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รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา ก 

คํานํา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563              

(1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) และใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ. 2562 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท้ังนี้

เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียทําใหม่ันใจวามหาวิทยาลัยสามารถสราง

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

สาระสําคัญในรายงานฉบับนี้ แบงออกเปน 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ทุกทาน หวังวารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล แกนักศึกษา สังคมและชุมชนตอไป 

 

  

 (รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ศิริโชติ) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 วันท่ี 16 กันยายน 2564 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน อยูในกลุม ข สถาบันท่ีเนน

การสอนระดับปริญญาตรี การบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย  

มีอธิการบดีเปนผูบริหารสูงสุด มีหนวยงานหลัก 13 หนวย แบงเปน 8 คณะ 4 สํานัก และ 1 สถาบัน ไดแก  

1) คณะครุศาสตร 2) คณะศิลปกรรมศาสตร 3) คณะวิทยาการจัดการ 4) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7) คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 9) สถาบันวิจัยและพัฒนา 10) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

11) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 12) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 13) สํานักงานอธิการบดี 
ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 60 หลักสูตร 

จัดการเรยีนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี จํานวน 56 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร 

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร มีนักศึกษาท้ังหมด จํานวน 11,196 คน แบงเปนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 10,909 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 106 คน และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

จํานวน 181 คนมีบุคลากรท้ังหมด 751 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 435 คน และสายสนับสนุน

วิชาการ 316 คน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังสิ้น 674,279,700 ลานบาท 

จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน 541,676,500 ลานบาท และงบประมาณรายได 132,603,200 ลานบาท  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง 

โดยไดดําเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2562 และขอ 3 แหงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได

กําหนดกระบวนการทํางานเปน 4 สวน ไดแก 1) การวางแผน 2) การดําเนินงานตามแผน 3) การตรวจสอบประเมิน 

และ 4) การปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 ระดับ ไดแก 1) ระดับหลักสูตร 2) ระดับคณะ 3) ระดับสํานัก/สถาบัน 

และ 4) ระดับมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2563 ไดมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

วันท่ี 7 - 21 มิถุนายน 2564 ระดับคณะ วันท่ี 15 - 21 กรกฎาคม ระดับสํานัก/สถาบัน วันท่ี 2 - 3 สิงหาคม 2564 

และระดับมหาวิทยาลัย วันท่ี 15 - 16 กันยายน 2564 
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ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 

ตามองคประกอบคุณภาพ จํานวน 5 องคประกอบ 20 ตัวบงชี้ ประกอบดวย ตัวบงชี้ตามเกณฑของกลุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ตบช.มรภ.) จํานวน 20 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตบช.มรภ.สข.) 

จํานวน 1 ตัวบงชี้ โดยจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจําแนกตามองคประกอบคุณภาพ (ตบช.มรภ.) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50  ปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50  ปรับปรุง 

2.51 - 3.50  ระดับพอใช 

3.51 - 4.50  ระดับดี 

4.51 - 5.00  ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.17 ระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.56 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ

(ตบช.มรภ.) 20 ตัวบงช้ี 

4.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมินตัวบงชี้ตามเกณฑของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 20 ตัวบงช้ี               

ไดคะแนนประเมินเฉล่ีย 4.58 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

เม่ือพิจารณารายองคประกอบแลว พบวา มีองคประกอบท่ีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

จํานวน 4 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 องคประกอบท่ี 3 

การบริการวิชาการ ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย        

ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.56  

องคประกอบท่ีผลการประเมินอยูในระดับดี จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.17  

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา ฉ 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ 

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 ปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 ปรับปรุง 

2.51 - 3.50 ระดับพอใช 

3.51 - 4.50 ระดับดี 

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 4.17 ระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 4.39 ระดับดี 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 21 ตัวบงช้ี  

4.54 ระดับดีมาก 

ผลการประเมินตัวบงช้ีตามเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตัวบงช้ีของมหาวิทยาลัย             

ราชภัฏสงขลา จํานวน 21 ตัวบงช้ี ไดคะแนนประเมินเฉล่ีย 4.54 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

เม่ือพิจารณารายองคประกอบแลว พบวา มีองคประกอบท่ีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

จํานวน 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 2 การวิจัย ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 องคประกอบท่ี 3 

การบริการวิชาการ ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00  องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย        

ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00  องคประกอบท่ีผลการประเมินอยูในระดับดี จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.17 และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.39 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา ช 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลลัพธ (ตบช.มรภ.) 

องคประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จํานวน 

ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปจจัย

นําเขา  
กระบวนการ  ผลลัพธ 

คะแนน 

เฉลี่ย  

0.00 - 1.50 ปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 ปรับปรุง 

2.51 - 3.50 ระดับพอใช 

3.51 - 4.50 ระดับดี 

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต   

(มาตรฐานดานผลลัพธผูเรยีน) 

8 3.71 4.75 3.49 4.17 ระดับด ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  

(มาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

(มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย) 

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

(มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจดัการ) 

4 - 4.67 4.26 4.56 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ  

(ตบช.มรภ.) 20 ตัวบงชี ้

4.14 4.80 4.46 4.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี  

การวิเคราะหผลการประเมินตัวบงชี้ตามเกณฑของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 20 ตัวบงชี้ 

จําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ พบวา  

ปจจัยนําเขา (Input) มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14  

กระบวนการ (Process) มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.80

ผลลัพธ (Output) มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.46 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา ซ 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลลัพธ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องคประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จํานวน 

ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปจจัย

นําเขา  
กระบวนการ  ผลลัพธ 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50  ปรับปรุง 

2.51 - 3.50  ระดับพอใช 

3.51 - 4.50  ระดับด ี

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต   

(มาตรฐานดานผลลัพธผูเรยีน) 

8 3.71 4.75 3.49 4.17 ระดับด ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  

(มาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

(มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย) 

1 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

(มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ) 

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4 - 4.67 3.98 4.39 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ 

 (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 21 ตัวบงชี ้

4.14 4.80 4.37 4.54 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี   

การวิเคราะหผลการประเมินตัวบงชี้ตามเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับตัวบงชี้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 21 ตัวบงชี้ จําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธ  พบวา 

ปจจัยนําเขา (Input) มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14  

กระบวนการ (Process) มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.80 

ผลลัพธ (Output) มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.19 

  

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา ฌ 

ตารางท่ี 5 ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา (ปการศึกษา 2562) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.92 ระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.90 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.30 ระดับดี 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ  4.41 ระดับดี 





รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 1 

สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

 

1. ช่ือหนวยงาน ประวัติความเปนมา และท่ีตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Songkhla Rajabhat University) เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ี

เกาแกท่ีสุดของภาคใต และเปนสถาบันท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่องตลอดมา ตั้งแตยังมีฐานะเปนเพียง

โรงเรียนฝกหัดครูมณฑล จนกระท่ังเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงตั้งอยูท่ี 160 หมู 4 ถนนกาญจนวนิช 

ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และไดขยายพ้ืนท่ีการศึกษาไปยังจังหวัดสตูล โดยการจัด

การศึกษานอกท่ีตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน                  

ทุงใหญสารภี ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล  

ประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเริ่มตนข้ึนในป พ.ศ. 2462 เม่ือธรรมการมณฑล

นครศรีธรรมราชซ่ึงขณะนั้นอยูท่ีจังหวัดสงขลา และธรรมการจังหวัดสงขลาไดคิดผลิตครูมณฑลข้ึนเพ่ือใหไปทํา

หนาท่ีสอนในระดับประถมศึกษาจึงไดจัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูมณฑลข้ึน โดยใหเรียนรวมกับโรงเรียนประจํา

มณฑลนครศรีธรรมราช (คือ โรงเรียนมหาวชิราวุธซ่ึงขณะนั้นตั้งอยูท่ีบริเวณโรงเรียนวิเชียรชมในปจจุบัน)        

รับนักเรียน จบชั้นประถมบริบูรณ (ประถมปท่ี 3) เขาเรียนตามหลักสูตร ป.4 ป.5 และป.6 โดยเพ่ิมวิชาครู

เปนพิเศษ ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาวเรียกวาครูประกาศนียบัตรมณฑล 

ในป พ.ศ. 2464 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา ธรรมการมณฑลจึงไดจัดตั้ง

โรงเรียนฝกหัดครูประจํามณฑลข้ึนโดยเฉพาะเม่ือ พ.ศ. 2468 โดยตั้งท่ีตําบลทาชะมวง อําเภอกําแพงเพชร 

(ปจจุบันคืออําเภอรัตภูมิ) จังหวัดสงขลา เรียกวาโรงเรียนฝกหัดครูมูล (ปจจุบันเปนท่ีตั้งของวิทยาลัย

เกษตรกรรมและเทคโนโลยีสงขลา) โดยรับนักเรียนท่ีจบ ม.3หรือครูท่ีทางอําเภอและจังหวัดตาง ๆ สงมาเรียน 

กําหนด 2 ป สําเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมูล (ป.) 

ตอมาไดมีพระราชบัญญัติวาดวยการบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 ใหเลิกการ

แบงเขตการปกครองเปนมณฑล โรงเรียนฝกหัดครูมูลประจํา มณฑลนครศรีธรรมราชท่ีทาชะมวง จึงได

เปลี่ยนเปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เม่ือป พ.ศ. 2477 โดยรับนักเรียนท่ีเรียน ป.6 หรือ ม.2 

(ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2475) เขาเรียนมีกําหนด 2 ป ตอมาในป พ.ศ. 2482 จึงไดเปลี่ยนมาเปน

รับนักเรียน ม.3 เขาเรียน มีกําหนด 2 ป ผูสําเร็จการศึกษาจะไดประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 

นอกจากนี้โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ยังรับนักเรียนท่ีเตรียมไวเพ่ือบรรจุเปน

ครูประชาบาล ซ่ึงทางจังหวัดตาง ๆ ไดคัดเลือกนักเรียนท่ีจบ ป.4 จากตําบลทุรกันดารในจังหวัดนั้น ๆ             

มาเขาเรียน มีกําหนด 3 ป เม่ือสําเร็จการศึกษาแลว จะไดประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) และกลับไปเปน

ครูในตําบลท่ีตนมีภูมิลําเนาอยู 

ป พ.ศ. 2482 โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสงขลา ไดยายจากทาชะมวงมาเรียน

ท่ีตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ และในป พ.ศ. 2490 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตร

จังหวัดเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม โดยรับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมปท่ี 6 หรือ

ประโยคประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เขาเรียนตออีก 1 ป สําเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)  
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ตอมาใน พ.ศ. 2498 ก็ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา โดยรับนักเรียนท่ีจบ 

ม.6 เขาเรียน 2 ป ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และโรงเรียนฝกหัดครูมูล

สงขลา ก็เปลี่ยนเปนโรงเรียนฝกหัดครูสงขลา จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 จึงไดยายมาตั้งอยู 

ณ บริเวณ บานเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อันเปนสถานท่ีตั้งในปจจุบันและไดยกฐานะเปน

วิทยาลัยครูสงขลา เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 อีกท้ังไดขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชา

การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปเดียวกันนั้นเอง 

ครั้นเม่ือถึงป พ.ศ. 2518 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทําให

วิทยาลัยครูสงขลาเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ในสาขาครุศาสตร โดยรับนักศึกษาท่ีเรียนจบ ป.กศ.สูง หรือ 

ครูประจําการ ท่ีไดรับวุฒิ พ.ม. เขาศึกษาตอ 2 ป ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับวุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) และ           

ในป พ.ศ. 2522 ก็ไดเปดโครงการอบรมครูประจําการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ค.ป.) ในระดับ ป.กศ.ชั้นสูง

และระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2524 ก็ไดรวมมือกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปดสอน

หลักสูตรการโรงแรมและการทองเท่ียว กับหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําโดยเรียกโครงการนี้วา วิทยาลัยชุมชน

สงขลา 

ตอมาในป พ.ศ. 2527 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 ใหวิทยาลัยครู

ทําหนาท่ีผลิตครูและเปดสอนวิชาชีพ ตามความตองการและความจําเปนของทองถ่ิน วิทยาลัยครูสงขลา   

จึงไดผลิตครูระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอ่ืน ๆ ตามความ

ตองการและความจําเปนของทองถ่ินตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา และในป พ.ศ. 2529 ไดเปดการศึกษาสําหรับ

บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร ซ่ึงตอมาก็ไดขยาย

ไปสูสาขาอ่ืน ๆ คือ ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร ดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “ ราชภัฏ ” แทนชื่อวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ ทําใหวิทยาลัยครูสงขลา 

เปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏสงขลา” ตั้งแตบัดนั้น เปนตนมา สถาบันราชภัฏสงขลาไดมีความ

เจริญกาวหนามาเปนลําดับ จนสามารถเปดสอนถึงระดับบัณฑิตศึกษาไดในป พ.ศ. 2544 และเม่ือวันท่ี 15 

มิถุนายน พ.ศ. 2547 จึงไดรับการยกฐานะเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูลเปนจังหวัดท่ีมีความตองการ

ทางดานการศึกษาของเยาวชนมีจํานวนมาก โดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีแนวโนมท่ี

นักเรียนเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาคอนขางสูง ท้ังนี้สถิติท่ีผานมานักเรียนท่ีจบการศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษากวารอยละ 60 ในขณะท่ีจังหวัดสตูลนั้นยังไมมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาซ่ึงหากไดมี

การสนับสนุนใหจัดตั้งสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดสตูลนั้น ก็จะเปนการยกระดับมาตรฐาน

การศึกษาของเยาวชน และสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตรจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีจะ

สงผลใหเกิดความม่ันคงของประเทศอยางยั่งยืนประกอบกับทางองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล            

มีแนวนโยบายในการสงเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของ
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จังหวัดสตูล ท่ีตองการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและเปาประสงคท่ีตองการเพ่ิมรายไดจากการ

ทองเท่ียวและพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการ 

สตูลไดรับการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษตามยุทธศาสตรจังหวัด

ชายแดนใต และเปนประตูสูเวทีอาเซียน ท้ังนี้เพ่ือรองรับการพัฒนาดานตาง ๆ จึงควรมีสถาบันอุดมศึกษา

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีคุณภาพอยางแทจริงทําใหมีโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา วิทยาเขตสตูลดวยการผลักดันของทุกภาคสวนในจังหวัดสตูลและประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดดําเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

โดยไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2552 เพ่ือรองรับการพัฒนาจังหวัดให

สอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดชายแดนใต โดยใหประสานงบประมาณการดําเนินงานจากทุก

ภาคสวนท้ังในระดับชาติและระดับจังหวัด ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการเพ่ือขอถอน

สถานภาพและดําเนินการเพ่ือขอใชพ้ืนท่ีตามหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง ฉบับท่ี 4036/2515 (ทุงใหญ

สาธารณประโยชน)  ไดเนื้อท่ี 346 ไร 93 ตารางวา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีปฏิบัติ

เก่ียวกับการถอนสภาพ การจดข้ึนทะเบียนและการจัดหาผลประโยชนในท่ีดินของรัฐ ตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2550 ณ พ้ืนท่ีสาธารณประโยชนทุงใหญสารภี ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จึงไดตั้งเจตนารมณท่ีแนวแนและ          

พันธะสัญญาท่ีใหไวกับประชาชนในทองถ่ิน เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จะขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยการพัฒนาหลักสูตรเปดสาขาท่ีตอบสนอง

และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต ท่ีเปนประโยชนกับทองถ่ินเพ่ือการพัฒนา

ประเทศชาติอยางยั่งยืนสืบตอไป 

 

2. ปรัชญา ปณิธาน คานิยมองคกร คติพจน วัตถุประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  

ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ปณิธาน 

ปญญาญาณของทองถ่ิน   พลังแผนดินแหงสยาม   สนองพระราชปตุคาม  งดงามอยางยั่งยืน 

 

คานิยมองคกร 

S = Skill K = Knowledge   R = Responsibility U = Unity 

  

คติพจน  

ปฺญา นรานํ รตนํ – ปญญาเปนดวงแกวของนรชน 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความเขมแข็งในวิชาชีพครู และ

เปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษา 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินอยางตอเนื่องใหเปนผูท่ีมีความรู มีคุณธรรม

และจริยธรรม และมีขีดความสามารถท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

3. เพ่ือสั่งสมองคความรูจากการวิจัยและเชื่อมศาสตรสูสากลใหเกิดเปนแหลงเรียนรูและ

ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

4. เพ่ือบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน

การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

5. เพ่ือสงเสริม สืบสาน อนุรักษ สรางความรูความเขาใจ และสรางสรรคศิลปะและวัฒนธรรม

ของทองถ่ินและของชาติ เพ่ือใหเกิดความสํานึก ความภูมิใจ รักและผูกพันในทองถ่ินและประเทศชาติ  

6. เพ่ือสงเสริมและสืบสานพระบรมราโชบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

7. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินภารกิจได

อยางมีคุณภาพ 

 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําเพ่ือพัฒนาทองถ่ินภาคใตสูสากล 

 

พันธกิจ 

1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 

2. จัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินใหมีคุณภาพและ

คุณธรรมบริการและสามารถแขงขันได 

3. วิจัย และพัฒนาเพ่ือสรางสมองคความรู ใหเปนแหลงเรียนรูของทองถ่ิน 

4. บริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็งบนฐานของการมีสวนรวม 

5. สงเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดําริ 

6. สงเสริม เผยแพร อนุรักษ สืบสาน และสรางสรรค ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ 

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณองคกร 

8. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือเขาสูสากล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพเหนือมาตรฐาน

วิชาชีพครู 

2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต 

3. เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลใหเปนวิทยาเขตในกํากับ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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3. โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
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4. รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปจจุบัน 

4.1 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

1. ศ.กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     

2. รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                   

3. ศ.อํานวย  ยัสโยธา  ผูทรงคุณวุฒิ                                        

4. รศ.ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ  ผูทรงคุณวุฒิ   

5. นายไพโรจน  รัตนภิรมย  ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   

6. รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

7. อาจารย ดร.ผจงจิต  พิจิตบรรจง ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  

8. อาจารยพิเชษฐ  จันทวี  ผูแทนผูบริหาร   

9. ผศ.ดร.สรุะพรรณ  จุลสวุรรณ ผูแทนผูบริหาร   

10. อาจารย ดร.มงคล  เทพรัตน ผูแทนผูบริหาร  

11. อาจารยวันฉัตร  จารุวรรณโน ผูแทนผูบริหาร   

12. อาจารย ดร.ชํานาญ  พูลสวัสดิ์ ผูแทนคณาจารยประจํา   

13. อาจารยจิรภา  คงเขียว  รองอธิการบดี                                          

14. นางปยมาศ  ศิริศุภนนท  รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี                    

15. นายวสิิฐ  เหมสนิท    นิติกร   

16. นางสาวกมลวรรณ  นิลจู  ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนางานอํานวยการ

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี       

4.2 คณะกรรมการสภาวิชาการ 

1. รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา               

2. ศ.ดร.พูนสขุ  ประเสรฐิสรรพ ผูทรงคุณวุฒิ  

3. ศ.ดร.อลงกลด  แทนออมทอง ผูทรงคุณวุฒิ   

4. ศ.ดร.วินัย  ประลมพกาญจน ผูทรงคุณวุฒิ  

5. รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู ผูทรงคุณวุฒิ  

6. รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห ผูทรงคุณวุฒิ  

7. รศ.เยาวพา  ณ นคร ผูทรงคุณวุฒิ  

8. รศ.วรสิทธิ์  มุทธเมธา ผูทรงคุณวุฒิ  

9. รศ.ดร.องอาจ  นัยพัฒน ผูทรงคุณวุฒิ  

10. ผศ.ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร ผูแทนคณะครุศาสตร  

11. ดร.มุจลินทร  ผลกลา  ผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

12. ผศ.ทัศนียา  คัญทะชา  ผูแทนคณะศิลปกรรมศาสตร  

13. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ  ผูแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
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14. ผศ.ดร.คมวิทย  ศิริธร  ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ  

15. ผศ.ดร.อิทธิพร  แกวเพ็ง  ผูแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

16. ผศ.อรสา  แนมใส  ผูแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

17. ผศ.ดร.ไสว  บัวแกว  ผูแทนวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

18. ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ  รองอธิการบดี  

19. อาจารยวันฉัตร  จารุวรรณโน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

4.3 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

1. นายไพโรจน  รัตนภิรมย ผูทรงคุณวุฒิ 

2. นายกวิศพงษ  สิริธนนนทสกุล ผูทรงคุณวุฒิ 

3. นางเขมชนิดาภา  ฤทธิกาญจน ผูทรงคุณวุฒิ 

4. นายฉลอง  เตชะภัทรกุล ผูทรงคุณวุฒิ 

5. นางพรรณิภา  โสตถิพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ 

6. นายมานะ  ศรีพิทักษ ผูทรงคุณวุฒิ 

7. นายรังษี  รัตนปราการ ผูทรงคุณวุฒิ 

8. ดร.วิสุทธิ์  บิลลาเตะ ผูทรงคุณวุฒิ 

9. ผศ.สดใส  ขันติวรพงศ ผูทรงคุณวุฒิ 

10.  นายอดินันท  ปากบารา ผูทรงคุณวุฒิ 

11.  นายอรรถวุฒิ  สาครินทร ผูทรงคุณวุฒิ 

12.  นายเอนก  แซตั้ง ผูทรงคุณวุฒิ 

13.  นายนิพนธ  ภิญโญ ผูทรงคุณวุฒิ 

14.  นายสุรพล  กําพลานนทวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ 

15.  ดร.เฉลิมวุฒิ  เกษตรสมบูรณ ผูทรงคุณวุฒิ  

16.  อาจารยจิรภา  คงเขียว  รองอธิการบดี  

17.  นายกองคการนักศึกษา 

18. ประธานสภานักศึกษา 
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4.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
1. รศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. อาจารยพิเชษฐ  จันทวี    รองอธิการบดีฝายบริหารและวิทยาเขต 

3. อาจารยจิรภา  คงเขียว    รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

4. อาจารย ดร.นราวดี  บัวขวัญ    รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

5. ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ    รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศึกษา  

6. ผศ.ดร.วรีะชัย  แสงฉาย    รองอธิการบดีฝายวางแผนและงบประมาณ  

7. ผศ.ดร.นกุล  โสตถิพันธุ    ผูชวยอธิการบดี  

8. อาจารยจิราภรณ  กวดขัน    ผูชวยอธิการบดี  

9. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ผูชวยอธิการบดี    

10. ผศ.ดร.ศรุติพงศ  ภูวัชรวรานนท   คณบดีคณะครุศาสตร 

11. อาจารย ดร.รัชชพงษ  ชัชวาลย   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

12. ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

13. ผศ.ดร.สรุะพรรณ  จุลสุวรรณ   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

14. อาจารย ดร.กันตภณ  มะหาหมัด   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

15. อาจารย ดร.มงคล  เทพรัตน   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

16. ผศ.วีระศักดิ์  อักษรถึง    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร  

17. อาจารย ดร.มุมตาส  มีระมาน   คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

18. อาจารย ดร.กุลพัฒน  ยิ่งดํานุน   ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงคณบดีคณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล 

19. อาจารยพุฒิธร  ตุกเตียน    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

20. อาจารยเสรี  ชะนะ     ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

21. อาจารย ดร.บรรจง  ทองสราง   ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

22. อาจารยวันฉัตร  จารุวรรณโน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

23. นางปยมาศ  ศิริศุภนนท    รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 

จํานวน 56 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร 

รวมท้ังสิ้น 60 หลักสูตร  รายละเอียดตามตารางตอไปนี ้

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปดสอน จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

คณะ/หลกัสตูร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา (หลักสตูร) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ป.บัณฑิต 

คณะครุศาสตร จํานวน 11 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    

2. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

3. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา    

4. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร    

5. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป    

6. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    

7. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย    

8. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา    

9. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิาชพีครู    

10. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน    

11. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย    

รวม 8 2 1 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 9 หลักสูตร 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน    

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ    

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน    

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อมัคคุเทศกและ

การทองเที่ยว 

   

7. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวสัดิการสังคม    

8. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ    

9. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    

รวม 9   
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คณะ/หลกัสตูร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา (หลักสตูร) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ป.บัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 13 หลักสูตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส    

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร    

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร    

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชวีวิทยา    

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร    

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยาประยุกต    

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร    

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี    

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม    

11. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน    

12. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพและสปา    

13. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    

รวม 12 1  

คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 9 หลักสูตร 

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ    

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย    

3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด    

4. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ    

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทองเที่ยว    

6. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมการคา    

7. นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสือ่สารมวลชน    

8. เศรษฐศาสตรบัณฑิต    

9. บัญชบีัณฑิต    

รวม 9   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 5 หลักสูตร 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร    

