลการประเมินถึงขั้นควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. โดยไม่
มีกลุ่มสาขาวิชาใดได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ดังน้ันผลการประเมินระดับสถาบันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จึงถึงขั้นควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ. 
 จึงสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะพิจารณาตามแนวทางที่ ๑ หรือแนวทางที่ ๒ ถ้าอาศัยข้อมูลของปีการศึกษา 
๒๕๔๘ แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา คงจะผ่านการประเมินในระดับดี และสมควรได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. ในระดับสถาบัน 
 

 ๒.๓)  จุดเด่นและการปฏิบัติที่ดี 
  ๑.)  ผลการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความโดดเด่นทั้งระดับ
สถาบันและระดับกลุ่มสาขาวิชา 
  ๒.)  มหาวิทยาลัยและกลุ่มสาชาวิชาให้ความสําคัญกับภารกิจการบริการวิชาการ มีผลการ
ดําเนินงานเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
  ๓.)  มหาวิทยาลัย คณะวิชา และหน่วยงานต่างๆ ทํางานกับชุมชนอย่างใกล้ชิดและเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้ใช้สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเต็มที่ 
  ๔.)  เป็นแม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดสงขลา ทําให้ทุกสถาบันทั้งของรัฐและเอกชน
ทํางานประสานกันอย่างดี 
 

 ๒.๒.๔  จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑.)  ควรปรับกระบวนการบริหารจัดการโดยเฉพาะเร่ืองแผนงานและภาวะผู้นําฝ่ายบริหาร
ทุกระดับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
  ๒.)  ควรเร่งแก้ไขภาวะขาดแคลนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการเพ่ือมิให้ส่งผล
กระทบต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
  ๓.)  ควรเพ่ิมการพัฒนาวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. และ สกอ. 



๘ 
 
 

  ๔.)  ควรปรับปรุงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่มีการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้ง
การปรับปรุงวารสารของมหาวิทยาลัยให้มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้มีมาตรฐานการเผยแพร่ทาง
วิชาการให้เป็นที่ยอมรับ 
  ๕.)  ควรกําหนดทิศทางและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในระยะสั้นและระยะยาวโดยเน้น
การมีส่วนร่วมและการสื่อสารภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๓.๑ เกณฑ์การประเมินและการรับรองมาตรฐาน 



๙ 
 
 

การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษารอบสาม จะพิจารณาข้อมูลจากการประเมิน ตัวบ่งช้ีที่
เช่ือมโยงไปสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถาบัน ดังน้ี 

๓.๒.๑ การประเมินระดับตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม กําหนดให้ค่านํ้าหนักของตัวบ่งช้ีทุกตัวเท่ากัน

ทั้งหมด พิจารณาให้คะแนนจากผลการดําเนินงานจริงของสถาบัน โดยกําหนดให้ตัวบ่งช้ีแต่ละตัว 
มีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใช้ค่าคะแนนต้ังแต่ ๐ ถึง ๕  

๓.๒.๒. การคํานวณผลการประเมิน 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกให้นําเสนอผลเป็นคะแนนรายตัวบ่งช้ีและคะแนนเฉลี่ยตามกลุ่ม

ตัวบ่งช้ี ดังรายละเอียดตามตาราง ในการคํานวณค่าตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณและค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งช้ีให้ใช้
ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่าต้ังแต่ .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากน้ีให้ปัดเศษท้ิง 
ในการพิจารณาตัดสินผลและรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาจะพิจารณาผลการประเมินในตัว
บ่งช้ีพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบ่งช้ีที่ ๑ – ๑๑) และในภาพรวม  

 

ประเภทของตัวบ่งชี ้ จํานวนตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยที่ได้ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพ้ืนฐาน ๑๕ ๔.๖๔ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  ๒ (๓) ๔.๓๙ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ๑ (๒) ๕.๐๐ 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพันธกิจหลักของสถานศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี ๑ - ๑๑) 

๑๑ ๔.๖๗ 

ภาพรวม ๑๘ (๒๐) ๔.๙๐ 
 
หมายเหตุ ๑) ในกลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม มีการกําหนดตัวบ่งช้ีย่อย 

๑๖.๑, ๑๖.๒ และ ๑๘.๑, ๑๘.๒ จึงใส่จํานวนตัวบ่งช้ีที่นํามาคิดค่าเฉล่ียในวงเล็บ 
     ๒) หากในระดับสถาบันหรือระดับคณะไม่ประเมินในตัวบ่งช้ีใด จํานวนตัวหารจะลดลงไป

เท่าจํานวนตัวบ่งช้ีที่ไม่ประเมิน 
๓.๒.๓ การรับรองมาตรฐานคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา 

 ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ี 
 (๑) ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียจากตัวบ่งช้ีตามพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบ่งช้ีที่  

๑ – ๑๑) ต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ 
(๒) ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียจากภาพรวมทุกตัวบ่งช้ีต้ังแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา มีหน่วยในการประเมินเป็นคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน ดังน้ันเกณฑ์ในการพิจารณาเพ่ือรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา                  
จะพิจารณาการรับรองคุณภาพใน ๒ ระดับ คือ 

๑) ระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
๒) ระดับสถาบัน 

๑) การรบัรองมาตรฐานคุณภาพในระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 



๑๐ 
 
 

    คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าจะได้รับรองเมื่อผลประเมินของคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า ได้
คะแนนเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๒) การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสถาบัน 
     สถาบันจะได้การรับรองเมื่อ 

๒.๑ ผลประเมนิระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 
๒.๒ คะแนนผลการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเง่ือนไขดังน้ี 

๒.๒.๑ สถาบันที่มีจํานวน ๑-๓ คณะ ทุกคณะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๒.๒.๒ สถาบันที่มีจํานวน ๔-๙ คณะ มีคณะที่มีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ในระดับพอใช้ ได้เพียง ๑ คณะเท่าน้ัน ที่เหลือต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 
๒.๒.๓ สถาบันที่มีคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าจํานวนต้ังแต่ ๑๐ คณะขึ้นไป มีคณะเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ ๙๐ ของจํานวนคณะทั้งหมด   
๓.๒.๔ ระดับคุณภาพ 
         ค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวบ่งช้ีหรือในภาพรวม สามารถแปลความหมายของระดับคุณภาพ ดังน้ี 
 

 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

๓.๒ กระบวนการตรวจเย่ียมและการประเมินคณุภาพภายนอก 

๓.๒.๑ การวางแผนการประเมิน 
(๑) แผนก่อนการประเมิน 

 ก่อนการตรวจเย่ียมมีการดําเนินการประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ให้กับคณะผู้ประเมินเพ่ือการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น และคณะผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพ่ือจัดทํา
ข้อกําหนดและขอบเขตการประเมิน แบ่งภาระหน้าที่ของการตรวจประเมินพร้อมส่งหนังสือช้ีแจงรายละเอียด
และกําหนดการตรวจเย่ียมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทราบ 

• การแบ่งทีมผูป้ระเมินตรวจเย่ียมคณะและสัมภาษณ ์ดังตาราง 
ลําดับ
ท่ี 

เวลา คณะ รายชื่อคณะผู้ประเมิน 

๒๗ ก.พ. ๕๕ 



๑๑ 
 
 

๑. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล  

๒๘ ก.พ. ๕๕ 

๒. ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล  

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  

๓. ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. คณะวิทยาการจัดการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีด์ิมน  นครินทร์  

อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน  

๔. ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  จุลเสนีย์  

๕. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น. คณะครุศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีด์ิมน  นครินทร์  

อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน 

๖. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล  

รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล  

ลําดับ
ท่ี 

เวลา คณะ รายชื่อคณะผู้ประเมิน 

๗. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น. คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  จุลเสนีย์  

รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ  

• การแบ่งความรับผิดชอบกลุ่มตัวบ่งช้ี 
ดังตารางที่ ๒ รายช่ือผู้ประเมินมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ระดับสถาบันตามตัวบ่งช้ี 
 

ตัวบ่งชี้ (หน่วยวัด) ผู้ประเมิน 

๑) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
ก. ด้านคณุภาพบัณฑิต  
๑.บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้งาน ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี  

 
 
รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนกุล 



๑๒ 
 
 

ตัวบ่งชี้ (หน่วยวัด) ผู้ประเมิน 

๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนกุล 

๓. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนกุล 

 ๔. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนกุล 

ข. ด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์  
เผยแพร ่

รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ   

 

๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ   

๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ   

ค. ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม 
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล  

 

๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล  

 
ง. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  จุลเสนีย์  

 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  จุลเสนีย์  

 
จ. ด้านการบรหิารและพัฒนาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีด์ิมน  นครินทร์  

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีด์ิมน  นครินทร์  

๑๔. การพัฒนาคณาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีด์ิมน  นครินทร์  

๑๕. ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีด์ิมน  นครินทร์  



๑๓ 
 
 

ตัวบ่งชี้ (หน่วยวัด) ผู้ประเมิน 

๒) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  จุลเสนีย์  

๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  จุลเสนีย์  

๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  จุลเสนีย์  

๓) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
๑๘. ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 

๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ ๑ จติสาธารณะ 
       ๑๘.๒ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ประเด็นที่ ๒ ด้านนโยบายรัฐบาล 

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล  

 
 
 

(๒) แผนระหว่างการประเมิน 
ระหว่างการตรวจเย่ียมมีการดําเนินการประกอบด้วย  คณะผู้ประเมินพบคณะผู้บริหารของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์และกระบวนการในการประเมินคุณภาพภายนอก และรับ
ฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตรวจเย่ียมคณะ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ 
สังเกตการณ์การเรียนการสอน ศึกษาเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน ตรวจสอบข้อมูลสนทนา/
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง และหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินคณะผู้ประเมิน วิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือเตรียมเสนอ
ผลการตรวจเยี่ยมโดยวาจาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทราบ 

(๓) แผนหลังการประเมิน 
ภายหลังการตรวจเยี่ยมมีดําเนินการประกอบด้วย  คณะผู้ประเมินจัดทํา (ร่าง) รายงานการประเมิน

คุณภาพ และส่ง (ร่าง) รายงานดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายใน ๑๕ วัน เพ่ือรับทราบผลการ
ประเมิน และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง/ทักท้วง/แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลภายใน ๑๕ วันและส่งกลับยังคณะ
ผู้ประเมิน เพ่ือจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งให้ สมศ.พิจารณาและดําเนินการต่อไป 

 
๓.๒.๒ วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

 คณะผู้ประเมินมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลประกอบด้วย ๑) วิเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากน้ันนําข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง
จากสถาบัน ๒) สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุน นักศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง ๓) สังเกตการ