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร    

4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑอาหาร    

รวม 5   
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คณะ/หลกัสตูร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา (หลักสตูร) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ป.บัณฑิต 

คณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 5 หลักสูตร 

1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย    

2. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป    

3. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ    

4. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง    

5. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปตะวนัตก    

รวม 5   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 6 หลักสูตร 

1. เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ    

2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) 

   

3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) 

   

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโลจสิติกส    

5. อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต    

6. อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

ดิจิทัล 

   

รวม 6   

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จํานวน 2 หลักสูตร 

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว    

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ    

รวม 2   

รวมหลักสูตรทั้งหมด 
56 3 1 

60 

                     ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 อางอิงขอมูลจากสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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6. นักศึกษา 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนักศึกษาท้ังหมด จํานวน 11,196 คน 

แบงเปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 10,909 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 106 คน และระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 181 คน ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามคณะ 

ป.ตรี ป.โท ป.บัณฑิต รวม

1. คณะครุศาสตร 1,415 92 181 1,688

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,412 - - 2,412

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,717 14 - 1,731

4. คณะวิทยาการจัดการ 3,111 - - 3,111

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 588 - - 588

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 623 - - 623

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,036 - - 1,036

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 7 - - 7

รวม 10,909 106 181 11,196

คณะ/วิทยาลัย
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ขอมูล ณ วันท่ี 11 มกราคม 2564 อางอิงขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

7. บุคลากร 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรท้ังหมดจํานวน 751 คน แบงเปน    

สายวิชาการ จํานวน 435 คน สายสนับสนุน จํานวน 316 คน ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนอาจารยจําแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. คณะครุศาสตร 1 33 21 55

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 51 19 71

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 61 39 101

4. คณะวิทยาการจัดการ 1 49 23 73

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 15 14 30

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 1 35 9 45

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 18 12 31

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - - 29 29

รวม 7 262 166 435

คณะ/วิทยาลัย
วุฒิการศึกษา

รวม

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 อางอิงขอมูลจากงานการเจาหนาท่ี 
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ตารางท่ี 9 จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะและตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

1. คณะครุศาสตร 28 27 - - 55

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 56 14 1 - 71

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 70 30 1 - 101

4. คณะวิทยาการจัดการ 58 15 - - 73

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 12 1 - 30

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 29 16 - - 45

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 14 1 - 31

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 23 6 - - 29

134 4 -
297 435

138
รวม

คณะ
ตําแหนงทางวิชาการ

รวม

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 อางอิงขอมูลจากงานการเจาหนาท่ี 

 

ตารางท่ี 10 จํานวนอาจารยจําแนกตามคณะและการปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ

1. คณะครุศาสตร 54 1 55

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 68 3 71

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 93 8 101

4. คณะวิทยาการจัดการ 66 7 73

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28 2 30

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 45 - 45

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 30 1 31

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 29 - 29

รวม 413 22 435

คณะ
การปฏิบัติงาน

รวม

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 อางอิงขอมูลจากงานการเจาหนาท่ี 
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร จําแนกตามคณะและวุฒิการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. คณะครุศาสตร - 36 23

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 29 16

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 35 30

4. คณะวิทยาการจัดการ - 28 17

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 13 16

6. คณะศิลปกรรมศาสตร - 20 5

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 17 14

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - - 11

รวม - 178 132

คณะ
วุฒิการศึกษา

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 อางอิงขอมูลจากคณะ 

 

ตารางท่ี 12 แสดงจํานวน ตําแหนงทางวิชาการ/ผลงานทางวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

1. คณะครุศาสตร 35 24 - - 92

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 36 8 1 - 54

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 45 19 1 - 121

4. คณะวิทยาการจัดการ 33 12 - - 67

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 13 1 - 46

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 13 12 - - 111

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 14 1 - 54

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 8 3 - - 16

รวม 201 105 4 - 561

คณะ
ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทาง

วิชาการ(เรื่อง)

ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 อางอิงขอมูลจากคณะ 

 

หมายเหตุ   การนับจํานวนอาจารยประจํา 

ระยะเวลาการทํางาน การนับจํานวนอาจารย 

9-12  เดือน คิดเปน 1 คน 

6 เดือนข้ึนไป แตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนับได 
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ตารางท่ี 12 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ตําแหนง จํานวน

1. ขาราชการ 11

2. พนักงานราชการ 43

3. ลูกจางประจํา 9

4. พนักงานมหาวิทยาลัย 138

5. พนักงานประจําตามสัญญา 81

6. UBI+รร.สาธิต 34

รวม 316  
ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 อางอิงขอมูลจากงานการเจาหนาท่ี 

 

8. ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี  

ตารางท่ี 13 แสดงขอมูลงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณเงินรายได งบประมาณแผนดิน

งบบุคลากร 33,445,800.00 75,591,700.00 109,037,500.00

งบดําเนินงาน 80,266,430.00 9,777,700.00 90,044,130.00

งบลงทุน 3,699,470.00 99,025,700.00 102,725,170.00

งบเงินอุดหนุน 12,522,000.00 299,069,000.00 311,591,000.00

งบรายจายอื่น 26,933,300.00 - 26,933,300.00

รวมทั้งสิ้น 156,867,000.00 483,464,100.00 640,331,100.00

งบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 อางอิงขอมูลจาก งานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน 
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ตารางท่ี 13 แสดงขอมูลงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณเงินรายได งบประมาณแผนดิน

งบบุคลากร 23,988,900 74,227,300 98,216,200

งบดําเนินงาน 88,291,462 10,951,100 99,242,562

งบลงทุน 3,251,498 154,794,400 158,045,898

งบเงินอุดหนุน 4,387,100 301,703,700 306,090,800

งบรายจายอื่น 12,684,240 - 12,684,240

รวมทั้งสิ้น 132,603,200 541,676,500 674,279,700

งบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

 
ขอมูล ณ วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 อางอิงขอมูลจาก งานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน 

 

ตารางท่ี 14 แสดงขอมูลอาคารสถานท่ี  

หมายเลข ชื่ออาคาร หมายเลข ชื่ออาคาร 

1 อาคารนาฏศิลปและการดนตรี 40 บานพักรับรอง 

2 อาคารเทคโนโลย ี 41 บานพักอธิการบด ี

3 อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 42 อาคารศูนยวิทยาศาสตร 

4 อาคารคณะมนุมษยศาสตรและสังคมศาสตร 43 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเกษตร (ร้ือถอน) 

5 อาคารคณะครุศาสตร 44 สํานักวิทยบริการ 

6 อาคารโสตศึกษา 45 โรงอาหาร 3 

7 อาคารสํานักงานเกษตรชั่วคราว 46 อาคารศูนยการศึกษาปฐมวัย 

8 อาคารวิทยาศาสตร 47 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9 อาคารบัณฑติวทิยาลยั 48 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

10 อาคารคณะวิทยาศาสตร 49 สํานักกิจการนักศึกษา 

11 อาคารสงขลาพาเลซ 50 อาคารศิลปกรรม 

12 อาคาร  100 ป 51 อาคารสํานักศิลปวฒันธรรม 

13 หอพักรุกขวัลย 52 อาคารเพาะฟกสัตวน้ํา 

14 หอพักพรรณลดา (ร้ือถอน) 53 อาคารโรงผลิตน้ําดื่ม 

15 อาคารปฏิบัติการเกษตร (ร้ือถอน) 54 อาคารปฏิบัติการสัตวบาล 

16 หอพักปาริชาต ิ(ร้ือถอน) 55 อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

17 หอพักราชพฤษ 56 อาคารรานสหกรณ 

18 หอพักสบันงา 57 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล 

19-21 โรงเรียนสาธิต 58 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร 

22 อาคารศิลปะ 59 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
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หมายเลข ชื่ออาคาร หมายเลข ชื่ออาคาร 

23 อาคารอุตสาหกรรมศิลป 60 อาคารพิพิธภัณฑพชื 

24 อาคารคหกรรม 1 61 อาคารปฏิบัติการและบริการวชิาการคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

25 อาคารคหกรรม 2 62 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 

26 โรงอาหาร 1 63 อาคารสมาคมศิษยเกา 

27 หอประชุม 1 64 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

28 สโมสรอาจารย (ร้ือถอน) 65 หอพักอาจารย (อาคารชุด 90 ป) 

29 โรงซอมบํารุง (ร้ือถอน) 66 อาคารคณะวิทยาการจัดการ(หลังใหม) 

30 สหกรณ (ร้ือถอน) 67 อาคาร โรงเรียนสาธิต (หลังใหม) 

31 อาคารชั่วคราว (ร้ือถอน) 68 อาคารคณะครุศาสตร (หลังใหม) 

32 โรงอาหาร 2 69 อาคารหอพักนักศึกษา 

33 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 70 อาคารสระวายน้ํา 

34 หอสมุด 71 อาคารแสดงนทิรรศการ(หอศิลป) 

35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง 72 อาคารปฏิบัติการคหกรรม 

36 อาคารอเนกประสงค (ร้ือถอน) 73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

37 อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร 74 อ า ค า ร เ รี ย น ร ว ม ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

อุตสาหกรรม 

38 โรงยิม 75 อาคารกิจการนักศึกษา 

39 บานพักรับรอง 

ขอมูล ณ วันท่ี 17 สิงหาคม 2564 อางอิงขอมูลจาก งานออกแบบและวางผังอาคารสถานท่ี กองนโยบายและแผน 

 

9. อัตลักษณ เอกลักษณ  

อัตลักษณมหาวิทยาลัย 

เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 

นิยาม  เปนคนดี เปนผูท่ีคิดดี พูดดี และทําดี  หมายถึง คิด พูด และทําสิ่งท่ีเปนประโยชน

ตนและสิ่งท่ีเปนประโยชนทาน 

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชํานาญ มีความสามารถในการประยุกตใชปญญาและเหตุผลใน

การดําเนินชีวิต ผานกระบวนการฝกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิด 

สรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทักษะการสราง

ความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการตระหนักรูในตน ทักษะการเขาใจผูอ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ 

และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตท่ีคิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทํากรรมดีท่ีเปนประโยชนตอ

สวนรวมตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาด ี
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เอกลักษณมหาวิทยาลัย 

 เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

นิยาม การพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง การทําใหพ้ืนท่ี ท่ีเปนท่ีอยูอาศัยเจริญข้ึน งอกงามข้ึน 

ท้ังนี้การทําใหทองถ่ิน เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุงเนนการพัฒนาทองถ่ินโดยยึดตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลยัท้ังดาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

1. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร ใ ห

ความสําคัญกับการประชาสัมพันธใน

วงกวางเก่ียวกับผลงานท่ีมหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการใหชุมชน สังคม ท้ังภายใน

และภายนอกไดรับทราบ เพ่ือเปน

ก า ร สื่ อ ส า ร ก า รดํ า เ นิ น ก า ร ใ น

โครงการหรือกิจกรรมใหเห็นเดนชัด

และเปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงผลตอ

ชื่อเสียงและการยอมรับ 

สํานักงานอธิการบดี โดยงานประชาสัมพันธ ไดดําเนินการ 

ดังนี ้

1. ส ง เ ส ริ ม แล ะ สนั บ สนุ น กิ จ ก ร รม ขอ ง เ ค รื อ ข า ย

ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมขอมูลขาวสารเพ่ือการ

ประชาสัมพันธใหหนวยงานภายในและชุมชน สังคมภายนอก

ไดรับทราบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ

โครงการหรือกิจกรรมใหเห็นเดนชัดและเปนรูปธรรมเพ่ิมข้ึน 

โดยผานชองทาง ดังนี้ 

1) ประชาสัมพันธเสียงตามสาย ทุกวันทําการ ควบคู

กับการถายทอดสัญญาณเสียงทาง Facebook Live ผานแฟน

เพจของมหาวิทยาลัย  

2) จัดทําสารปาริฉัตร โดยการเผยแพรผานทางสื่อ

ออนไลน  

3) วารสารเพ่ือการประชาสัมพันธปาริฉัตร จัดทําใน

รูปแบบ E-books  

4) สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา FM. 105.75 MHz 

5) สื่อสารมวลชนแขนงตาง ๆ  

6) จัดรายการรูปแบบออนไลน SKRU TALK  

7) จัดรายการผาน Facebook Live เปนการสื่อสาร

แบบ Two - way communication  
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

8) ขยายชองทางการติดตามขาวสารประชาสัมพันธให

สอดคลองกับคานิยมและพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  

2. โครงการกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานภายในให

เครือขายถายภาพทําขาวสงมายังงานประชาสัมพันธเพ่ือทําการ

ประชาสัมพันธตอไป 

3. โครงการกิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการในนามมหาวิทยาลัย 

งานประชาสัมพันธจะทําการเชิญสื่อมวลชนและทําขาวเพ่ือการ

ประชาสัมพันธตอไป 

2. มหาวิทยาลัยควรเนนการพัฒนา

พ้ืนท่ีชุมชน เชิงรุกโดยการประสานงาน

กับหนวยงานราชการและเอกชน ท่ีอยู

ในพ้ืนท่ีของท่ีตั้งมหาวิทยาลัย เพ่ือรวม

วางแผนพัฒนาและของบประมาณ

สนับสนุนจากหนวยงานนั้น ๆ ในการ

สรางผลงานใหเกิดเปนรูปธรรมและ

การยอมรับ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการ ดังนี ้

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ตามคําสั่งท่ี 3398/2563 

2. ประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง ท้ัง

หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ และองคกรปกครองในทองถ่ิน 

เชน สํานักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสตูล อบต.ทาหิน อบต.ปาลมพัฒนา อบต.คลองหลา 

ทต.เกาะแตว ทต.โคกมวง ฯลฯ 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหนวยงานกลางท่ี

รับผิดชอบงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ไดขับเคลื่อน

การดําเนินงานรวมกับคณะตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา และ

สตูล รวม 5 ตําบล วงเงินงบประมาณ 17,200,000 บาท โดย

มีการจางงานในพ้ืนท่ี 100 อัตรา 

4. วางแผนการลงพ้ืน ท่ีติดตามและประเ มินผลการ

ดําเนินงานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ในชวงไตรมาส 4  

3. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร จั ด ทํ า

แ ผ น พั ฒ น า ต น เ อ ง ร า ย บุ ค ค ล  

(ID Plan) แบบมุงเปา เพ่ือสงเสริม

และกํากับใหอาจารยท่ีมีความพรอม

สูงใหมีตําแหนงทางวิชาการและทํา

ใหสัดสวนเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

สํานักงานอธิการบดี โดยงานการเจาหนาท่ี ไดดําเนินการดังนี ้

1. จัดทําแบบสํารวจการยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

และจัดสงแบบสํารวจดังกลาวไปยังคณะตางๆ 

2. กํากับติดตามใหทุกคณะสงแบบสํารวจการยื่นขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการ 
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

4. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ว ร จั ด ตั้ ง

คณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการสราง

นวัตกรรม ท้ัง ในระดับหลักสูต ร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือใชในการยกระดับคุณภาพของ

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

รวมท้ังชุมชนและประเทศตอไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการ ดังนี ้

1. สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับศูนยบมเพาะธุรกิจในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญาจาก

ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค โดยมีการขับเคลื่อนงานอยาง

ตอเนื่อง ซ่ึงในไตรมาส 3 สามารถดําเนินการยื่นจดทะเบียน

ผลงานซ่ึงเปนนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไดจํานวน 7 ผลงาน 

2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทรัพยสินทางปญญากับ

งานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการ

สรางสรรคนวัตกรรมและสงเสริมการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

ปญญาดําเนินการแลวเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 ผานระบบ

ออนไลน 

5. มหาวิทยาลั ยควรส ง เสริม

สนับสนุนและสืบสานงานประเพณี

วัฒนธรรมสัมพันธใหยิ่งใหญเปนท่ี

เชิดหนาชูตาให กับมหาวิทยาลัย

อยางตอเนื่องตอไป โดยอาจขอ

งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดงานท่ี

เปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย

ตอไป  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเขารวมประชุมคณะทํางาน

โครงการมหกรรมวฒันธรรมไทยใตอาเซียน ของสภาวัฒนธรรม

จังหวัดสงขลา ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ณ สํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพ่ือประชุมปรึกษาหารือ ในการขอ

งบประมาณสนับสนุนในการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ           

ป 2564 และกําหนดสถานท่ีในการจัดงาน ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ผลการประชุม ไมสามารถของบประมาณ

สนับสนุนได เนื่องจากโครงการมหกรรมวัฒนธรรมไทยใต

อาเซียนไปจัด ณ หางเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ 

6. มหาวิทยาลัยควร กําหนด

สมรรถนะดานภาษาอังกฤษรายชั้นป

ของนัก ศึกษาทุกหลักสูตร  เ พ่ื อ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในดาน

ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องและมี

ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ ท่ีหลักสูตร

กําหนด 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะ

การใชภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ปการศึกษา 2563 ตามคําสั่งท่ี 2835/2563 สั่ง ณ วันท่ี 

16 ตุลาคม 2563 

3. จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑ

ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2562 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 
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4. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและ

แผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ปการศึกษา 2563 

7. มหาวิทยาลั ยควร กํ าหนด

ประเด็นยุทธศาสตร เฉพาะเ พ่ือ

ขับเคลื่อนพันธกิจขอท่ี 8 “เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันเพ่ือเขา

สูสากล” และจัดทําแผนท้ังระยะสั้น

และระยะยาวในการกํากับติดตามให

เกิดผลท่ีเปนรูปธรรมตอไป 

 

 

ไมสามารถดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือเขาสูสากล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดในชวงระยะเวลาดังกลาว เนื่องจาก

การแพร ร ะบาดของ โ รค ติด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ รน า  2019 

(Coronavirus Diseases 2019,COVID-19) และหนวยงาน

ภายในไมสามารถสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ

ตางประเทศได 

ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาจึงไดดําเนินการมอบหมายใหผูท่ีไดรับการแตงตั้งตาม

คําสั่งท่ี 888/2564 คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 

– 2565)  ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

แผนปฏิบัติราชการประจําป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2564 

ดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาใหมีผลการดําเนินงานบรรลุวิสัยทัศนและมีผลการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ 

และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีจัดทําใน

รูปแบบ OKR และใหสอดคลองกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019,COVID-19)         

ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติ

ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) และไดผานความ

เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแลวในการประชุมครั้ ง ท่ี 

4/2564 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2564  โดยแผนฉบับดังกลาว

ไดมีการกําหนดเปาหมายตามพันธกิจขอท่ี 8 “เพ่ิมขีดความสามารถใน
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การแขงขันเพ่ือเขาสูสากล” ไวใน ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2             

ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต 

- Objective 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาท่ีมีศักยภาพ

สอดคลองกับความตองการทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ Key 

Result 2.1.3 นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  

- Objective 2.2 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและนวัตกรรมการ

เรียนการสอนท่ีโดดเดนและหลากหลาย โปรแกรมท่ี 5  การพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือรองรับนักศึกษาชาวตางชาติ 

- Objective 2.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการยกระดับ

ขีดความสามารถในการแขงขัน Key Result 2.3.3 อาจารยไดรับ

รางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ

8. มหาวิทยาลัยควรจัดทําหลักสูตร

เพ่ือตอบสนองนโยบายชาติและความ

ตองการของทองถ่ินเพ่ือตอบโจทย

ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร                  

(Non Degree) เพ่ือพัฒนากําลังคน 

(Up-skill Re-skill และ New-skill)  ซ่ึง

จะครอบคลุม 9 ทักษะใน 12 สาขา

อุตสาหกรรม 8 กลุมสาขาวิชาชีพ ไดแก  

(1) Smart Innovative Entrepreneur 

(2)  Smart Farming 

(3)  Care Giver 

(4)  Smart Tourism 

(5)  Data Science 

(6)  Creative content 

(7)  Food for the future 

(8) Robotic/AI   

รวมท้ังจัดทําระบบคลังหนวยกิต 

(Credit Bank) สําหรับหลักสูตร

ปริญญาบัตร (Degree) แบบ 

Modular Curriculum 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการดังนี้ 

1. จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการ

วัดผลและประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา วันท่ี 24-25 พฤษภาคม 2564 

2. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา 

2563 จํานวน 36 หลักสูตร 

3. ขอบังคับระบบคลังหนวยกิตอยูระหวางการพิจารณา

ของฝายกฏหมายมหาวิทยาลัย 

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดโครงการฝกอบรม

วิชามัคคุเทศกเฉพาะภูมิภาค (ภาคใต) รุนท่ี 1 จังหวัดสงขลา 

ระหวางวันท่ี 10 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเรียน 3 

และอาคารเรียน 4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ซ่ึงหลักสูตรไดรับการรับรองจาก

กรมการทองเท่ียว 

5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการเปดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2564 สภาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2564) โดยจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2564 
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ขอเสนอแนะรายองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  (มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน) 

1. มหาวิทยาลัย ควรมีนโยบาย

เชิงรุกในการพัฒนาหลักสูตรท่ีตอบ

โจทยภาคการผลิตตามนโยบายการ

ปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย การพัฒนา

คนเพ่ือรองรับ New S – Curve เชน 

การควบรวมหลั กสู ตร  การจั ด

หลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) 

หลั กสู ตรบู รณาการข ามศาสตร 

หลักสูตรเก็บสะสมหนวยกิต (Credit 

Bank) หลักสูตร 2 ปริญญา (Dual 

Degree) โดยอาจจัดทําหลักสูตร 

นํ า ร อ ง  อย า ง น อย  คณะละ  1 

หลั กสู ตรตอบสนองต อการจั ด

การศึกษาในทุกชวงวัย 

1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปการศึกษา 

2563 จํานวน 36 หลักสูตร 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยการควบ

รวมหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร และรับนักศึกษาใหม ภาคปกติ ปการศึกษา 2564 

3. คณะครุศาสตรไดดําเนินการสงรายละเอียดหลักสูตร           

ระยะสั้นใหแกสํานักสง เสริมวิชาการและงานทะเบียน              

จํานวน 13 หลักสูตร ดังนี้  

(1) Happy Classroom ความสุขสรางไดในชั้นเรียน 

(2) จาก PLC สูการพัฒนาผูเรียนดวยการวิจัยชั้นเรียน 

(3) คิด คิด คิด กับกิจกรรมวิทยาศาสตร 

(4) การสงเสริมศักยภาพทางภาษาและการรูหนังสือสําหรับ

เด็กปฐมวัย : ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

(5) PLC กับครูวิทยาศาสตร 

(6) การพัฒนาทักษะสมองเพ่ือจัดการชีวิตใหสํ าเร็จ               

(EF: Executive Functions) สําหรับเด็กปฐมวัย 

(7) การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค

สําหรับเด็กปฐมวัยสูทักษะศตวรรษท่ี 21 

(8) การผลิตสื่อการสอนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการและการ

เรียนรูของเด็กปฐมวัย 

(9) การสอนสังคมศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเปนพลเมือง

ในศตวรรษท่ี 21 

(10) ภาษามือไทยข้ันพ้ืนฐาน 

(11) Mathematics is fun by Active Learning 

(12) มหัศจรรยสื่อวิทย คณิต ภาษาพาสนุกสูเด็กปฐมวัย 

(13) การสอนใหนักเรียนอานออกเขียนไดงายนิดเดียว 
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ขณะนี้  คณะฯ ไดดํ า เนินการจัดตั้ งคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดการเงินรายไดของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏสงขลา 1487/2564 

สั่ง ณ วันท่ี 19 พฤษาคม 2564 และอยูระหวางดําเนินการจัดทํา

แนวปฏิบัติในการรับเงิน การนําสงเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน

และการเก็บรักษาเงินรายไดของคณะครุศาสตร 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการเปดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 

หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2564 สภาอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2564) โดยจะเปดรบันักศึกษาในปการศึกษา 2564 

5. อยูระหวางดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาเงิน

รายได และแนวปฏิบัติในการรับเงิน การนําสงเงิน การเบิกเงิน 

การจายเงินและการเก็บรักษาเงินรายได 

2. มหาวิทยาลัย ควรถอดบทเรียน

หลักสูตรท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ

ระดับดีมาก จํานวน 4 หลักสูตร เพ่ือ

คนหาเปนแนวปฏิบัติท่ีดี เผยแพร

แล ะปรั บ ใช กั บ ทุ กหลั ก สู ต ร ใ น

มหาวิทยาลัย  เ พ่ือ เปนแนวทาง

ยกระดับคุณภาพหลักสูตรท่ียังมีผล

การประเมินอยูในระดับดี หรือระดับ

ปานกลาง หรือหลักสูตรใหมท่ีอยูใน

แผนพัฒนาหรือปรบัปรุงในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพ กํากับติดตามการถอดบทเรียนของหลักสูตรท่ีมีผล

การดําเนินงานของหลักสูตรท่ีอยูในระดับดีมาก ดังนี้   

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรดําเนินการจัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย อาจารยประจํา

หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คือ อาจารย ดร.ธวัชชัย  ศรีพรงาม 