๑๔ 
 
 

จัดการเรียนการสอน ๔) ตรวจเย่ียมคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ ๕) ศึกษาข้อมูลอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องเพ่ือยืนยันสภาพจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๓.๓ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ 
๒) รองศาสตราจารย์อ่ิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ   กรรมการ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีด์ิมน  นครินทร์  กรรมการ 
๔) รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล  กรรมการ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  จลุเสนีย์  กรรมการ 
๖) อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน   เลขานุการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



๑๕ 
 
 

๔.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของระดับคณะและระดับสถาบนั  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 
ผลการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนน
เฉลี่ย ๓.๙๕ โดยมีคณะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน ๒ คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ ๔.๕๑ และคณะครุศาสตร์ ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ ๔.๕๖ ระดับคุณภาพ ดี 
มีจํานวน ๖ คณะ ดังน้ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ ๔.๔๙ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๘๒ คณะวิทยาการจัดการ ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๘๒ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ ๓.๘๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ ๓.๕๔ 
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๕๕ ๑๗๒*๑๐๐ ร้อยละ

๙๐.๑๒ 
๔.๕๑ ดีมาก 

๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๗๐ ๗๘*๑๐๐ ร้อยละ
๘๙.๗๔ 

๔.๔๙ ดี 

๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๒๕๙ ๓๓๙*๑๐๐ ร้อยละ 
๗๖.๔๐ 

๓.๘๒ ดี 

๔ คณะวิทยาการจัดการ ๔๖๘ ๖๑๓*๑๐๐ ร้อยละ 
๗๖.๓๕ 

๓.๘๒ ดี 

๕ คณะครุศาสตร์ ๑๑๓ ๑๒๔*๑๐๐ ร้อยละ 
๙๑.๑๓ 

๔.๕๖ ดีมาก 

๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๙๓ ๓๘๕*๑๐๐ ร้อยละ 
๗๖.๑๐ 

๓.๘๑ ดี 

๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕๘ ๘๒*๑๐๐ ร้อยละ 
๗๐.๗๓ 

๓.๕๔ ดี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๑,๔๑๖ ๑,๗๙๓     
*๑๐๐ 

ร้อยละ 
๗๘.๙๗ 

๓.๙๕ ดี 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปีของบัณฑิตมีอัตราส่วนค่อนข้างสูง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 
 
ผลการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับคุณภาพ ดี มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๕ โดยมีคณะที่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดับคุณภาพ ดี จํานวน ๗ คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๐๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๐๐ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ ๔.๐๔ คณะวิทยาการจัดการ ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ ๔.๓๐ 



๑๖ 
 
 

คณะครุศาสตร์ ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๒๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
๔.๐๑ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ ๔.๑๖ 
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๗๗.๗๙ ๔๔ ๔.๐๔ ๔.๐๔ ดี 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๗๒ ๑๘ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓๗๑.๗๐ ๙๒ ๔.๐๔ ๔.๐๔ ดี 
๔ คณะวิทยาการจัดการ ๗๒๒.๗๓ ๑๖๘ ๔.๓๐ ๔.๓๐ ดี 
๕ คณะครุศาสตร์ ๑๙๕.๑๐ ๔๖ ๔.๒๔ ๔.๒๔ ดี 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๒๘.๗๓ ๘๒ ๔.๐๑ ๔.๐๑ ดี 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑๐๘.๑๕ ๒๖ ๔.๑๖ ๔.๑๖ ดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๑,๙๗๖.๒๐ ๔๗๖ ๔.๑๕ ๔.๑๕ ดี 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคณุภาพบัณฑิต (ภาพรวม) ค่อนข้างสูง 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรพิจารณาทบทวนหลกัสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเพ่ิมความเข้มแข็งด้าน
ภาษาต่างประเทศและภาษาอ่ืนๆในกลุ่มประชาคมอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒) ให้ทบทวนช่วงเวลาของการฝึกงาน/สหกิจศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศโดยคณาจารย์จากสถาบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 
 
ผลการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๕.๐๐ โดยมีคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมากและมีค่าคะแนนเฉล่ีย เท่ากับ ๕.๐๐ จํานวน ๔ 
คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สําหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ น้ัน 
ไม่มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐.๒๕ ๑.๐๐*

๑๐๐ 
๒๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๐.๒๕ ๑.๐๐*
๑๐๐ 

๒๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - - NA 
๔ คณะวิทยาการจัดการ - - - - NA 
๕ คณะครุศาสตร์ ๙.๐๐ ๓๑.๐๐*

๑๐๐ 
๒๙.๐๓ ๕.๐๐ ดีมาก 

๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑.๒๕ ๕.๐๐*
๑๐๐ 

๒๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - - - NA 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๑๐.๕๐ 

แก้เป็น
๑๐.๗๕ 

๓๘*๑๐๐ ๒๗.๖๓ 
แก้เป็น 
๒๘.๒๙ 

๕.๐๐ ดีมาก 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งช้ีเชิง
ปริมาณ) 
 
ผลการประเมิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งช้ีน้ี เน่ืองจากไม่มีการเปิดการเรียน
การสอนระดับปริญญาเอก  

 
 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติการดําเนินงานจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ที่มีความสําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือน
บ้าน และในด้านสังคมและวัฒนธรรมและศาสนาที่สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านที่ใกล้ชิดใน



๑๘ 
 
 

ประชาคม ASEAN โดยเฉพาะได้แก่ Malaysia, Indonesia, and Singapore ได้อย่างสนิทสนมแน่นแฟ้นมาก
ที่สุดกว่าประเทศอ่ืนใด  จึงสมควรที่จะใช้วิกฤติที่ไม่มีการสอนระดับปริญญาเอก เป็นโอกาสวางแผนกลยุทธ์ 
เน้นสร้างเสริมพัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัย ยกระดับการจัดการศึกษาที่สูงขึ้น จากระดับท้องถิ่นที่มีมานาน
มากซึ่งทําได้ดีมากแล้ว ให้กว้างไกลออกไป ข้ามพรมแดนเก่า ไปให้ถึงพรมแดนใหม่ โดยเน้นจัดหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท และเปิดถึงปริญญาเอกเมื่อเห็นสมควรในสาขาวิชาที่เช่ือมโยงกับ ASEAN และGlobalisation เช่น 
หลักสูตร  ASEAN Studies, International Business, International Education Management, 
International Logistics Management, etc. โดยวางแผนใช้วิทยาเขตใหม่ที่ จ.สตูล เป็น Platform ใหม่
สําหรับพันธกิจระดับ  Borderless International Education Mission of SKRU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 
 
ผลการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๒.๒๖ โดยมีคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน ๑ คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๕ ระดับคุณภาพ ดี จํานวน ๑ คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๗ มีคณะที่มีระดับคุณภาพ พอใช้ จํานวน ๑ คณะ คือ คณะครุศาสตร์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๒.๘๗ มีคณะที่มีระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง จํานวน ๑ คณะ คือ  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๖๙ และคณะที่มีระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จํานวน ๓ คณะ 
คือ คณะวิทยาการจัดการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๐.๙๕  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๐.๓๗  และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๑.๐๒ 
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖.๐๐ ๘๙*๑๐๐ ร้อยละ 

๖.๗๔ 
๑.๖๙ ต้อง

ปรับปรุง 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
๔.๗๕ ๒๕*๑๐๐ ร้อยละ    

๑๙ 
๔.๗๕ ดีมาก 

๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓.๕๐ ๒๑*๑๐๐ ร้อยละ
๑๖.๖๗ 

๔.๑๗ ดี 

๔ คณะวิทยาการจัดการ ๑.๒๕ ๖๖*๑๐๐ ร้อยละ 
๑.๘๙ 

๐.๙๕ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

๕ คณะครุศาสตร์ ๒.๗๕ ๔๘*๑๐๐ ร้อยละ 
๕.๗๓ 

๒.๘๗ พอใช้ 

๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๐.๕๐ ๖๘*๑๐๐ ร้อยละ 
๐.๗๔ 

๐.๓๗ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๐.๖๓ ๓๑*๑๐๐ ร้อยละ 
๒.๐๓ 

๑.๐๒ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๑๕.๘๒ ๗  ๒.๒๖ ต้อง
ปรับปรุง 

 หมายเหตุ นําคะแนนประเมนิของทุกคณะมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนคณะ 
 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 (๑) สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประชาคมอาเซียนโดยเร่ิมต้นจากประเทศ
มาเลเซียในลักษณะการแลกเปลี่ยนนักวิจัยเพ่ือร่วมกันดําเนินการวิจัยข้ามพรมแดน (Cross border 
research) 
 



๒๐ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 
 
ผลการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับคุณภาพ ดีมาก มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๙ โดยมีคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน ๕ คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ และ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๖ คณะวิทยาการจัดการ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
๕.๐๐และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๔ มีคณะที่มีระดับคุณภาพ ดี จํานวน ๑ คณะ 
คือ คณะครุศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ พอใช้ และคณะที่มีระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
จํานวน ๑ คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๑.๔๗ 
 
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๔ ๘๙*๑๐๐ ร้อยละ 

๒๖.๙๗ 
๕.๐๐ ดีมาก 

๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๖ ๒๕*๑๐๐ ร้อยละ 
๒๔.๐๐ 

๕.๐๐ ดีมาก 

๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔ ๒๑*๑๐๐ ร้อยละ 
๑๙.๐๕ 

๔.๗๖ ดีมาก 

๔ คณะวิทยาการจัดการ ๑๖ ๖๖*๑๐๐ ร้อยละ 
๒๔.๒๔ 

๕.๐๐ ดีมาก 

๕ คณะครุศาสตร์ ๘ ๔๘*๑๐๐ ร้อยละ 
๑๖.๖๗ 

๔.๑๗ ดี 

๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔ ๖๘*๑๐๐ ร้อยละ 
๕.๘๘ 

๑.๔๗ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๖ ๓๑*๑๐๐ ร้อยละ 
๑๙.๓๕ 

๔.๘๔ ดีมาก 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๖๘ ๓๔๘*๑๐๐ ร้อยละ 
๑๙.๕๔ 

๔.๘๙ ดีมาก 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) บางคณะสามารถประยุกต์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิง
นโยบายสาธารณะ แสดงให้เห็นถึงการเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่น 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรมีการถอดบทเรียนจากการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ในทุกด้านเพ่ือ
ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอด 

 
 



๒๑ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 
 
ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๕ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน ๓ คณะ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากัน คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการและ คณะ    ครุศาสตร์ 
คณะที่มีระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง จํานวน ๓ คณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๒.๐๐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๗๙ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๑.๖๑ และคณะที่มีระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จํานวน ๑ คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๑.๔๗ 
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๑.๐๐ ๘๙*๑๐๐ ร้อยละ 

๑๒.๓๖ 
๕.๐๐ ดีมาก 

๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๑.๐๐ ๒๕*๑๐๐ ร้อยละ 
๔.๐๐ 

๒.๐๐ ต้อง
ปรับปรุง 

๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๐.๗๕ ๒๑*๑๐๐ ร้อยละ 
๓.๕๗ 

๑.๗๙ ต้อง
ปรับปรุง 

๔ คณะวิทยาการจัดการ ๖.๗๕ ๖๖*๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐.๒๓ 

๕.๐๐ ดีมาก 

๕ คณะครุศาสตร์ ๕.๐๐ ๔๘*๑๐๐ ร้อยละ 
๑๐.๔๒ 

๕.๐๐ ดีมาก 
 

๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒.๐๐ ๖๘*๑๐๐ ร้อยละ 
๒.๙๔ 

๑.๔๗ ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑.๐๐ ๓๑*๑๐๐ ร้อยละ 

๓.๒๓ 
๑.๖๑ ต้อง

ปรับปรุง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๒๗.๕๐ ๓๔๘*๑๐๐ ร้อยละ 

๗.๙๐ 
๓.๙๕ ดี 

 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) เพ่ือประโยชน์ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยฯและคณะ ควร
พัฒนาผลงานวิชาการ/งานวิจัย/ตํารา/หนังสือ ใหม้ีคุณภาพสอดคล้องเหมาะสมกับการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ  
 
 
 



๒๒ 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 
 
ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๕.๐๐ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน ๗ คณะ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากันทุกคณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๘ ๒๐*๑๐๐ ร้อยละ 

๙๐.๐๐ 
๕.๐๐ ดีมาก 

๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๙ ๙*๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔ ๔*๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔ คณะวิทยาการจัดการ ๕ ๕*๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๕ คณะครุศาสตร์ ๘ ๑๒*๑๐๐ ร้อยละ

๖๖.๖๗ 
๕.๐๐ ดีมาก 

๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๖ ๑๑*๑๐๐ ร้อยละ
๕๔.๕๕ 

๕.๐๐ ดีมาก 

๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๓ ๖*๑๐๐ ร้อยละ ๕๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๕๓ ๖๗*๑๐๐ ร้อยละ

๗๙.๑๐ 
๕.๐๐ ดีมาก 

 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากการบริการวิชาการมาวิเคราะห์เพ่ือ
กําหนดหัวข้องานวิจัยและหรอืพัฒนาการเรียนการสอน  

 

ตัวบ่งชี้ที ่๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน ๕ คณะ และมีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากันทุกคณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะที่มีระดับคุณภาพ ดี 
จํานวน ๑ คณะ คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะที่มีระดับคุณภาพ พอใช้ จํานวน ๑ คณะ คือคณะ
วิทยาการจัดการ 



๒๓ 
 
 

 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔ คณะวิทยาการจัดการ ๓ ข้อ ๓.๐๐ พอใช้ 
๕ คณะครุศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๔ ข้อ ๔.๐๐ ดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) มหาวิทยาลัยควรแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือวิเคราะห์สถานภาพชุมชนหรือองค์กรที่มี
ความพร้อมหรือมีความต้องการในการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือร่วมกันกําหนดหัวข้อการวิจัยและสร้างความ
เข้มแข็งในลักษณะการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือองค์กรอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน โดยให้ความสาํคัญกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดล้อม และโครงสร้างชุมชนหรือองค์กร 
 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน ๗ คณะ และมีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากันทุกคณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการและ
คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔ คณะวิทยาการจัดการ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๕ คณะครุศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 



๒๔ 
 
 

 ทุกคณะให้ความสําคัญและมคีวามร่วมมือในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่น 
• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมนับเป็น Very good prachice ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา ซึ่งร่วมกับทุกคณะและจังหวัด ตลอดจนประเทศเพ่ือนบ้าน จัดงานวัฒนธรรม สมัพันธ์อย่าง
ย่ิงใหญ่ในระดับชาติ และนานาชาติเป็นประจํา และต่อเน่ืองเป็นเวลา 35 ปีมาแล้ว 
 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มผีลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๕.๐๐ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน ๗ คณะ และมีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากันทุกคณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์และ
คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔ คณะวิทยาการจัดการ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๕ คณะครุศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
(๑) การจัดการภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์เป็นระเบียบ เหมาะสมกับการรองรับการจัดการเรียนการสอนและการ
ใช้งาน  

 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 

ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มผีลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดี มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๗ 
 



๒๕ 
 
 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๔.๑๗ ๔.๑๗ ดี 
 
หมายเหตุ เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมิน 
 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) มหาวิทยาลัยฯ ควรใช้ประสบการณ์ของกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 

ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๐ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดี จํานวน ๗ คณะ ดังน้ี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๒๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๖๓ คณะวิทยาการจัดการ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๖ คณะครุศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๔  และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๕๘ 
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - ๓.๘๔ ๓.๘๔ ดี 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - - ๔.๒๑ ๔.๒๑ ดี 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - ๓.๖๓ ๓.๖๓ ดี 
๔ คณะวิทยาการจัดการ - - ๓.๖๖ ๓.๖๖ ดี 
๕ คณะครุศาสตร์ - - ๓.๘๒ ๓.๘๒ ดี 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - ๓.๘๔ ๓.๘๔ ดี 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - ๓.๕๘ ๓.๕๘ ดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - - ๓.๘๐ ๓.๘๐ ดี 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการดําเนินการประเมินผู้บริหารสถาบันในทุกระดับซึง่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 

ผลการประเมิน 



๒๖ 
 
 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ต้องปรับปรุง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๒.๐๘ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ พอใช้ จํานวน ๓ คณะ ดังน้ี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๒๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๒.๕๗ คณะครุศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๒.๙๒ คณะที่มีระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง จํานวน  ๓ 
คณะ ดังน้ี คณะวิทยาการจัดการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑.๙๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๑.๗๓ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๑.๗๒ และคณะที่มีระดับคุณภาพ 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน จํานวน ๑ คณะ คือคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๑.๗๑ 
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๔๔.๕๐ ๘๙ ๒.๗๕ ๒.๒๙ พอใช้ 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๗๗ ๒๕ ๓.๐๘ ๒.๕๗ พอใช้ 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔๓ ๒๑ ๒.๐๕ ๑.๗๑ ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

๔ คณะวิทยาการจัดการ ๑๕๔ ๖๖ ๒.๓๓ ๑.๙๔ ต้อง
ปรับปรุง 

๕ คณะครุศาสตร์ ๑๔๗ ๔๘ ๓.๐๖ ๒.๕๕ พอใช้ 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๔๑ ๖๘ ๒.๐๗ ๑.๗๓ ต้อง

ปรับปรุง 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๖๔ ๓๑ ๒.๐๖ ๑.๗๒ ต้อง

ปรับปรุง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๘๗๐.๕๐ ๓๔๘ ๒.๕๐ ๒.๐๘ ต้อง

ปรับปรุง 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) มหาวิทยาลัยฯ ควรวิเคราะห์สถานการณ์ภาระงานสอนของอาจารย์ให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้
อาจารย์มีโอกาสพัฒนาคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

(๒) กําหนดภาระงานวิจัย  ให้เป็นส่วนหน่ึงของภาระงานขั้นตํ่าของอาจารย์เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ขั้นตํ่าของอาจารย์ เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 

ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๗ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน ๓ คณะ ดังน้ี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๖ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีค่าคะแนนเฉลี่ย



๒๗ 
 
 

เท่ากับ ๔.๖๕ คณะครุศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๕๒ คณะที่มีระดับคุณภาพ ดี จํานวน  ๔ คณะ ดังน้ี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๗ คณะวิทยาการจัดการ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๔๙ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๓.๘๘ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๑๑ 
 
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - ๔.๖๖ ๔.๖๖ ดีมาก 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร - - ๔.๖๕ ๔.๖๕ ดีมาก 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - ๔.๐๗ ๔.๐๗ ดี 
๔ คณะวิทยาการจัดการ - - ๔.๔๙ ๔.๔๙ ดี 
๕ คณะครุศาสตร์ - - ๔.๕๒ ๔.๕๒ ดีมาก 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - ๓.๘๘ ๓.๘๘ ดี 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - ๔.๑๑ ๔.๑๑ ดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - - ๔.๒๗ ๔.๒๗ ดี 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
ตัวบ่งชี้ที ่๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ) 
ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๕.๐๐ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก และมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
๕.๐๐ เท่ากันทุกคณะ จํานวน ๗ คณะ ดังน้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔ คณะวิทยาการจัดการ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๕ คณะครุศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

 



๒๘ 
 
 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
(๑) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์ 

ตัวบ่งชี้ที ่๑๖ ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน  
ตัวบ่งชี้ที ่๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ) 
ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๒ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก จํานวน ๑ คณะ คือ คณะ
วิทยาการจัดการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๕ คณะท่ีมีระดับคุณภาพ ดี จํานวน ๖ คณะ ดังน้ี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
๔.๓๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ คณะครุศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๔๗ 
 
ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนน

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๙๑.๐๐ ๔๔ ๔.๓๔ ๔.๓๔ ดี 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๗๗.๖๗ ๑๘ ๔.๓๒ ๔.๓๒ ดี 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๓๙๙.๒๘ ๙๒ ๔.๓๔ ๔.๓๔ ดี 
๔ คณะวิทยาการจัดการ ๗๖๕.๐๐ ๑๖๘ ๔.๕๕ ๔.๕๕ ดีมาก 
๕ คณะครุศาสตร์ ๒๐๕.๖๗ ๔๖ ๔.๔๗ ๔.๔๗ ดี 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๔๙.๓๔ ๘๒ ๔.๒๖ ๔.๒๖ ดี 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๑๑๖.๓๓ ๒๖ ๔.๔๗ ๔.๔๗ ดี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๒,๑๐๔.๒๙ ๔.๗๖ ๔.๔๒ ๔.๔๒ ดี 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการผลิตบัณฑิตให้มอัีตลักษณ์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยฯกําหนด 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (ตัวบ่งช้ีเชิง
คุณภาพ) 

ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีน้ีที่ระดับ
คุณภาพ ดีมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๕.๐๐ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก และมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
๕.๐๐ เท่ากันทุกคณะ จํานวน ๔ คณะ ดังน้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะครุ
ศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะที่มีระดับคุณภาพ ดี และมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ ๔.๐๐ เท่ากันทุก



๒๙ 
 
 