ผศ.ถวิล  อินทรโม และอาจารยสุปราณี  ชอบแตง ในวัน

อังคารท่ี 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการจัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน : แนวปฏิบัติ

ท่ีดีในการดําเนินงานหลักสูตร  ในวันพุธท่ี 24 มีนาคม 2564  

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 10-103 โดยมีหลักสูตรท่ีมีผล

ประเมินในระดับดีมาก ในปการศึกษา 2562 เปนผูถายทอดหลัก

รวมแลกเปลี่ยนรู ดังนี้ 

- หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมขน 
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

 

- หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

- หลักสูตร วท.บ. สาขาจุลชีววิทยาประยุกต 

       โดยท้ัง 4 หลักสูตร ดําเนินการถอดบทเรียน เพ่ือคนหา

เปนแนวปฏิบัติท่ีดี เผยแพรและปรับใชกับทุกหลักสูตรภายใน

คณะ เพ่ือเปนแนวทางยกระดับคุณภาพหลักสูตรท่ียังมีผลการ

ประเมินอยูในระดับดี หรือระดับปานกลาง หรือหลักสูตรใหมท่ี

อยูในแผนพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต โดยเผยแพรออกมา

เปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

สงผลใหปการศึกษา 2563 ผลการประเมิน ระดับหลักสูตรอยู

ในระดับดีมาก เพ่ิมข้ึน โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            

มีหลักสูตรท่ีมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมากเพ่ิมข้ึนจํานวน         

2 หลักสูตร และในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีมี

ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก จํานวน 9 หลักสูตร เพ่ิมข้ึนจาก 

ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 หลักสูตร 

3. มหาวิทยาลัย มีอาจารย ท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการเพียงรอยละ 

22.72 แมวาจะมีอาจารยท่ีสงผลงาน

และอยู ระหว างกระบวนการอยู 

จํานวนหนึ่ง แตก็ควรมีความเขมขน

ใ น ก า ร ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น แ ล ะ                 

มีมาตรการกํา กับ ติดตาม และ

ประเมินผลอยางเปนระบบ ท้ังนี ้         

ควรเนนพัฒนาอาจารยรุนใหมให

สามารถจัด ทํ าตนฉบับ เอกสาร

วิชาการท่ีมีคุณภาพ ท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมโอกาส

การตีพิมพในวารสารท่ีมีมาตรฐาน              

ในฐาน TCI หรือวารสารระดับนานาชาติ

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

1. มหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยยื่นขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการและการสนับสนุนเงินรางวัลเพ่ือเปนขวัญ

และกําลังใจสําหรับคณาจารยท่ีไดรับการแตงต้ังตําแหนงทาง

วิชาการ  

2. มหาวิทยาลั ย กําหนดใหคณะจัดทําแผนสํ าหรับ

คณาจารยท่ีเขาลูในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

3. จัดกิจกรรมการจัดการความรู (KM) การเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ (เกณฑใหม) โดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ใหแก

คณะตาง  ๆ

4. จัดทําวารสารวิ ชาการโดยคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม  
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

4. มหาวิ ทยาลั ย  ควร กํ าหนด

แผนงานเชิงรุกรวมกับคณะวิชาและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเขมขน               

มีการกํากับติดตามและประเมินผลแบบ

มุงเปาหมายท่ีชัดเจน เพ่ือพัฒนาทักษะ

ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาให        

ผานเกณฑมาตรฐาน CEFR (B1) ท้ังนี้

นักศึกษาท่ีไมผานเกณฑการวัดผล 

CEFR (B1) และตองเขาอบรมตาม

หลักสูตรท่ีศูนยภาษากําหนด ควรมี

การพัฒนาขอสอบท่ีมีมาตรฐานเพ่ือวัด

ทักษะของนักศึกษากลุ มนี้ อีกครั้ ง 

เพ่ิมเติมจากการผานเกณฑการอบรม

เพียงอยางเดียว 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. ดําเนินการจัดซ้ือโปรแกรม Speexx ซ่ึงประกอบดวย

ชุดขอสอบวัดผลและชุดฝกภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน 

CEFR จากประเทศเยอรมน ี

2. แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะ

การใชภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ปการศึกษา 2563 ตามคําสั่งท่ี 2835/2563 สั่ง ณ วันท่ี 

16 ตุลาคม 2563 

3. ประชุมหารือการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษและแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัลมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

4. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและ

แผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          

ปการศึกษา 2563 

5. เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการประเมิน

ความสามารถดานภาษาอังกฤษและพัฒนาศักยภาพดาน

ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา ดังนี้ 

1) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝก

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาออกฝกประสบการณ

วิชาชีพดวยบทเรียนออนไลน (MOOC)  

2) จัดโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย

ชาวตางชาติ (Speaking English with Foreign Teachers) 

แบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom โดยนักศึกษาไดสนทนา

ภาษาอังกฤษกับอาจารยตางชาติประจําศูนยภาษา ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 1 หัวขอ Family วันท่ี 20 มกราคม 2564 

โดย Mr.Gary Linton (Lecturer) 

- ครั้งท่ี 2 หัวขอ Food วันท่ี 27 มกราคม 2564 โดย 

Mr.Robert Steven Judge (Lecturer) 

- ครั้งท่ี 3 หัวขอ Daily Routine วันท่ี 3 กุมภาพันธ 

2564 โดย Mr.Gary Linton (Lecturer) 

- ครั้งท่ี 4 หัวขอ Holidays-Travel วันท่ี 24 กุมภาพันธ 
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

2564 โดย Mr.Robert Steven Judge (Lecturer) 

- ครั้งท่ี 5 หัวขอ Describe Places วันท่ี 3 มีนาคม 

2564 โดย Mr.Gary Linton (Lecturer) 

- ครั้งท่ี 6 หัวขอ Future Plans วันท่ี 10 มีนาคม 2564 

โดย Mr.Robert Steven Judge (Lecturer) 

- ครั้งท่ี 7 หัวขอ Holidays-Celebrations วันท่ี 17 มีนาคม 

2564 โดย Mr.Gary Linton (Lecturer) 

- ครั้งท่ี 8 หัวขอ Describe People วันท่ี 24 มีนาคม 

2564  โดย Mr.Robert Steven Judge (Lecturer) 

- ครั้งท่ี 9 หัวขอ Hobbies วันท่ี 31 มีนาคม 2564 โดย 

Mr.Gary Linton (Lecturer) 

- ครั้งท่ี 10 หัวขอ Describe Jobs วันท่ี 7 เมษายน 2564 

โดย Mr.Robert Steven (Lecturer) 

3) จัดอบรม Intensive Ellis เพ่ือเตรียมความพรอม

และทบทวนทักษะความรู ใหแกนัก ศึกษากอนทดสอบ

สมรรถนะความสามารถภาษา อั งกฤษของนั ก ศึกษา  

ระดับปริญญาตรีโดยอาจารยชาวตางชาติ อบรมตั้งแตวันท่ี 

15-25 ธันวาคม 2563 และ 4-8 มกราคม 2564 ผานทางลิงก 

https://sites.google.com/view/language-ellistraining 

4) จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัด

สมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สําหรับนักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

5) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบวัด

ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ และการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21” 

6) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝกทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพดวย

บทเรียนออนไลน (MOOC) โดยกําหนดจัดในเดือนมิถุนายน 

ถึง กันยายน 2564 

6. มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและแผนพัฒนา

https://sites.google.com/view/language-ellistraining?fbclid=IwAR0FVXH6ZYomKbxwO6iw7SMk7UmAEsSvxDa1v5zPMGbMH9dHqfKAkcIVpSw
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

นักศึกษาดานดิจิทัล ปการศึกษา 2563 และมีการรายงานผล

การดําเนินงานรายไตรมาส เพ่ือใหมหาวิทยาลัยทราบ รวมท้ัง

รายงานผลการทดสอบสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ ใหคณบดีและ

กองพัฒนานักศึกษาทราบ ในรปูแบบแดชบอรด (dashboard) 

5. มหาวิทยาลั ย  ควรกํ าหนด

สมรรถนะดิจิทัลรายชั้นปของนักศึกษา

ทุกหลักสูตรเพ่ือวางเปาหมายและ

ตัวชี้ วั ดความสําเร็จของแผนและ

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามความ

เขมขนของการใชดิจิ ทัลในแตละ

หลักสูตร   

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการดังนี ้

1. จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การ

ทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 

2. แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนา

ทักษะการใชภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 ตามคําสั่งท่ี 2835/2563  

สั่ง ณ วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 

3. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและ

แผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา            

ปการศึกษา 2563 

4. เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการ

ประเมินความสามารถดานดิจิทัลและพัฒนาศักยภาพดาน

ดิจิทัลใหแกนักศึกษา ดังนี ้

1) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาใหม แบบออนไลน

ผานเว็บไซตศูนยการเรียนรูออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(SKRU Online Learning Center) ทาง https://olc.skru.ac.th/student/ 

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 3 มีนาคม 2564 

2) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม

นั กศึ กษาเพ่ื อประเมินสมรรถนะด านการใช ดิ จิ ทั ลตาม

มาตรฐานสากล แบบออนไลนผานเว็บไซตศูนยการเรียนรูออนไลน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทาง https://olc.skru.ac.th/student/ 

ตั้งแตเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 

3) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม 

Microsoft Office สําหรับนักศึกษา แบบออนไลนผานโปรแกรม 

https://olc.skru.ac.th/student/
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

Zoom จํานวน 3 โปรแกรม 3 รุน ดังนี ้

- อบรมออนไลนการใชงานโปรแกรม Microsoft Word 

วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 

- อบรมออนไลนการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 

- อบรมออนไลนการใชงานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 

5. มีการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาสเพ่ือให

มหาวิทยาลัยทราบ รวมท้ังรายงานผลการทดสอบสมรรถนะ

ดานดิจิทัลของนักศึกษาใหคณบดีและกองพัฒนานักศึกษา

ทราบ ในรูปแบบแดชบอรด (dashboard) 

6. มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนา

นักศึกษา ควรทบทวนตัวบงชี้และคา

เปาหมายของแผนพัฒนานักศึกษา

สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

มีความทาทายและยกระดับการ

ทํางานไดอยางแทจริง โดยมุงเนน

การวัดความสําเร็จระดับผลผลิต/

ผลลัพธของการพัฒนานักศึกษาท่ี

เปนรูปธรรม ท้ังนี้ไมควรเปนตัวบงชี้

ท่ีซํ้าซอนกับตัวบงชี้ความสําเร็จใน

ระดบัโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

ดานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561-2565 

(ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) และไดนําเสนอ

แผนดังกลาวตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ในคราวประชุม ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม ซ่ึงท่ีประชุม

มีมติเห็นชอบและใหดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการ 
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  (มาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม) 

1. ระบบสารสนเทศเ พ่ือการ

บริหารงานวิจัยยั งไมครอบคลุม

ภาร กิ จด านการวิ จั ย ท่ีนํ า ไป ใช

ประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ

งานสรางสรรคไดอยางเหมาะสม 

มหาวิ ทยาลั ยควร พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

งานวิจัยท่ีครอบคลุมอยางนอยใน

ประเด็นตอไปนี ้

1) ทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  

2) แหลงทุน  

3) ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  

4) ผลงานงานวิ จั ย และง าน

สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร   

5) ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ไปใชประโยชน  

6) ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ท่ีไดรับการคุมครองสิทธิ์  

โดยจัดทําเปนขอมูลเชิงสถิติท่ี

เปนปจจุบันและยอนหลัง ทําใหเห็น

รายละเอียดเชิงลึกถึงพัฒนาการดาน

วิจัยท้ังระดับคณะและรายบุคคล 

เพ่ือท่ีผูบริหารทุกระดับจะไดมีขอมูล

ท่ี เปนประโยชน ในการตัดสินใจ

บริหารจัดการงานวิจัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(RMS : Research Management System) ใหมีขอบเขตการ

ทํางาน และการแสดงรายงานขอมูลสถิติไดครอบคลุมทุก

ประเด็นท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําเสนอตอผูบริหารประกอบการ

ตัดสินใจในการวางทิศทางนโยบายและขับเคลื่อนดานการวิจัย  
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

2. ระบบและกลไกการนําผลงานวิจัย 

งานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใช

ประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน

ยังประเมินผลลัพธหรือผลกระทบจาก

การใชประโยชนไมชัดเจน มหาวิทยาลัย

ควรพัฒนาระบบและกลไกการนํ า

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ

นวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผู เรียนหรือชุมชน ตั้งแตตนทาง คือ  

การจัดทําผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ

ความต องการของชุ มชน กํ าหนด

กลุมเปาหมายในการใชประโยชน ท่ี

ชัดเจนสอดคลองกับผลงานวิจัย การ

กําหนดผลลัพธหรือผลกระทบของการ

นําไปใชประโยชนท่ีเปนรูปธรรม กําหนด

วิธีการ เครื่องมือในการกํากับติดตาม

ประเมินผลกลางทาง คือ พัฒนาระบบ

การติดตามความกาวหนา และปลายทาง 

คือ การประเมินผลการใชประโยชนอยาง

เปนระบบ เปนตน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดวางระบบการนําผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคไปใชประโยชน ท้ังรูปแบบการถายทอด

เทคโนโลยีผานการใหบริการวิชาการ และสงเสริมการใช

ประโยชนในเชิงพาณิชย โดยผานการขับเคลื่อนของศูนย     

บมเพาะธุรกิจ ท้ังรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงาน

ทรัพยสินทางปญญา และการพัฒนาผูประกอบการรุนใหม 

2. ยกเลิกการจัดโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การ

ขับเคลื่อนผลงานวิจัย  งานสรางสรรค และนวัตกรรม สูการนําใช

ประโยชน” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รุนแรงในพ้ืนท่ี

ชุมชนเปาหมาย ท้ังนี้ไดดําเนินงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือดําเนินการจัดโครงการดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  (มาตรฐานดานการบริการวิชาการ) 

1. มหาวิทยาลัย ควรผลักดันในการ

สรางเครือขายกับหนวยงานของรัฐ 

เอกชนสถาบั นการศึกษาในพ้ืนท่ี

ใกลเคียง เพ่ือการจัดหางบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคล และวางแผนรวมกัน 

เพ่ือพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีเปาหมาย ท้ังนี้

ควรสรางความโดดเดน มุงสูการเปน 

University Engagement ดวยการใช

ฐ านข อ มู ลจากความเชี่ ยวชาญ 

(Authority) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดประสานงานกับหนวยงานใน

พ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง ท้ังหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ และองคกร

ปกครองในทองถ่ิน เชน สํานักงานท่ีดินจังหวัดสงขลา สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสตูล องคการบริหารสวนตําบลทาหิน 

องคการบริหารสวนตําบลปาลมพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล

คลองหลา เทศบาลตําบลเกาะแตว เทศบาลตําบลโคกมวง ฯลฯ 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะหนวยงานกลางท่ี

รับผิดชอบงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ไดขับเคลื่อน

การดําเนินงานรวมกับคณะตาง ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา และ
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

สตูล รวม 5 ตําบล วงเงินงบประมาณ 17,415,000 บาท โดยมี

การจางงานในพ้ืนท่ี 100 อัตรา 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการออกแบบ

หลักสูตรระยะสั้น ท่ีตอยอดจากการ

ใหบริการวิชาการชุมชนหรือการวิจัย

เชิงพ้ืนท่ี เชน การทองเท่ียวอยางยั่งยืน

ในชุมชน (Sustainable Tourism) การ

ดูแลสุขภาพผูสูงอายุแบบครบวงจร 

(Health Care) พลังงานทางเลือกท่ี

ปลอดภั ยต อสิ่ งแวดล อม การใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือใชในชุมชน 

(Recycle) ซ่ึ งอาจจะเปนโครงการ

บริการวิชาการท่ีกอใหเกิดรายได ท้ังนี้

ควรมีระบบบริหารจัดการหรือแนวทาง

เพ่ือแกปญหา หรือพิจารณาทบทวนใน

เรื่องระเบียบการเบิกจายท่ีมีอุปสรรค

ตอการดําเนินโครงการบริการวิชาการท่ี

กอใหเกิดรายได  

มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการ

จัดทําระเบียบท่ีเก่ียวของกับการบริการวิชาการเพ่ือหารายได 

ซึ่งไดอนุมัติระเบียบดังกลาวไปแลว จํานวน 3 หนวยงาน 

ประกอบดวย     

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ซ่ึงแตละหนวยงานไดขับเคลื่อนงานเพ่ือหารายไดตาม

ระเบียบท่ีไดรับอนุมัติแลว อยางเปนรูปธรรม 

3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน

แบบองครวม มหาวิทยาลัยควรสงเสริม

ใหมีการนําผลงานวิจัย/องคความรูจาก

งานวิจัยไปบริการวิชาการแกสังคมให

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการ

นําไปใชประโยชนจริงในชุมชนพ้ืนท่ี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดวางระบบการนําผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคไปใชประโยชน ท้ังรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยี

ผานการใหบริการวิชาการ และสงเสริมการใชประโยชนใน 

เชิงพาณิชย โดยผานการขับเคลื่อนของศูนยบมเพาะธุรกิจ  

ท้ังรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานทรัพยสินทางปญญา 

และการพัฒนาผูประกอบการรุนใหม 

2. ยกเลิกการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การ

ขับเคลื่อนผลงานวิจัย  งานสรางสรรค และนวัตกรรม สูการนําใช

ประโยชน” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รุนแรงในพ้ืนท่ี

ชุมชนเปาหมาย ท้ังนี้ไดดําเนินงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือดําเนินการจัดโครงการดังกลาว 
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย) 

1. มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม ควรมีการวางแผนกับ

คณะวิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย ใน

การบู รณาการด าน ศิ ลปะและ

วัฒนธรรมกับการเรี ยนการสอน               

หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

ตั้งแตตนปงบประมาณหรือปการศึกษา 

และมีการติดตามความสําเร็จของ

การบูรณาการอยางเปนรูปธรรม 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564 เพ่ือ

รวมกันวางแผนการดําเนินงานการบูรณาการระหวางกิจกรรม/

โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ การบริการวิชาการ และการ

วิจัย พรอมท้ังกํากับติดตามความสําเร็จของการบูรณาการ

อยางเปนรูปธรรม 

 

 

2. มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม ควรจัดทําองคความรู

เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนใหมากข้ึน 

เพ่ือเปนการประชาสัมพันธสร าง

ชื่ อ เ สี ย ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ อ ก สู

นักทองเท่ียวและสากลใหมากข้ึน 

และควรมีกลยุทธในการใหนักศึกษา

และอาจารยในมหาวิทยาลัยเขาเรียนรู

องคความรูท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือนําไปสูการ

สืบสานการสรางความรู ความเขาใจใน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยอีก

ทางหนึ่งดวย 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยูระหวางดําเนินการจัดเก็บ

ขอมูลสารัตถะวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน เพ่ือจัดทําเปนองคความรูใน

รูปแบบของสารคดี ภาษาตางประเทศ และมีการเผยแพรทาง

ฐานขอมูลออนไลนของสํานักฯ 

 

 

3. มหาวิทยาลัย มีผลงานองค

ความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเดน

เปนท่ียอมรับ ท้ังนี้ควรมีแผนงานใน

การกําหนดหรือสรางมาตรฐานดาน

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปนการสราง

คุ ณ ค า แ ล ะ พั ฒ น า ง า น ด า น

ศิลปวัฒนธรรมใหไดรับการยอมรับ

ในระดับชาติ หรือนานาชาติตอไป 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมอยูระหวางการดําเนินการจัดทํา

งานวิจัย เรื่อง การสรางสรรคชุดการแสดงมโนราหซัดทาอวยพร  
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปการศกึษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  (มาตรฐานดานการบริหารจัดการ) 

มหาวิทยาลัย ควรตั้งคณะทํางาน

ท่ี ประกอบด วยผู บ ริ ห าร ระดั บ

มหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับคณะ และ

ประธานหลักสูตร เพ่ือทําแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน (WIL) ท้ัง 3 ระดับ โดยกําหนด

ตัวชี้วัดกลางของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด

เพ่ิมเติมจากคณะและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม

จากหลักสูตรท่ีอาจแตกตางกันไปตาม

ธรรมชาติของศาสตรในแตละหลักสูตร 

และมีการกํากับติดตามใหคณะและ

หลั ก สู ต ร ดํ า เ นิ น ก า รต ามแผน 

ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไป

ตามตัวชี้วัดของแผนและกิจกรรม โดย

มีปฏิทินการติดตามท่ีชัดเจน และ

มหาวิทยาลัยในฐานะผูกํากับติดตาม

ต อ ง ร าย ง านภาพรว มของกา ร

ดําเนินงานท้ังหมดเสนอคณะกรรมการ

ท่ีจัดต้ังโดยมหาวิทยาลัยเพ่ือใหขอมูล

ในการเสนอแนะและพัฒนาปรับปรุง

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดดําเนินการดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน  

2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน (WIL) 

3. อยูระหวางดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือนํามา

สรุปและรายงานผลตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางาน เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตอไป 
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สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบคุณภาพ  

จํานวน 5 องคประกอบ 21 ตัวบงชี้ ประกอบดวย ตัวบงชี้ตามเกณฑกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 20 ตัวบงชี้ 

และตัวบงชี้พัฒนาตามเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 1 ตัวบงชี้ โดยมีรายละเอียดของ

องคประกอบ/ตัวบงชี้ และคาเปาหมายท่ีกําหนด ดังนี้ 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ประเภทตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา คาเปาหมาย 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจั ดการ

หลักสูตรโดยรวม 

ผลลัพธ ค าคะแนนเฉลี่ ยของ

คะแนนประเมินของทุก

ห ลั ก สู ต ร ท่ี ส ถ า บั น

รับผิดชอบ 

3.60 คะแนน 

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

ปจจัยนําเขา ร อยละของอาจารย

ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 35 

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ปจจัยนําเขา ร อยละของอาจารย

ประจําสถาบันท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 25 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 6 ขอ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 6 ขอ 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะ

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช

ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 4 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 4 ขอ 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวน

รวมในการสรางนวัตกรรม 

ผลลัพธ ค า เฉลี่ ยของคะแนน           

ผลการประเมินรอยละ

ของหลักสูตรท่ีนักศึกษา

มีสวนรวม/สรางสรรค

นวัตกรรมของทุกคณะ 

3.51 คะแนน 

 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย           

งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

ปจจัยนําเขา เงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคท้ัง

ภายในและภายนอกตอ

4.60 คะแนน 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ ประเภทตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา คาเปาหมาย 

จํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลลัพธ รอยละของผลรวมถวง

นํ้าหนักของผลงานทาง

วิชาการทุกประเภทตอ

อาจารย ประจํ าและ

นักวิจัยของสถาบัน 

4.70 คะแนน  

2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค 

หรื อน วัตกรรม ท่ี นํ า ไป ใช

ประโยชนตอชุมชน 

ผลลัพธ ค า ค ะ แ น น ร อ ย ล ะ            

ของจํ านวนงาน วิจั ย               

งานสรางสรรค  หรือ

น วัตกรรม ท่ี นํ า ไปใช

ป ร ะ โ ย ชน ต อ ชุ ม ชน

ท้ังหมดของสถาบัน 

รอยละ 30 

 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร

พัฒนาเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 6 ขอ 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ี

ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชน 

ผลลัพธ ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น

ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ

ก า ร พั ฒ น า อ ย า ง

ต อ เ น่ื อ ง ต า ม แ ผ น

เสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชน 

รอยละ 20 

 

4. ศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

4.1 ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ด า น

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 7 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

ผลลัพธ จํานวนองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมท่ีทําให

เกิดความภาคภูมิใจใน

ความ เป น ไทย  หรื อ

ส ร า ง โ อ ก า ส แ ล ะ

มูลคาเพ่ิม หรือนําไปใช

ประโยชนใหกับผูเรียน 

ค ร อ บ ค รั ว  ท อ ง ถ่ิ น 

ชุ ม ช น  สั ง ค ม  แ ล ะ

ประเทศชาติ 

 

 

6 เรือ่ง 
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องคประกอบ ตัวบงชี ้ ประเภทตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา คาเปาหมาย 

5. การบริหารจดัการ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 4 ขอ 

5.2 การบริหารของสถาบัน

เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ  กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของสถาบัน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 7 ขอ 

5.3 ผลการบริหารงานของ

คณะ 

ผลลัพธ คะแนนเฉลี่ยของผลการ

ประเมินระดับคณะของ          

ทุกคณะ 

4.10 คะแนน 

5.4 ระบบกํากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตร และคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 6 ขอ 

5.5 รอยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ

ตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

ผลลัพธ  คารอยละของตัวช้ีวัดท่ี

บรรลตุามเปาหมายตาม

แผนปฏิบัตริาชการ

ประจําป  

รอยละ 100 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุค

ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาว จึงเก่ียวของ

กับการบริหาร จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ี

กําหนด ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร

จัดการการเรียนการสอนท่ีอาศัย หลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ (O) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี  รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