คณะ จํานวน ๓ คณะ ดังน้ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๔ ข้อ ๔.๐๐ ดี 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔ ข้อ ๔.๐๐ ดี 
๔ คณะวิทยาการจัดการ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๕ คณะครุศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔ ข้อ ๔.๐๐ ดี 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการผลิตบัณฑิตให้มอัีตลักษณ์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยฯกําหนด 

 
ตัวบ่งชี้ที ่๑๘ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน (ตัวบ่งช้ีเชิง
คุณภาพ)  
ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ๔ ข้อ มีระดับ
คุณภาพ ดีมาก ผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก และมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากันทุกคณะ จํานวน ๗ คณะ ดังน้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์  
 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๔ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔ คณะวิทยาการจัดการ ๔ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๕ คณะครุศาสตร์ ๕ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 



๓๐ 
 
 

๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๔ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๔ ข้อ ๕.๐๐ ดีมาก 

 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 (๑) ให้มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการดําเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย ด้านวินัยจราจรอย่าง
จริงจัง 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน  
ผลการประเมิน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ๔ ข้อ มีระดับ
คุณภาพ ดีมาก ผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ โดยคณะที่มีระดับคุณภาพ ดีมาก และมีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๕.๐๐ เท่ากันทุกคณะ จํานวน ๗ คณะ ดังน้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 

ลําดับ
ท่ี หน่วยงาน ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔ ข้อ ๕ ดีมาก 
๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ๔ ข้อ ๕ ดีมาก 
๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔ ข้อ ๕ ดีมาก 
๔ คณะวิทยาการจัดการ ๔ ข้อ ๕ ดีมาก 
๕ คณะครุศาสตร์ ๔ ข้อ ๕ ดีมาก 
๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๔ ข้อ ๕ ดีมาก 
๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ๔ ข้อ ๕ ดีมาก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ๔ ข้อ ๕ ดีมาก 

 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ควรขยายผลกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้สูก่ารปฏิบัติด้านการป้องกันยาเสพติด 
๕. สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอก 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๕.๑ ผลการรบัรองมาตรฐานระดับสถาบนั 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีจํานวน คณะที่ได้รับการประเมินทั้งหมด ๗ คณะ ได้รับผลการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ๑๘ ตัว
บ่งช้ี ดังปรากฏในตารางด้านล่างน้ี จะเห็นว่าผลการประเมินทั้ง ๗ คณะอยู่ในระดับ ดี ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลามีผลการประเมินในระดับ ดี เช่นกัน ควรได้รับการรับรองมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 
ผลประเมินระดับสถาบันได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 



๓๑ 
 
 

๑.๑ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้  ≥ ๓.๕๑ ๔.๔๒ 
๑.๒ ตัวบ่งชี้ท้ัง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ ๔.๓๗ 
คะแนนผลการประเมินระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นไปตามเง่ือนไขดังนี้ 
๒.๑ จํานวนคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าท้ังหมดท่ีได้รับการประเมิน  คณะ 
๒.๒ จํานวนคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ๗ คณะ 

สรุป   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง 
 
๕.๒ ผลการรบัรองมาตรฐานระดับคณะ 

• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้  ≥ ๓.๕๑  ๔.๕๒ 
๒. ตัวบ่งชี้ท้ัง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ ๔.๔๗ 

สรุป   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
• คณะควรลดภาระการสอนของคณาจารย์ โดยอาจลดการรับนักศึกษาลง หรือเพ่ิมอาจารย์ประจําและ

อาจารย์พิเศษมากขึ้น 
• ควรเพ่ิมห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และครูผู้ช่วยปฏิบัติการให้เพียงพอพอกับจํานวน

นักศึกษาของคณะและนักศึกษาคณะอ่ืนที่มาใช้บริการ ควรเพ่ิมการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
• คณะควรดํารงการทํางานบริการวิชาการแก่ชุมชน งานด้านบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นร่วมกับ

มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนๆให้เห็นการทํางานวิทยาศาสตร์ที่สามารถรับใช้ชุมชนและ
สังคมได้ 

• คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้  ≥ ๓.๕๑  ๔.๕๒ 
๒. ตัวบ่งชี้ท้ัง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ ๔.๔๔ 

สรุป   คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง 
 

• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้  ≥ ๓.๕๑  ๔.๒๙ 
๒. ตัวบ่งชี้ท้ัง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ ๔.๒๐ 

สรุป   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง 
 

ข้อเสนอแนะ 



๓๒ 
 
 

 • คณะควรลดภาระการสอนของคณาจารย์ โดยอาจลดการรับนักศึกษาลง หรือเพ่ิมอาจารย์ประจํา 
และอาจารย์พิเศษมากขึ้น ควรปรับหลักสูตรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของคณะ 
       • ควรเพ่ิมห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และครูผู้ช่วยปฏิบัติการให้เพียงพอพอกับ 
จํานวนนักศึกษาของคณะและนักศึกษาคณะอ่ืนที่มาใช้บริการ ควรเพ่ิมการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
 • คณะควรดํารงการทํางานบริการวิชาการแก่ชุมชน งานด้านบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนๆให้เห็นการทํางานด้านเทคโนโลยีที่สามารถรับใช้ชุมชนและ
สังคมได้อย่างดี 

 
• คณะวิทยาการจัดการ 

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้  ≥ ๓.๕๑  ๔.๑๒ 
๒. ตัวบ่งชี้ท้ัง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ ๔.๒๒ 

สรุป   คณะวิทยาการจัดการ   ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง 

       • คณะครุศาสตร ์
เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้  ≥ ๓.๕๑  ๔.๕๘ 
๒. ตัวบ่งชี้ท้ัง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ ๔.๕๑ 

สรุป   คณะครุศาสตร์   ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 • คณะฯ ควรปรับปรุงวิธีและช่องทางการเก็บข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจากบัณฑิตที่ 

สําเร็จการศึกษาได้งานทํา / หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี เช่นรับแจ้งจากศิษย์เก่าทาง อีเมล หรือ 
โทรศัพท์ทันทีที่ได้งาน 
 • คณะฯ ต้องปรับปรุงหาวิธีจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี และปริญญา 
โทตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TQF) ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์อย่างตํ่าในระดับ 80% เพ่ือให้ทราบระดับ
คุณภาพของบัณฑิตที่มีระดับความน่าเช่ือถืออย่างแท้จริง 
 • ควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สร้างผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ เพ่ือ 
เผยแพร่ตีพิมพ์ในระดับคุณภาพสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมค่าของคุณภาพการศึกษาลงหลักสูตรของคณะฯให้สูงย่ิงขึ้น 

• คณะฯควรเน้นการพัฒนา(Capability building) ขีดความสามารถของอาจารย์ในการสร้าง 
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยร่วมกันทําเป็นทีม ไม่ควรให้ทําเป็นรายคน คนละเร่ือง ทําให้ผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ที่สะท้อนคุณภาพที่ดีย่ิงขึ้น 
 • ควรพัฒนาการบริหารงานวิจัยของอาจารย์ให้เน้นทํางานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอนในโรงเรียน ในลักษณะ Classroom Action Research ให้มากขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้ 
Merodalogy ของการวิจัยที่ซับซ้อนมากเกินไป 
 • เน้นส่งเสริมการทําผลงานวิชาการเพ่ือตําแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น โดยใช้การพัฒนาคุณภาพ 



๓๓ 
 
 

การศึกษาตามแนว TQF และ Berchmark กับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กไทยเข้าสู่ประชาคม ASEAN 
เป็นประเด็นสําคัญ 
 • ควรเน้นการบรรณาการโครงการบริการวิชาการกับโครงการวิจัยให้เข้มแข็งย่ิงขึ้น เพ่ือให้เพ่ิม 
คุณภาพการสร้างผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และนําไปใช้ประโยชน์ให้มากย่ิงขึ้น เน่ืองจากคณะฯยัง
มีจุดอ่อนในด้านงานวิจัย 
 • ควรสํารวจเพ่ือสืบค้นความต้องการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้กว้างย่ิงขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ ASEAN เป็นหลัก 
 • ควรมุ่งพัฒนาอาจารย์ อย่างมีแผนกลยุทธ์เน้นการทําผลงานวิชาการ เพ่ือตําแหน่งวิชาการให้สูงขึ้น 
โดยใช้ตัวบ่งช้ีที่ 5,6 และ7 เป็นเป้าหมายหลัก ประกอบกับสนับสนุนให้อาจารย์ที่อายุน้อยได้ไปศึกษาต่อเพ่ิม
เสริมคุณวุฒิให้สูงขึ้น อย่างรีบด่วน 

• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 

ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้  ≥ ๓.๕๑  ๓.๖๑ 
๒. ตัวบ่งชี้ท้ัง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ ๓.๘๒ 

สรุป   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 • ควรส่งเสริมให้ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร

ทางวิชาการภายนอกสถาบันด้วย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพของผลงานทางวิชาการ 
 • คณะมีผลงานการการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน แต่คณะควรส่งเสริมให้ค้นหาโจทย์วิจัยจากงานบริการวิชาการหรือการนําประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการไปพัฒนางานวิจัยให้มากขึ้น 

 • คณะให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการทํานุบํารุงและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม แต่ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น 

 • คณะควรสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ในการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้ประโยชน์
ในลักษณะต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาท้องถิ่นและแสดงให้เห็นถึง
การเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ คณะควร
พัฒนาผลงานวิชาการ/งานวิจัย/ตํารา/หนังสือ ให้มีคุณภาพสอดคล้องเหมาะสมกับการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการด้วย 

 • ผู้ใช้บัณฑิตมีความเห็นว่านักศึกษาส่วนหน่ึงยังไม่สามารถมองภาพรวมของสายวิชาชีพของตน 
อาจารย์ควรพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมมากขึ้นก่อนออกฝึกงาน จะช่วยให้นักศึกษาเช่ือมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ในห้องเรียนกับสถานการณ์จริงและเห็นภาพรวมของงานทั้งในขณะที่เข้ารับการฝึกงาน และหลัง
การฝึกงาน 

 
 
 



๓๔ 
 
 

 
 
• คณะศิลปกรรมศาสตร ์

เกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมิน 
ผลประเมินระดับคณะได้คะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑. ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลัก ๑๑ ตัวบ่งชี้  ≥ ๓.๕๑  ๓.๘๐ 
๒. ตัวบ่งชี้ท้ัง ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒๐ ประเด็น) ≥ ๓.๕๑ ๔.๐๐ 

สรุป   คณะศิลปกรรมศาสตร์  ได้รับการรับรอง  ไม่รับรอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 • งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังมีจํานวนไม่มาก คณะฯควรสร้างกลยุทธเพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์มี 

การสร้างงานสร้างสรรค์และงานวิจัยเพ่ือให้เกิดมีการเผยแพร่อย่างเป็นกระบวนการ 
 • คณะฯ ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ เข้าสู่ตําแหน่งวิชาการเพ่ิมสูงขึ้น และเพ่ิมคุณวุฒิทางวิชาการสูงขึ้น 
 • คณะฯควรสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างตํารา เสนอบทความทางวิชาการตามคุณภาพงานที่ กพอ. 
กําหนด หรือ ทําหนังสือเพ่ือเผยแพรต่่อสังคมในวงกว้าง 
 • คณะฯ มีอาจารย์ที่มีความพร้อมเพรียงสามารถที่จะพัฒนาด้านวิชาการ เน่ืองจากมีความตอบสนอง
จากศิลปินและวงการศิลป์ 
 • คณะฯ ควรจัดพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือการสอนและนิทรรศการอย่างพอเพียง เน่ืองจากเป็นการเรียนที่
ต้องการคุณภาพเสียงและการแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. ภาคผนวก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๖.๑ ตารางผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับคณะ  



๓๕ 
 
 

 ๖.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตัวบ่งชี ้ คะแนน 

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๔.๕๑ ดีมาก 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๐๔ ดี 
๓. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  ๕.๐๐ ดีมาก 
๔. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ NA  
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ ๑.๖๙ ต้องปรับปรุง 
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม   
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๕๒ ดีมาก 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องสถาบัน NA  
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องผู้บริหารสถาบัน ๓.๘๔ ดี 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๒๙ พอใช้ 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๔.๖๖ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
     ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
     ๑๖.๒  ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๓๔ ดี 
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   

 ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

 ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๔๗ ดี 

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉล่ีย ≥ ๓.๕๑  
๖.๑.๒ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๔.๔๙ ดี 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๐๐ ดี 
๓. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  ๕.๐๐ ดีมาก 



๓๖ 
 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

๔. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ NA  
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ ๔.๗๕ ดี 
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ๒.๐๐ ต้องปรับปรุง 
ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม   
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดี 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๕๒ ดีมาก 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องสถาบัน NA  
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องผู้บริหารสถาบัน ๔.๒๑ ดี 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๕๗ พอใช้ 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๔.๖๕ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
     ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕.๐๐   ดี 
     ๑๖.๒  ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๓๒   ดี 
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๔.๐๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   

 ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

 ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๔๔ ดี 

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉล่ีย ≥ ๓.๕๑  
 

๖.๑.๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตัวบ่งชี ้ คะแนน 

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๓.๘๒ ดี 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๐๔ ดี 
๓. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  NA  
๔. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ NA  
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ ๔.๑๗ ดี 
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน ์ ๔.๗๖ ดีมาก 
๗. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ๑.๗๙ ต้องปรับปรุง 



๓๗ 
 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม   
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๒๙ ดี 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องสถาบัน NA  
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องผู้บริหารสถาบัน ๓.๖๓ ดี 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๑.๗๑ ต้องปรับปรุง 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๔.๐๗ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
     ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
     ๑๖.๒  ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๓๔   ดี 
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๔.๐๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   

 ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

 ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๒๐ ดี 

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉล่ีย ≥ ๓.๕๑  
 
 

๖.๑.๔ คณะวิทยาการจัดการ 
ตัวบ่งชี ้ คะแนน 

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๓.๘๒ ดี 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๓๐ ดี 
๓. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  NA  
๔. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ NA  
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ ๐.๙๕ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
๗. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม   
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๓.๐๐ พอใช้ 



๓๘ 
 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดี 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๑๒ ดี 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องสถาบัน NA  
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องผู้บริหารสถาบัน ๓.๖๖ ดี 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๑.๙๔ ต้องปรับปรุง 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๔.๔๙ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
     ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
     ๑๖.๒  ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๕๕ ดีมาก 
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   

 ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

 ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๒๒ ดี 

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉล่ีย ≥ ๓.๕๑  
 
๖.๑.๕ คณะครุศาสตร ์

ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๔.๕๖ ดีมาก 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๒๔ ดี 
๓. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  ๕.๐๐ ดีมาก 
๔. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ NA  
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ ๒.๘๗ พอใช้ 
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน ์ ๔.๑๗ ดี 
๗. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม   
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑) ๔.๕๘ ดีมาก 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน   



๓๙ 
 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องสถาบัน NA  
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องผู้บริหารสถาบัน ๓.๘๒ ดี 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๒.๕๕ พอใช้ 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๔.๕๒ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
     ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
     ๑๖.๒  ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๔๗ ดี 
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   

 ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

 ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๕๑ ดีมาก 

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉล่ีย ≥ ๓.๕๑  
 
 

๖.๑.๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตัวบ่งชี ้ คะแนน 

ประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๓.๘๑ ดี 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๐๑ ดี 
๓. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  ๕.๐๐ ดีมาก 
๔. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ NA  
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ ๐.๓๗ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน ์ ๑.๔๗ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
๗. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ๑.๔๗ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม   
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕.๐๐ ดีมาก 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๖๑ ดี 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องสถาบัน NA  



๔๐ 
 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องผู้บริหารสถาบัน ๓.๘๔ ดี 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๑.๗๓ ต้องปรับปรุง 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๓.๘๘ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   
     ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
     ๑๖.๒  ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๒๖ ดี 
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๔.๐๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   

 ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

 ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒) ๓.๘๒ ดี 

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉล่ีย ≥ ๓.๕๑ 
๖.๑.๗ คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๓.๕๔ ดี 
๒. คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๑๖ ดี 
๓. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโทที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่  NA  
๔. ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ NA  
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่ ๑.๐๑ ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีน่ําไปใชป้ระโยชน ์ ๔.๘๔ ดีมาก 
๗. ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ๑.๖๑ ต้องปรับปรุง 
ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม   
๘. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ๕.๐๐ ดีมาก 
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสรา้งความเขม้แข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๔.๐๐ ดี 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม   
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑) ๓.๘๐ ดี 

ด้านการบริหารและการพฒันาสถาบัน   
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องสถาบัน NA  
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ทีข่องผู้บริหารสถาบัน ๓.๕๘ ดี 
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์ ๑.๗๒ ต้องปรับปรุง 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ๔.๑๑ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อตัลักษณ ์   
๑๖. ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน   



๔๑ 
 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

     ๑๖.๑  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ๕.๐๐ ดีมาก 
     ๑๖.๒  ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ๔.๔๗ ดี 
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๘. ผลการชี้นาํ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ   

 ๑๘.๑ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

 ๑๘.๒ ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๐๐ ดี 

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉล่ีย ≥ ๓.๕๑  
 
๖.๒ บันทึกการตรวจเย่ียมภาคสนาม / การสัมภาษณ ์
 

         บันทึกภาคสนาม 
ระดับสถาบนั: มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

 
ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

จุดเด่น - มีความเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีแสดงสู่ ASEAN มีการส่งคนไปเรียนท่ี ม. อุตระ ประเทศ
มาเลเซีย  

- เด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม ดนตรีไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แพทย์แผนไทย 

- การผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการมีคณุภาพดี 

ความภาคภูมิใจ NA 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา งานวิจัยค่อนข้างน้อย ขาดการทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านตําแหน่งวิชาการ ขาดการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ต้องเพิ่มเนื้อหาในหลักสูตรท่ีเน้นอนาคตมากขึ้น เช่น การบริหาร
จัดการ การคิดวิเคราะห์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น ต้องเน้น 
นศ. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรต้องเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ   

การนําวงจร PDCA ไปใช้  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

มรภ.สงขลา ควรพัฒนาตนเองไปทางด้านการผลิตครู เพราะการบริการชุมชนดี เปิดโอกาสให้
เพ่ิมคุณวุฒิ เป็นท่ีปรึกษาให้ท้องถ่ิน มีการเปิดศูนย์ท่ีสตูล ร่วมมือกับ อบจ. ใช้พ้ืนท่ีของ
โรงเรียนในพื้นท่ีในหลักสูตรการท่องเที่ยวของคณะวิทยาการจัดการ มรส. ได้รับอนุมัติให้
บริหารงานศูนย์ดาราศาสตร์ รวมท้ังมีฐานความรู้ด้านทะเลสาปสงขลาด้วย สภาคุยกันเรื่อง
การทําหน้าท่ีพัฒนาท้องถ่ิน เชน่ ยาง ท่องเที่ยว  

 



๔๒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมูล: อธิการบดี รองอธิการบดี 

จุดเด่นและข้อมูลท่ัวไป - มหาวิทยาลัยฯ โชคดีท่ีมีนายกสภามหาวิทยาลัย คือ ดร.วิษณุ เครืองาม และกรรมการท่ีเป็น
คนพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นคนจังหวัด มีการเปิดโอกาสให้ตัวแทนสภาคณาจารย์เข้าร่วมประชุมหนึ่งวาระ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ          

- มีระบบการประเมินอธิการบดี และมีการประเมินรองอธิการบดีด้วย  

- มีทุนพัฒนาอาจารย์ ให้การศึกษาต่อ อบรม สัมมนา มีการประชุมคณาจารย์ก่อนเปิดเทอม 
และให้ความสําคัญเร่ืองการพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ทุกคนท่ีเข้ามาจะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ 
สอบสอน ตามหลักธรรมาภิบาลด้วย สังเกตว่าวุฒิปริญญาเอกปัจจุบันมีน้อยแต่ขณะนี้ 
มหาวิทยาลัยฯให้ทุนศึกษาต่อปริญญาเอก 

- มีความโดดเด่นด้านการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายต้ังแต่นักศึกษา อาจารย์และผู้บริหารทุกคณะ 
ศิษย์เก่า ในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  

จุดเด่น ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีส่วนร่วมกับชุมชนต้ังแต่ระดับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา 

๒. นักศึกษามีความอดทน สู้งานและปรับตัวได้ดีพอสมควร 
ความภาคภูมิใจ N/A 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา ๑. ภาพลักษณ์การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถ่ินยังมีความตระหนักรู้ภายในสถาบัน ควร
พัฒนาภาพลักษณ์นี้ไปสู่สังคมด้วย 

๒. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรล้ําค่าแต่ยังใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไม่เต็มท่ี นอกจากนี้ส่วนท่ีเป็น
ผลงานเชิงประจกัษ์ก็ยังขาดการนําสู่การรับรู้ของสังคม 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ N/A 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

๑. พ้ืนท่ีสีเขียวของมหาวิทยาลัยลดน้อยลง เนื่องจากมีอาคารใหม่เพ่ือข้ึน ควรคํานึงถึงความ
สมดุลในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน 

๒. มหาวิทยาลัยไม่จําเป็นต้องเปิดสอนในสาขาใหม่ ๆ เพ่ิมเติมแต่ควรสร้างความแข็งแกร่ง
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว 