 

เกณฑการประเมิน 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนท่ีได  =  
 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ี 1.1 ปการศึกษา 2561-2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร หนวยวัด 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด หลักสูตร 55 56 60 

ผลรวมคาคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน 194.73 205.27 224.44 

คะแนนประเมินเฉล่ียทุกหลักสูตร คะแนน 3.54 3.67 3.74 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดี ระดับดี ระดับดี 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีสถาบันรับผิดชอบ 
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ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 60 หลักสูตร 

จําแนกเปน หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 56 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร  

และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) จํานวน 1 หลักสูตร  

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 พบวา ผลรวมของคา

คะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ปการศึกษา 2563 เทากับ 224.44 คะแนน คิดเปนคะแนนเฉลี่ยท่ีได

เทากับ 3.74 คะแนน  ระดับคุณภาพอยูในระดับดี  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

1. การกํากับมาตรฐาน (องคประกอบท่ี 1) ผานการกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร  

2. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 9 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 15.00 

3. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพดี จํานวน 49 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 81.67 

4. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพปานกลาง จํานวน 2 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 3.33  

ตารางท่ี 1.1-1 แสดงคาเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2563

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (คะแนน) 224.44

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ (หลักสูตร) 60

คะแนนที่ได 3.74

 

ตารางท่ี 1.1-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จําแนกรายคณะ 

คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

คณะครุศาสตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558 4.02 ดีมาก 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2558 3.75 ด ี

3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2558 3.59 ด ี

4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2558 3.90 ด ี

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป พ.ศ. 2558 3.87 ด ี

6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2558 3.85 ด ี

7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2558 3.65 ดี 

8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย พ.ศ. 2558 3.91 ด ี

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน  พ.ศ. 2558 4.02 ดีมาก 
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  พ.ศ. 2548 3.91 ดี 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)       

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวชิาชีพครู พ.ศ. 2558  4.00 ดี 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร 42.47 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะครุศาสตร 11 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.86 ดี 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน พ.ศ. 2558 2.74 ปานกลาง 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2558 3.62 ดี 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2548 4.06 ดีมาก 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2558 4.00 ดี 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2548 4.11 ดีมาก 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อมัคคุเทศก

และการทองเที่ยว 

พ.ศ. 2548 3.45 ดี 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2558 3.55 ดี 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ พ.ศ. 2558 3.25 ดี 

9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2548 4.08 ดีมาก 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 32.86 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.65 ดี 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2558 3.64 ดี 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2558 3.81 ดี 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 3.80 ดี 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร พ.ศ. 2558 3.74 ดี 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ. 2558 3.97 ดี 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 4.21 ดีมาก 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต พ.ศ. 2558 3.58 ดี 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร พ.ศ. 2558 3.73 ดี 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2558 4.02 ดีมาก 
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2558 3.78 ด ี

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา พ.ศ. 2558 3.24 ด ี

12. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2558 4.17 ดีมาก 

ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2548 3.37 ด ี

ผลรวมของคาคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 49.06 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.77 ดี 

คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ พ.ศ. 2548 3.31 ด ี

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย พ.ศ. 2548 3.87 ด ี

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการตลาด พ.ศ. 2548 3.72 ด ี

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2548 3.82 ด ี

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทองเที่ยว พ.ศ. 2548 3.57 ด ี

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา พ.ศ. 2558 3.11 ด ี

7. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสื่อสารมวลชน พ.ศ. 2548 3.90 ด ี

8. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ พ.ศ. 2548 3.81 ด ี

9. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2548 3.80 ด ี

ผลรวมของคาคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 32.91 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะวิทยาการจัดการ 9 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.66 ดี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 3.98 ด ี

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา พ.ศ. 2558 3.99 ด ี

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร 

พ.ศ. 2558 4.03 ดีมาก 

4. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2558 3.99 ด ี

5. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการ

ผลิตภัณฑอาหาร 

พ.ศ. 2558 3.95 ด ี

ผลรวมของคาคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 19.94 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.99 ดี 
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คณะ/หลักสูตร-สาขาวิชา 
เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ประเมิน 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรีไทย พ.ศ. 2558 3.78 ดี 

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาทัศนศิลป พ.ศ. 2558 3.64 ดี 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาการออกแบบ พ.ศ. 2558 3.80 ดี 

4. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง พ.ศ. 2558 4.00 ดี 

5. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลปตะวันตก พ.ศ. 2558 3.54 ดี 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะศิลปกรรมศาสตร 18.76 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะศิลปกรรมศาสตร 5 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.75 ดี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ พ.ศ. 2558 3.89 ดี 

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 

พ.ศ. 2558 3.88 ดี 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 

(ตอเนื่อง) 

พ.ศ. 2558 3.79 ดี 

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส พ.ศ. 2558 3.82 ดี 

5. หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พ.ศ. 2558 3.93 ดี 

6. หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

และดิจิทัล 

พ.ศ. 2558 3.12 ดี 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22.43 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.74 ดี 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยว พ.ศ. 2558 3.26 ดี 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการ พ.ศ. 2558 2.75 ปานกลาง 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินทกุหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 6.01 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการรับผิดชอบ 3.01 พอใช 
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หลักฐานอางอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.1-0-1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย        

ปถัดไป 

1.1 3.60 คะแนน 3.74 คะแนน 3.74 คะแนน  3.80 คะแนน 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรท่ีมีผลการดําเนินงานระดับคุณภาพดีมาก ใชเกณฑการประเมิน

คุณภาพ AUN-QA และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด OBE โดยใชเกณฑ AUN-QA เปนแนวทาง 

 

https://drive.google.com/file/d/16iWottr7-VSgRO3pmVeax_cPENq17dML/view?usp=sharing
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2  อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา (I) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 

ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารยท่ี

มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือ

จุดเนนของหลักสูตร  

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปนคะแนนระหวาง 0-5 

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5             

= รอยละ 40 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได =  

 

 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 
X 100 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมายเหตุ  

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา

น้ัน ท้ังน้ี อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ี

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การ นับจํ านวนอาจารยประจํ า ให นับตามปการศึ กษาและ นับ ท้ั ง ท่ีปฏิ บัติ ง านจริ งและ 

ลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย (นับตามเกณฑ สกอ.)  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ี 1.2 ปการศึกษา 2561-2563 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีอาจารยประจําสถาบันท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง 

และลาศึกษาตอ จํานวน 435 คน มีอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน 166 คน  

คิดเปนรอยละ 38.16 ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยเปนเกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข คารอยละของอาจารยประจํา 

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 40 ข้ึนไป ดังนั้น เม่ือคํานวณคารอยละ

ของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทากับ 4.77 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมดท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

คน 146 158 166 

จํ านวนอาจารยประจํ าสถาบัน ท้ั งหมด            

ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน 444.5 444.5 435 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

รอยละ 32.85 35.55 38.16 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.11 4.44 4.77 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 1.2-1 แสดงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2563

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอวุฒิ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

7

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอวุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา

262

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา

166

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 435

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 38.16

แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.77

คะแนนที่ได 4.77

 

ตารางท่ี 1.2-2 จํานวนอาจารยประจาํสถาบัน จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา รายหนวยงาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1. คณะครุศาสตร 1 33 21 55

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 51 19 71

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 61 39 101

4. คณะวิทยาการจัดการ 1 49 23 73

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 15 14 30

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 1 35 9 45

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 18 12 31

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ - - 29 29

รวม 7 262 166 435

คณะ/วิทยาลัย
วุฒิการศึกษา

รวม

 

หลักฐานอางอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.2-0-1 รายงานขอมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vvOA38NhzCZm07jv3obpVVbrP1cjwElD/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
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การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

1.2 รอยละ 35  รอยละ 38.16 4.77 คะแนน  รอยละ 40 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 
 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 49 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3  อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา (I) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ  

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนน

ระหวาง 0 - 5 

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได =  

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 
 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 
X 100 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ี 1.3 ปการศึกษา 2561-2563 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีอาจารยประจําสถาบันท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง

และลาศึกษาตอ จํานวน 435 คน มีอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท้ังหมด จํานวน 138 คน 

จําแนกเปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 134 คน รองศาสตราจารย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 

31.72 ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยเปนเกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป   

  ดังนั้น เม่ือคํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเทากับ 

2.64 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1.3-1 แสดงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย            

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2563

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 297

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 134

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 4

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย -

รวมอาจารยประจําสถาบันทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 138

จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 435

รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 31.72

แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 2.64

คะแนนที่ได 2.64

 

อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
หนวยวัด 

ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมดท่ี

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน 444.5 444.5 435 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนง             

ทางวิชาการ 

คน 88 101 138 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 19.80 22.72 31.72 

คะแนนท่ีได คะแนน 1.65 1.89 2.64 

ผลการประเมิน ระดับ ตองปรับปรุง ตองปรับปรุง ระดับพอใช 
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ตารางท่ี 1.2-2 จํานวนอาจารยประจาํสถาบัน จําแนกตามตามตําแหนงทางวิชาการ รายหนวยงาน 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

1. คณะครุศาสตร 28 27 - - 55

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 56 14 1 - 71

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 70 30 1 - 101

4. คณะวิทยาการจัดการ 58 15 - - 73

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 17 12 1 - 30

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 29 16 - - 45

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 14 1 - 31

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 23 6 - - 29

134 4 -
297 435

138
รวม

คณะ
ตําแหนงทางวิชาการ

รวม

 

หลักฐานอางอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.3-0-1  รายงานขอมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

1.3 รอยละ25 รอยละ 31.72 2.64 คะแนน  รอยละ 35 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรกําหนดมาตรการเชิงรุกในการกํากับติดตามการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ท้ังนี ้

อาจใชระบบพ่ีเลี้ยงวิชาการเพ่ือชวยเหลือและกํากับติดตามเปนรายบุคคลแบบมุงเปาเพ่ือเพ่ิมอาจารยท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการของคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vvOA38NhzCZm07jv3obpVVbrP1cjwElD/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษาท้ัง 

ดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลง

ทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ือ

การทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสาร  ความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยท่ีจําเปนแก

นักศึกษาและศิษยเกา 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา               

ในสถาบัน 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอ ไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล               

เพ่ือสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 1.4 ปการศึกษา 2561 – 2563  

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 1.4 ผานเกณฑมาตรฐาน 

จํานวน 6 ขอ ดังนี้  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1. จัดบริการใหคําปรกึษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต 

และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน โดยยึดหลัก “กัลยาณมิตร คูคิดนักศึกษา” ดังนี้ 

1. ดานบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา 2563 สําหรับนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นป 

เพ่ือกํากับดูแล สนับสนุน ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ท้ังดานวิชาการ ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตลอดจนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และในสภาพสังคมปจจุบัน  

1.2 จัดโครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาใหกับอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาใหม จัดวันท่ี         

19 มิถุนายน 2563 เพ่ือเตรียมความพรอมใหอาจารยท่ีปรึกษาไดทราบเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของ

อาจารยท่ีปรึกษา ไดเรียนรูและสรางความเขาใจ ซ่ึงจะนําไปสูการชวยเหลือนักศึกษา และการพัฒนา

นักศึกษาใหเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ อีกท้ังมีการชี้แจงขอมูลการจัดบริการและสวัสดิการ

ใหแกนักศึกษาใหกับอาจารยท่ีปรึกษาไดรับทราบ เพ่ือจะไดเปนขอมูลในการแนะนําและชวยเหลือ

นักศึกษาในเรื่องทุนการศึกษา ทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา หอพักนักศึกษา งานพยาบาล การแนะแนว

การศึกษาและอาชีพ กิจกรรมนักศึกษา การผอนผันทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร เปนตน และไดจัดทํา

คูมือเอกสารประกอบการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาไดรับทราบเก่ียวกับบทบาท

หนาท่ี ขอมูลการใหบริการและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของอาจารยท่ีปรึกษา และแบบบันทึกการ

ประชุมกลุมกิจกรรมโฮมรูม แบบฟอรมทะเบียนประวัตินักศึกษาใหกับอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเก็บและ

บันทึกขอมูลของนักศึกษา เปนขอมูลพ้ืนฐานในการกํากับ การติดตามและดูแลนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขอ 
6 ขอ 

 (ขอ1-6) 

6 ขอ 

 (ขอ1-6) 