๓. ควรให้นักศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาต่างจังหวัดย้ายมาอยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัย 
เนื่องจากจะช่วยส่งผลการการเพ่ิมงบประมาณต่อหัวของประชากรแก่เทศบาลให้สามารถ



๔๓ 
 
 

นํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน ปัจจุบันถือเป็นประชากรแฝง 
๔. ต้องการให้กิจกรรมต่อต้านหรือป้องกันยาเสพติดท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินงานภายในสถาบัน 

เป็นความร่วมมือกับระหว่างองค์กรภาบนอกกับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถสร้าง
ผลกระทบในวงกว้าง 

ผู้ให้ข้อมูล: บุคลากรสายสนับสนุน  

จุดเด่น ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีบทบาทในการทํางานร่วมกับชุมชนโดยทุกคณะหน่วยงาน
เข้ามามีส่วนร่วม 

๒. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท้องถ่ินในการร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ  รวมท้ังนักศึกษา
ของ ม.อ. สุราษฎร์ธานีได้ลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ความภาคภูมิใจ ผลงานเด่นของมหาวิทยาลัยคืองานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยเป็นงานท่ี
มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความร่วมมือกับชุมชน และสร้างชื่อเสียงใหแก่มหาวิทยาลัย 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา ๑. งานวิจัยสถาบันยังมีน้อยมาก ควรส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนทํางานวิจัยสถาบัน
หรืองานเชิงพัฒนาเพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน และเป็นผลงานเพื่อใช้ในการกําหนด
ตําแหน่งท่ีสูงข้ึนในสายงานต่อไป 

๒. การแต่งกายของนักศึกษาในบางกลุ่มยังไม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
การนําวงจร PDCA ไปใช้ มหาวิทยาลัยมีแผนการสร้างวินัยจราจรและรณรงค์ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎจราจร แต่ยัง 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แม้มหาวิทยาลัยมีความมุ่งม่ันในการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา แต่ก็ยังทําได้ในระดับหนึ่ง

เท่านั้น อีกท้ังนักศึกษาจะเข้ามาใหม่อยู่เสมอ จึงต้องมีการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนต่อไป 
 



๔๔ 
 
 

 

บันทึกภาคสนาม 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 

 

ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  

จุดเด่น บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความรับผิดชอบ พร้อมทํางาน มีจิตอาสา 
ความภาคภูมิใจ N/A 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา ๑. นักศึกษาท่ีไปฝึกงานบางคนยังขาดความม่ันใจและความภาคภูมิใจในตนเอง คณะควร
พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในด้านนี้เพ่ิมเติม 

๒. นักศึกษายังไม่สามารถมองภาพรวมของสายวิชาชีพของตน อาจารย์ควรพัฒนาให้
นักศึกษามีความพร้อมมากข้ึนก่อนออกฝึกงาน จะช่วยให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์ในห้องเรียนกับสถานการณ์จริงและเห็นภาพรวมของงานท้ังในขณะท่ีเข้ารับ
การฝึกงาน และหลังการฝึกงาน 

๓. อาจารย์ควรเพ่ิมหรือสร้างประสบการณ์ในพ้ืนท่ีให้แก่นักศึกษามากข้ึนรวมท้ังตัวอาจารย์
เอง และควรขยายโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานในภาคเอกชนด้วย 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ N/A 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ควรนําเสนอจุดเด่นของคณะ ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดนักเรียนให้เกิดความสนใจ
ท่ีจะเข้ามาศึกษาต่อท่ีคณะ ฯ มากข้ึน 

๒. ควรพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ังทางการด้านจัดการ เพราะเป็นทักษะร่วม
สมัยท่ีมีความจําเป็นต่อการทํางาน 

 



๔๕ 
 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล: ศิษย์เก่า 

จุดเด่น คณะ ฯ มีเครือข่ายศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง ศิษย์เก่าให้ความร่วมมือกับคณะ ฯ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
อย่างสมํ่าเสมอ ส่งผลให้เกิดความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง 

ความภาคภูมิใจ บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในคณะ ฯ   
สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา ๑. สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากข้ึนเพ่ือรองรับ

การใช้งานของนกัศึกษาให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
๒. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่องค์กรนักศึกษาเพ่ือให้สามารถทํากิจกรรมได้

หลากหลายมากขึ้น 
๓. ควรปรับหลักสูตรให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้มากข้ึน เพราะเป็นคุณสมบัติท่ีตลาดงานต้องการ 
การนําวงจร PDCA ไปใช้ N/A 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะ ฯ ควรจัดกิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของคณะ 
 

ผู้ให้ข้อมูล: ศิษย์ปัจจุบัน 

จุดเด่น นักศึกษาของคณะ ฯ มีความเป็นผู้นํา และมีความสามัคคีกลมเกลียว 
ความภาคภูมิใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้จากศิลปินแห่งชาติซ่ึงเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และ

มหาวิทยาลัยมีผลงานทางศลิปะและวัฒนธรรมท่ีโดดเด่น 
สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา ๑. ควรปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้มีจํานวนท่ีเพียงพอและมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับความ

ต้องการใช้งานในปัจจุบัน 
๒. คณะ ฯ ควรมีสถานท่ีของตนเองในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ N/A 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คณะ ฯ ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มากข้ึน 

 



๔๖ 
 
 

 

ผู้ให้ข้อมูล: บุคลากรสายสนับสนุน 

จุดเด่น คณะ ฯ มีบทบาทในการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถ่ิน ทํานุบํารุงและและ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ความภาคภูมิใจ N/A 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา การมีแนวทางและระบบท่ีชัดเจนในการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ ๑. คณะ ฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน แต่ยังมีปัญหาในการ
ปฏิบัติ เนื่องจากแนวทางหรือนโยบายการปฏิบัติต้องกําหนดโดยมหาวิทยาลัยทําให้เกิด
ความล่าช้า 

๒. บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน  ควรกําหนดรูปแบบสวัสดิการต่าง ๆ ให้

เหมาะสมมากย่ิงข้ึน อัตราค่าตอบแทนควรเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 



๔๗ 
 
 

 

บันทึกภาคสนาม 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์

 

ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  

จุดเด่น ๑. นักศึกษาท่ีไปฝึกงานท่ีสถานประกอบการมีความขยัน อดทน สู้งาน 
๒. บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสร้างงานได้เอง หรือประกอบอาชีพอิสระ 

ความภาคภูมิใจ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มีประสบการณ์สูง และได้รับการยอมรับจากสังคม (ผู้ใช้บัณฑิต
ท้ังสองราย เป็นศิษย์เก่าของคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา ๑. ทักษะทางภาษา คอมพิวเตอร์ รวมทั้งทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของนักศึกษา เพ่ือ
ประโยชน์ต่อหน้าท่ีการงานในอนาคต บัณฑิตบางคนมีภาระงานเก่ียวกับการสอน การ
สาธิตการสร้างผลงาน และการฝึกอบรมด้วย 

๒. ความรู้ทางด้านการตลาดของนักศึกษาและบัณฑิตในสาขาศิลปกรรมมีความจําเป็น 
เพราะสามารถสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและนําไปสู่การจําหนา่ยผลงานได้ ท้ังท่ีเป็น
ผลงานของตนเอง หรือของสถานประกอบการท่ีได้ปฏิบัติงาน 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ N/A 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. นักศึกษาต้องสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในเชิงเทคนิคการสร้างงานกับ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 

๒. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนวิชาสหกิจศึกษามากกว่าการฝึกงานแบบสะสมชั่วโมงเพ่ือให้
นักศึกษาทํางานจริงและให้ความสําคัญกับการฝึกงานย่ิงข้ึน 

 

ผู้ให้ข้อมูล: บุคลากรสายสนับสนุน 

จุดเด่น คณะ ฯ มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุงและและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่นการรณรงค์เร่ืองวินัยจราจร ยาเสพติด โดยคณะ ฯ มีผลงานท่ีเป็น
รูปธรรม 

ความภาคภูมิใจ อาจารย์และคณะ ฯ มีผลงานด้านศิลปะหลายแขนงท่ีได้รับการยอมรับจากสังคม 
สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา N/A 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ N/A 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ควรส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการ
อบรมหรือเข้าร่วมศึกษาดูงาน 

๒. ควรเพ่ิมอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากปัจจุบันมีบุคลากรจํานวนน้อยแต่มี
ภาระงานมาก และควรเพิ่มบุคลากรเพ่ือทําหน้าเป็นผู้ประสานงานภาควิชาเพื่อให้การ
ประสานงานต่าง ๆ รวดเร็วย่ิงข้ึน 

 
 

บันทึกภาคสนาม 



๔๘ 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนอาจารย์ 

จุดเด่น ๑. อาจารย์ในคณะสอนพ้ืนฐานวิชาหลัก และวิชาพ้ืนฐานทาง วท.บ. ท้ังหมด มีการ
พัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งวิชาการ ดําเนินการโดยอบรมภาษาอังกฤษ การเขียน
ตํารา เอกสารการสอน การเขียนตีพิมพ์ ต้นกล้าวิจัย  

๒. โครงการวิจัยของ คณะฯ มีผู้สนใจมาก มีความพยายามหาทุนวิจัยมาก สามารถ
สร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต้จากแหล่งทุนต่าง 
ๆ เน้นงานวิจัยเฉพาะพ้ืนท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 
น้ํามันดิบ แก๊สธรรมชาติ ป่าไม้ มลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ความภาคภูมิใจ ความภาคภูมิใจ คือ การบริการวิชาการจํานวนมาก เช่น ดาราศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มี
โครงการร่วมกับวชิราวุธระดับ ม. ต้น โครงการพระราชดําริของ สธ. เป็นต้น นศ. ท่ีเข้ามา
เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดี มีคุณสมบัติตามอัตตลักษณ์ สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลาย ผลิตครูสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นต้น 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา ๑. มีภาระการสอนประมาณ 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จํานวนบุคลากรห้องปฏิบัติการน้อย 
ไม่สอดคล้องกับภาระงานสอน แต่ทาง คณะฯมีศูนย์วิทยาศาสตร์ช่วยเหลือด้าน
ห้องปฏิบัติการมีจํานวน 3 คน 

๒. กลุ่มเครือข่ายคณบดีวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังไม่ชัดเจน เพราะมีการ
รวมกลุ่มได้ระยะสั้น ๆ     

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. ควรสนับสนุนวารสารของมรภ.สงขลา ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและส่งเข้าอยู่ใน

ฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพมากขึ้น หลายเรื่องน่าสนใจ โดยเฉพาะตีพิมพ์เป็นภาษาไทย 
ทําให้คนไทยได้อ่านเอกสารด้วย จึงน่าจะสนับสนนุมากข้ึน 

๒. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงตีพิมพ์ในวารสารท่ีได้
ค่าคะแนนน้อย ควรเสนอตีพิมพ์ในวารสารคะแนนสูงข้ึน ต้องพัฒนาเข้าสู่การตีพิมพ์
ในระดับท่ีดีข้ึน  

 



๔๙ 
 
 

บันทึกภาคสนาม 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตและตัวแทนบุคลากร 

จุดเด่น ๑. ผู้ใช้บัณฑิต ได้รับบัณฑิตของคณะไปปฏิบัติงานในส่วนของวิทยากรและผู้ให้ความ
ช่วยเหลือด้านสุขภาวะ โดยทั่วไปมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี มีความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

๒. บุคลากรท่ีเป็นพนักงานมหาวิทาลัยประเภทสัญญาจ้างรายปีได้รับสวัสดิการ
เช่นเดียวกับพนักงานมหาวิทยาลัย มีการให้ความสนับสนุนด้านการฝึกอบรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ความภาคภูมิใจ นายจ้างและผู้ใชบ้ัณฑิตของคณะมีความพอใจในคุณภาพของบัณฑิตท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ และมี
จิตสาธารณะ สามารถทํางานในรับผิดชอบได้ดี คณะมีงานบริการวิชาการแก่ชุมชน งานด้าน
บํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นร่วมกับงานด้านนี้ของมหาวิทยาลัย 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา NA 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ใช้บัณฑิต ได้รับบัณฑิตของคณะไปปฏิบัติงานในส่วนของวิทยากรและผู้ให้ความช่วยเหลือ

ด้านสุขภาวะ โดยทั่วไปมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี มีความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม แต่ควรเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีเป็นกิจกรรมท่ีดี เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
สร้างทักษะก่อนสําเร็จการศึกษา 

 

 

ผู้ให้ข้อมูล: ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

จุดเด่น ตัวแทนศิษย์เก่ามีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ทุกประการ เรียนต่อท่ี มอ. ได้ดีมาก เป็นอาจารย์
พิเศษให้ มอ. และเป็นวิทยากรพิเศษของ ทก. ด้วย ความพอเพียงของเคร่ืองมืออุปกรณ์ข้ึนอยู่
กับปรแกรมวิชา เพราะศิษย์เก่ามีจํานวนน้อย เคร่ืองมือพอเพียง 

 
ความภาคภูมิใจ ๑. ศิษย์เก่าของคณะสามารถทํางานในตําแหน่งท่ีดีมีความสามารถทํางานได้ดีและมี

ความภูมิใจท่ีเป็นศิษย์ของคณะ 
๒. ศิษย์เก่าภาคภูมิใจในความอดทน มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับในความรู้

ความสามารถ เน้นการทํากิจกรรม และจิตสาธารณะ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
นักศึกษารูปแบบต่าง ๆ  

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา NA 



๕๐ 
 
 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. นักศึกษาปัจจุบันอยากได้มีการดูงานภายนอกมากข้ึน 
๒. ศิษย์เก่าเสนอว่า การเพ่ิมเติมความรู้ก่อนจบการศึกษา ควรเพ่ิมภาษาอังกฤษ ทักษะ

ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
 
 
 

บันทึกภาคสนาม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนอาจารย์ 

จุดเด่น คณะมีงานบริการวิชาการแก่ชุมชน งานด้านบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นร่วมกับงานด้านนี้
ของมหาวิทยาลัย 

ความภาคภูมิใจ NA 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา ๑. คณะ มีคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาท่ีดี แต่ตําแหน่งทางวิชาการท่ียังไม่เพียงพอ 
คณาจารย์มีปริมาณไม่พอกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเข้ามาในแต่ละปี ทําให้ภาระการ
สอนของคณาจารย์สูงมาก 

๒. คณะยังขาดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ครูผู้ช่วยปฏิบัติการท่ี
เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม NA 

 



๕๑ 
 
 

บันทึกภาคสนาม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตและตัวแทนบุคลากร 

จุดเด่น นักศึกษามีจิตสาธารณะดีมาก 

ความภาคภูมิใจ NA 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา NA 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ใช้บัณฑิตให้ข้อมูลว่า มีบัณฑิต 7 คน ทําหน้าท่ีซ่อมบํารุงและเทคนิคคอมพิวเตอร์ ความรู้

ความสามารถพอใช้ได้ ต้องปรับฐานการทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรเฉพาะทาง ต้องเพ่ิม
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี  

 

ผู้ให้ข้อมูล: ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

จุดเด่น NA 

ความภาคภูมิใจ NA 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา ศิษย์เก่าท่ีเพ่ิงจบใหม่ พบว่า การจัดการอุตสาหกรรม เป็นภาพลักษณ์ท่ีไม่ได้รับการยอมรับ 
มักเสียเปรียบมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ภาษาอังกฤษพอใช้ ไม่มีการฝึกสหกิจ อุปกรณ์เคร่ืองมือการ
สอนคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย สาขาการไฟฟ้าเคร่ืองมือพอเพียง สนับสนุนการเรียนให้สามารถ
สําเร็จการศึกษาได้ อาจารย์ด้านไฟฟ้ามีจํานวนน้อย ไม่มีอาจารย์พิเศษ ต้องการห้อง
คอมพิวเตอร์เพ่ิม อุปกรณ์ใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย  

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม NA 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกภาคสนาม 
คณะวิทยาการจัดการ 

 



๕๒ 
 
 

ผู้ให้ข้อมูล: คณบดี รองคณบดี ตัวแทนอาจารย์ 

จุดเด่น ๑. มีนักศึกษามากท่ีสุด 
๒. มีสถานท่ี ลานกิจกรรม กีฬา อย่างสมบูรณ์ มีสถานีวิทยุชุมชน 
๓. มีผู้บริหารและทีมบริหาร ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรสนบัสนุนท่ีมีอายุน้อย 

ต้ังใจ และมุ่งม่ัน  ในการทํางานในเชิงรุก 
ความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสแก่คนในท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา NA 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม NA 

 
บันทึกภาคสนาม 

คณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตและตัวแทนบุคลากร 

จุดเด่น นักศึกษาท่ีจบแลว้ไปทํางานมีจิตสาธารณะดีมาก มีมนุษยสัมพันธ์ดี อ่อนน้อมถ่อมตน 

ความภาคภูมิใจ NA 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา NA 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตเสนอว่า 

๑. ควรเพ่ิมเติมความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา เช่น ภาษายาวี และ
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 

๒. ควรเปิดหลักสูตร ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสวนสัตว์ 
 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมูล: ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

จุดเด่น ๑. มีวิชาคุณธรรม นําความรู้สู่ชีวิต 
๒. ให้โอกาสคนในท้องถ่ิน 

ความภาคภูมิใจ NA 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา NA 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 



๕๓ 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๑. นักศึกษาขอให้คณะฯจัดสอนภาษาอังกฤษ, จีน ให้มากข้ึน 
๒. การเรียนการสอนควรเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพให้มากข้ึน  

 
 

บันทึกภาคสนาม 
คณะครุศาสตร ์

 
ผู้ให้ข้อมูล: คณบดี รองคณบดี ตัวแทนอาจารย์ 

จุดเด่น ๑. เป็นคณะท่ีผลิตครูออกสู่สังคม 
๒. มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์จํานวนมากต่อปีการศึกษาแต่ทางคณะรับได้

จํานวนจํากัด 
๓. อาจารย์จะเพิ่มเติมความรู้ ทักษะชีวิตท่ีจําเป็นให้แก่นักศึกษาของคณะ เช่น การจัด

ห้องประชุม การจับจีบผ้าปูโต๊ะ การจัดดอกไม้ จึงทําให้นักศึกษาท่ีจบจากคณะครุ
ศาสตร์มีความสามารถท่ีโดดเด่น 

ความภาคภูมิใจ ภูมิใจในสถาบัน และเป็นคณะท่ีโดดเด่นด้านการผลิตครู 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา ๑. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก ส่งผลต่อการทํางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

๒. คณะฯ มีอาจารย์รุ่นใหม่จํานวนมากทําให้ผลงานวิจัยในภาพรวมจึงมีน้อย 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม NA 

 



๕๔ 
 
 

บันทึกภาคสนาม 
คณะครุศาสตร ์

ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตและตัวแทนบุคลากร 

จุดเด่น บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นด้านความเป็นครูมากเม่ือเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ีรับเข้าทํางาน 

ความภาคภูมิใจ มรภ.สงขลา เป็นวิทยาลัยครูสงขลาเดิม ซ่ึงเป็นสถาบันท่ีผลิตครูท่ีมีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของ
ภาคใต้ 

สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา NA 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ใช้บัณฑิตอยากให้มีการปลูกฝังความรู้ ความสามารถ วิชาการเพ่ิมคุณธรรม จริยธรรม 

แบบอย่างของความเป็นครู เน้นเรื่องความเสียสละ และการเป็นตัวอย่างท่ีดี คือ ครูต้องเป็นครู
ตลอดเวลา 

 

ผู้ให้ข้อมูล: ตัวแทนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

จุดเด่น ๑. อาจารย์มีความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ 
๒. ได้ประสบการณ์จากการเรียนคณะครุศาสตร์มากสามารถนําไปปฏิบัติงานได้ดีมาก 
๓. คณะมีการจัดกิจกรรมปรับปรุง CSR ผ่านชมรม, ผลิตสื่อ, กิจกรรมช่วยเหลือ

สาธารณะ 
ความภาคภูมิใจ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีความภาคภูมิใจท่ีในคณะครุศาสตร์ซ่ึงเป็นคณะท่ีเก่าแก่และมี

ชื่อเสียงมายาวนาน 
สิ่งท่ีควรปรับปรุงและพัฒนา NA 

การนําวงจร PDCA ไปใช้ NA 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม อยากให้มีการเพ่ิมเติมประสบการณ์ให้นักศึกษาโดยการศึกษาดูงานโรงเรียนต่างๆ  
 

 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 
 

 



๕๖ 
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กําหนดการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม(สมศ.)                                                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                

วันที่ 27 -29 กุมภาพันธ ์2555                                                                                              
ณ  ห้องประชมุ  ชั้น  7  อาคารอํานวยการ 

วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  72 
 

วันจันทร์ ที่  27  กุมภาพันธ์  2555 
เวลา กจิกรรมการตรวจเยี่ยม สถานที่ คณะกรรมการ 

08.00 – 08.30 น. - ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย ชั้น 8 
อาคารอํานวยการ 

 

08.30 – 09.15 น. - คณะผู้ประเมินพบผู้บริหารเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพ 
  ภายนอก และแนะนําผู้ประเมิน 

ห้องประชุม ชั้น  7  อาคารอํานวยการ  

09.15 – 10.00 น. - อธิการบดีนําเสนอผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและตอบข้อซักถามใน 
  ประเด็นคําถามภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ห้องประชุม ชั้น  7 อาคารอํานวยการ  

10.00 – 10.30 น. - คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย  2 ท่าน 
   1.  นายฉลอง  เตชะภัทรกุล 
   2.  ศาสตราจารย์พวงเพ็ญ  ศิริรักษ์ 

ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารอํานวยการ  

10.30 – 12.00 น. - คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์บุคลากรของมหาวิทยาลัย    

1. อธิการบดี  
2. รองอธิการบดี 

ห้องประชุมสภามหาวทิยาลัย ชั้น 8 
อาคารอํานวยการ 

 

3. ชุมชน  
    1.  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมอืงเขารูปช้าง 

ห้องประชุมรองอธิการบด ีชั้น 8 
อาคารอํานวยการ 

 

4. บุคลากรสายสนับสนุน 
    1.  นางปิยมาศ   ศิริศุภนนท์ 
 

ห้องประชุม ชั้น  7 อาคารอํานวยการ  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอํานวยการ  



กําหนดการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม(สมศ.)                                                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                

วันที่ 27 -29 กุมภาพันธ ์2555                                                                                              
ณ  ห้องประชมุ  ชั้น  7  อาคารอํานวยการ 

วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  73 
 

 
วันจันทร์ ที่  27  กุมภาพันธ์  2555 (ต่อ) 

เวลา กจิกรรมการตรวจเยี่ยม สถานที่ คณะกรรมการ 
13.00 – 16.00 น. - คณะผู้ประเมินตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานระดับสถาบัน ห้องประชุมชั้น7 อาคารอํานวยการ คณะกรรมการทุกท่าน 
13.00 – 13.30 น. - คณะผู้ประเมินแบ่งทมีประเมิน 1 คณะ พบผู้บริหารคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายนอก และแนะนําผู้ประเมิน 
- คณบดีนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ 

1.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (5) 
รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล (2) 

13.30 – 14.30 น. - คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์บุคลากรของคณะ  
  1. คณบดี  
  2. รองคณบดีทกุท่าน 
  3. อาจารย์                              จํานวน  2 คน 
  4. นักศึกษาปัจจุบัน                    จํานวน  2 คน 
  5. ศิษย์เก่า                               จํานวน  2 คน 
  6. บุคลากรสายสนับสนุน              จํานวน  2 คน 
  7. ผู้ใช้บัณฑิต                            จํานวน  2 คน 

1.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (5) 
รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล (2) 

14.30 – 16.30 น. - คณะผู้ประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
- ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน 
 

ห้องประชุมชั้น7 อาคารอํานวยการ คณะกรรมการทุกท่าน 

16.30 – 17.00 - คณะผู้ประเมินประชุมสรุปประจําวัน 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ 
    การสังเกตการณ์   เทียบกับข้อมูลที่ได้จากรายงานการประเมินตนเอง  
    เพื่อเตรียมร่างรายงานผลการประเมิน 
2. วางแผนเก็บข้อมูลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 

ห้องประชุมชั้น7 อาคารอํานวยการ คณะกรรมการทุกท่าน 

 
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  

เวลา กจิกรรมการตรวจเยี่ยม สถานที่ คณะกรรมการ 
08.00 – 08.30 น. - ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมิน ห้องประชุม ชั้น7 อาคารอํานวยการ คณะกรรมการทุกท่าน 



กําหนดการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม(สมศ.)                                                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                

วันที่ 27 -29 กุมภาพันธ ์2555                                                                                              
ณ  ห้องประชมุ  ชั้น  7  อาคารอํานวยการ 

วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  74 
 

08.30 – 09.00 น. - คณะผู้ประเมินแบ่งทมีประเมิน 3 คณะ พบผู้บริหารคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายนอก และแนะนําผู้ประเมิน 
- คณบดีนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ 

2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล (2) 
รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (5) 

  3.  คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผศ.ดร.ปรีดิม์น  นครินทร์ ** (7) 
อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน (6) 

  4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  * (9) 
ผศ.เอกพงศ์  จุลเสนีย์ (4,8) 

09.00 – 10.00 น. - คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์บุคลากรของคณะ  
  1. คณบดี  
  2. รองคณบดีทกุท่าน 
  3. อาจารย์                              จํานวน  2 คน 
  4. นักศึกษาปัจจุบัน                    จํานวน  2 คน 
  5. ศิษย์เก่า                               จํานวน  2 คน 
  6. บุคลากรสายสนับสนุน              จํานวน  2 คน 
  7. ผู้ใช้บัณฑิต                            จํานวน  2 คน 

2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล (2) 
รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (5) 

3.  คณะวิทยาการจัดการ 
 

ผศ.ดร.ปรีดิม์น  นครินทร์ ** (7) 
อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน (6) 

4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  * (9) 
ผศ.เอกพงศ์  จุลเสนีย์ (4,8) 

10.00 – 12.00 น. - คณะผู้ประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสรุป  
- ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน 

ห้องประชุม ชั้น7 อาคารอํานวยการ คณะกรรมการทุกท่าน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ห้องประชุม ชั้น7 อาคารอํานวยการ  



กําหนดการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม(สมศ.)                                                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                

วันที่ 27 -29 กุมภาพันธ ์2555                                                                                              
ณ  ห้องประชมุ  ชั้น  7  อาคารอํานวยการ 

วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  75 
 

 

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 (ต่อ) 

เวลา กจิกรรมการตรวจเยี่ยม สถานที่ คณะกรรมการ 

13.00 – 13.30 น. - คณะผู้ประเมินแบ่งทมีประเมิน 4 คณะ พบผู้บริหารคณะและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายนอก และแนะนําผู้ประเมิน- - 
- คณบดีนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะ 

5.  คณะครุศาสตร์ 
 

ผศ.ดร.ปรีดิม์น  นครินทร์ ** (7) 
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  * (9) 

  6.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล (2) 
รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (5) 

  7.  คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ผศ.เอกพงศ์  จุลเสนีย์ (4,8) 
อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน (6) 

13.30 – 14.30 น. - คณะผู้ประเมินสัมภาษณ์บุคลากรของคณะ  
  1. คณบดี  
  2. รองคณบดีทกุท่าน 
  3. อาจารย์                              จํานวน  2 คน 
  4. นักศึกษาปัจจุบัน                    จํานวน  2 คน 
  5. ศิษย์เก่า                               จํานวน  2 คน 
  6. บุคลากรสายสนับสนุน              จํานวน  2 คน 
  7. ผู้ใช้บัณฑิต                            จํานวน  2 คน 

5.  คณะครุศาสตร์ 
 

ผศ.ดร.ปรีดิม์น  นครินทร์ ** (7) 
รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  * (9) 

6.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล (2) 
รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (5) 

7.  คณะศิลปกรรมศาสตร ์ ผศ.เอกพงศ์  จุลเสนีย์ (4,8) 
อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน (6) 

14.30 – 16.30 น. - คณะผู้ประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสรุป 
- ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน

ห้องประชุมชั้น7 อาคารอํานวยการ คณะกรรมการทุกท่าน 

16.30 - 17.00 น. - คณะผู้ประเมินประชุมสรุปประจําวัน 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ 
      การสังเกตการณ์ เทียบกับข้อมูลที่ได้จากรายงานการประเมินตนเอง  
      เพื่อเตรียมรา่งรายงานผลการประเมิน 
  2. วางแผนเก็บข้อมูลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 

ห้องประชุมชั้น7 อาคารอํานวยการ คณะกรรมการทุกท่าน 

วันพุธ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555  



กําหนดการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม(สมศ.)                                                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                

วันที่ 27 -29 กุมภาพันธ ์2555                                                                                              
ณ  ห้องประชมุ  ชั้น  7  อาคารอํานวยการ 

วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  76 
 

เวลา กจิกรรมการตรวจเยี่ยม สถานที่ คณะกรรมการ 
08.00 – 08.30 น. - ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประเมิน ห้องประชุม ชั้น7 อาคารอํานวยการ คณะกรรมการทุกท่าน 

08.30 – 10.00 น. - คณะผู้ประเมินตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ห้องประชุมชั้น7 อาคารอํานวยการ  

10.00 – 12.00 น. - คณะผู้ประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมคณะ ผลการตรวจสอบ 
   เอกสารหลักฐานทั้งในระดับคณะและระดับสถาบัน 

ห้องประชุม ชั้น7 อาคารอํานวยการ  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม ชั้น7 อาคารอํานวยการ  

13.00 – 14.30 น. - คณะผู้ประเมินเตรียมนําเสนอผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  ด้วยวาจา 

ห้องประชุม ชั้น7 อาคารอํานวยการ คณะกรรมการทุกท่าน 

14.30 – 16.00 น. - คณะผู้ประเมินนําเสนอผลการประเมินมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
  ด้วยวาจา 

ห้องประชุม ชั้น7 อาคารอํานวยการ 
 

 

16.00 – 16.30 น. - คณะผู้ประเมินตอบข้อซักถาม/รับฟังความคิดเหน็/ข้อโต้แย้งของ 
  มหาวิทยาลัย 

 

16.30 น. คณะผู้ประเมินเดินทางกลับ   
 

 
 
 
 

          
รายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก 



กําหนดการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม(สมศ.)                                                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                

วันที่ 27 -29 กุมภาพันธ ์2555                                                                                              
ณ  ห้องประชมุ  ชั้น  7  อาคารอํานวยการ 

วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  77 
 

ในการตรวจเยี่ยมคณะต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
วันที่ 27 - 28 กมุภาพันธ์ 2555  

 

                                   จํานวนคณะ หน่วยงาน และสํานักต่างๆ 7 หน่วยงาน 
ลําดับที ่ เวลา คณะ รายชื่อคณะผู้ประเมิน 

27 ก.พ. 55 
1 13.00-16.30น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (5) รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (5) 

รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล (2) 
28 ก.พ. 55 

2 08.30-12.00น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2) รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล (2) 
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (5) 

3 08.30-12.00น. คณะวิทยาการจัดการ (6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดิ์มน  นครินทร์ ** (7) 
อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน (6) 

4 08.30-12.00น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (9) รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  * (9) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  จุลเสนีย์ (4,8) 

5 13.00-16.30น. คณะครุศาสตร์ (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดิ์มน  นครินทร์ ** (7) 
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  * (9) 

6 13.00-16.30น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2) รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสกุล (2) 
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (5) 

7 13.00-16.30น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์  จุลเสนีย์ (4,8) 
อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน (6) 
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