6 ขอ 

 (ขอ1-6) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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1.3 แตงตั้ง เจาหนา ท่ีปฏิบัติงานใหคําปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                

เพ่ือชวยเหลือและปองกันการลาออกกลางคัน (drop out) ของนักศึกษา ซ่ึงผูไดรับคําสั่งมีหนาท่ีบริการ

ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา  ตามเหตุท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกรณี 

1.4 กําหนดใหวันพุธ คาบท่ี 6 - 7 ของทุกสัปดาหเปนคาบกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเปดโอกาส

ใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาตนเองใหเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ และ

คาบท่ี 8 - 9 เปนคาบโฮมรูมเพ่ือใหอาจารยท่ีปรึกษาไดพบปะ พูดคุย ใหขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมถึง

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกท้ังใหคําปรึกษาดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ตลอดจนการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ อาจารยท่ีปรึกษาและ

นักศึกษาทุกกลุมเรียนไดนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหการติดตอสื่อสาร ใหขอมูลขาวสารไดรวดเร็วทันตอ

เหตุการณ และตลอดเวลา โดยมีการจัดตั้งกลุมในแอพพลิเคชั่น Line กลุม Facebook เปนตน 

1.5 กองพัฒนานักศึกษาไดจัดตั้งกลุมโอเพนแชทนักศึกษารหัส 60 นักศึกษารหัส 61 

นักศึกษารหัส 62 และนักศึกษารหัส 63 เพ่ือเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร ใหคําปรึกษา และให

ขอมูลขาวสารตาง ๆ แกนักศึกษาไดอยางรวดเร็วมากข้ึน 

2. ดานแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา นอกจากมีอาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาดานการใชชีวิตใน

รั้วมหาวิทยาลัยแกนักศึกษาแลว มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือแนะนําการใชชีวิตของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัย และในสภาพสังคมปจจุบัน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข ดังนี ้
2.1 โครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการ

นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาทราบกฎระเบียบ แนวทางการวางแผนการเรียน การเขา

รวมกิจกรรม เพ่ือเปนแนวทางใหนักศึกษาสามารถวางแผนการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวและดูแล

ตัวเองเพ่ือใหสําเร็จการศึกษาตามเปาหมาย และไดจัดทําเอกสารประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษา 

“เรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษา” ใหกับนักศึกษาใหมไดศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรม 

บริการและสวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยจัดให 

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันและชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยในหอพัก

นักศึกษา จัดวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมภูมิพัฒนา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมโครงการท่ีพักอาศัยในหอพักไดรับความรูเก่ียวกับวิธีปองกันและปฏิบัติตัว

เม่ือเกิดอัคคีภัย 

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง จิตตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน จัดวันท่ี 24 

กุมภาพันธ 10 และ 24 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจทุกชั้นป และบุคลากรไดเรียนรูและพัฒนาตนใหมีสติในการดําเนิน

ชีวิตมากข้ึน 
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2.4 แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมใหกับชมรมนักศึกษา เพ่ือดูแลใหคําปรึกษาในการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร และโครงการอ่ืน ๆ อันเปนประโยชนตอการเสริมสรางประสบการณชีวิต และ

การพัฒนานักศึกษาใหเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ ซ่ึงมีการจัดตั้งชมรม จํานวน 28 ชมรม 

2.5 จัดบริการดานการดูแลสุขภาพอนามัยใหแกนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดลงนามบันทึก

ขอตกลงรวมกับโรงพยาบาลสงขลา เปดใหบริการเปนศูนยสุขภาพชุมชน (พิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา เพ่ือใหบริการดานการรักษาพยาบาล โดยมีแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว เดือนละ 1 ครั้ง และมี

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ จํานวน 2 คนใหบริการทุกวัน และใหบริการยืม-คืนกระเปายา สําหรับ

นักศึกษาและบุคลากรเม่ือมีการดําเนินกิจกรรมท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังเพ่ิม

โอกาสในการเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลาและหนวยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลสงขลา

ดวยการรับโอนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง 30 บาท) สําหรับนักศึกษาตางจังหวัดท่ีประสงค

จะยายสิทธิรักษามายังโรงพยาบาลสงขลา 

3. ดานการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา นอกจากอาจารยท่ีปรึกษาไดทําหนาท่ีใหคําปรึกษาดานการ

เขาสูอาชีพแกนักศึกษาแลว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาสู

อาชีพใหแกนักศึกษา ดังนี ้
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน           

จัดวันท่ี 3 - 30 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีและทักษะ

อาชีพตาง ๆ ใหกับนักศึกษา  

3.2 โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลงบน

โลกออนไลน) จัดวันท่ี 1-15 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาทุกคนรูเทาทันสื่อสาร

สนเทศและดิจิทัล และสามารถเลือกรับ วิเคราะห ประเมิน และนําขอมูลท่ีไดรับไปใชในทางสรางสรรค 

3.3  โครงการบรรยาย เรื่อง รูหลักประกันสังคม จัดวันท่ี 3 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม

ชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาท่ีสนใจทุกชั้นปไดทราบถึง

ประโยชน และความสําคัญของประกันสังคม 

3.4 โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษหลักสูตร Family ผานระบบการประชุมออนไลน 

Zoom Cloud Meeting จัดวันท่ี 20 มกราคม 2564 จัดโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

3.5 โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษหลักสูตร Hobbies ผานระบบการประชุมออนไลน 

Zoom Cloud Meeting จัดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 จัดโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3.6  โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษหลักสูตร Describe People ผานระบบการ

ประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting จัดวันท่ี 24 มีนาคม 2564 จัดโดยสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       
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หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.4 ขอท่ี 1 

1.4-1-1 คําสั่งแตงตัง้อาจารยท่ีปรึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2563 

1.4-1-2 สรปุโครงการสัมมนาท่ีปรึกษานักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 

1.4-1-3 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษาใหกับอาจารยท่ีปรึกษา

นักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 

1.4-1-4 คูมือเอกสารประกอบการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 

1.4-1-5 แบบบันทึกการประชุมกลุมกิจกรรมโฮมรูม/แบบฟอรมทะเบียนประวัตินักศึกษา 

1.4-1-6 คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหคําปรึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

1.4-1-7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กําหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563/ตัวอยางตารางเรียนของนักศึกษา ปการศึกษา 2563 ท่ีบรรจุ

คาบกิจกรรมและคาบโฮมรูม 

1.4-1-8 กลุมการใหคําแนะนํา/ปรึกษาในแอพพลิเคชั่น Line/ กลุม Facebook ของอาจารยท่ีปรึกษา 

1.4-1-9 กลุมการใหคําแนะนํา/ปรึกษา ในโอเพนแชทนักศึกษารหัส 60 นักศึกษารหัส 61 นักศึกษารหัส 62 

และนักศึกษารหัส 63  

1.4-1-10 สรุปโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรูชีวิตดวยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม           

ปการศึกษา 2563            

1.4-1-11 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกันและชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยในหอพัก

นักศึกษา  

1.4-1-12 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน 

1.4-1-13 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกชมรม (ชมรมคลับคอม) 

1.4-1-14 บันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดเครือขายบริการสุขภาพ ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลากับโรงพยาบาลสงขลา 

1.4-1-15 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน 

1.4-1-16 สรุปโครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลง

บนโลกออนไลน)  

1.4-1-17 สรปุโครงการบรรยาย เรื่อง รูหลักประกันสังคม 

1.4-1-18 ภาพประชาสัมพันธและการจองเขารับการอบรมโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษหลักสูตร Family  

1.4-1-19 ภาพประชาสัมพันธและการจองเขารับการอบรมโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษ

หลักสูตร Hobbies 

1.4-1-20 ภาพประชาสัมพันธและการจองเขารับการอบรมโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษ

หลักสูตร Describe People 

https://drive.google.com/file/d/1Q0RSztv3BpvuJySurWOo-cSiizsS7jN9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zYR62XStwOrJZgddlgQc3F8PgLlQ-Y7D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Ea1PQKo16ri8gxNVd-xlHI36L7bngpt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Ea1PQKo16ri8gxNVd-xlHI36L7bngpt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dGTx5dknM5zkIlgS7JaEDwNC775VSkXd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lUCeJlRD9ovYYpQwLMDkhKWETZPL7IlN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hxpQaANVt534RqhchvLO1JllT_soU1X1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1TDNolTiH9yRW0uIx2VnYDDVDmyMBV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1TDNolTiH9yRW0uIx2VnYDDVDmyMBV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J1TDNolTiH9yRW0uIx2VnYDDVDmyMBV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H17HVZyrAjmZTareK231cXu-C15MJeM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wquMHDKcFLtdRHnjNSr2asKMACvroJhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wquMHDKcFLtdRHnjNSr2asKMACvroJhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nA9C4Wy4hm_OL9VgIJVeSbGGrR4Kqaof/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nA9C4Wy4hm_OL9VgIJVeSbGGrR4Kqaof/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W-GGLuH1PyCzDdGlvAiXzdZKYwHANeRR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W-GGLuH1PyCzDdGlvAiXzdZKYwHANeRR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tBxIEiw9L3Y2boHrD8oa68GTjJaAQdOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16CYFXBygq12VRdmxIdBAPT6MUhKekMHY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1At8F_kwwjF-bET-JRr2rSsbWJKK15947/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1At8F_kwwjF-bET-JRr2rSsbWJKK15947/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIsB2VrDot26ak6BbTbZROHeeistmFjc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RQldrgf8EzdUowc58jmzXPhnNHF0gC60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RQldrgf8EzdUowc58jmzXPhnNHF0gC60/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hG8_E29FF72Ab5RfOkKw3bPYH5BsvIgs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12iAngcyqULHaSgY8StBXVRfZ9_dlMbWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_RePuDp5kWpUom1ASDxLlsR6gEwWGMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_RePuDp5kWpUom1ASDxLlsR6gEwWGMr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pGy7ahENu0m3aoaiZbPkequh2R3sMN0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pGy7ahENu0m3aoaiZbPkequh2R3sMN0D/view?usp=sharing
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2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําชองทางการประชาสัมพันธกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ขอมูลแหลงงาน 

ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว ท่ัวถึงและ

ตอเนื่อง โดยผานทางชองทางตาง ๆ ดังนี ้

1. เว็บไซตมหาวิทยาลัย คณะ และกองพัฒนานักศึกษา 

2. สื่อสังคมออนไลน (Facebook) ท้ังแฟนเพจงานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะตาง ๆ กองพัฒนานักศึกษา หนวยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หนวยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา หนวยศิษยเกาสัมพันธ และหนวยองคกรนักศึกษา เปนตน 

3. โอเพนแชทของงานกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

4. โอเพนแชทของนักศึกษารหัส 60 นักศึกษารหัส 61 นักศึกษารหัส 62 และนักศึกษารหัส 63 

5. ประชาสัมพันธผานคณะ/อาจารยท่ีปรึกษา 

อีกท้ังยังมีโครงการ กิจกรรมพิเศษจากหนวยงานตาง ๆ บริการแกนักศึกษา ดังนี ้

1. การใหขอมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแกนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับทราบขอมูล

กิจกรรมพิเศษจากหนวยงานภายนอก และสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองไดอยาง

เหมาะสม โดยกองพัฒนานักศึกษาไดประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร พรอมท้ังมีการประชาสัมพันธกิจกรรมใหนักศึกษา

ทราบโดยผานทุกชองทาง โดยมีหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรใหกับนักศึกษา ดังนี ้

1.1 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรม

เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการบังคับใช พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ผานโปรแกรม 

Zoom จัดวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2564  ขาวประชาสัมพันธจากสารปาริฉัตรสัมพันธ ของหนวยงาน

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.2 วิทยากรจิตอาสา 904 รวมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการบรรยาย เรื่อง สถาบัน

พระมหากษัตริยกับประเทศไทย จัดวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการ

นักศึกษา โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 550 คน  

1.3 สถานีตํารวจเมืองสงขลาจัดโครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจําสถานีตํารวจ  

จัดวันท่ี 21 - 31 สิงหาคม 2563 จํานวน 6 รุน ณ หองประชุมสมิหลา (ตํารวจภูธรภาค 9 หลังเกา)  

โดยสถานีตํารวจเมืองสงขลา  สงหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธมายังมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาจึงได

ดําเนินการประชาสัมพันธผานเพจกองพัฒนานักศึกษาใหนักศึกษาทราบ และเขารวมโครงการ 

1.4 ศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําภูมิภาค รวมกับคลินิก

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําเผยแพรสื่อถายทอดเทคโนโลยี เพ่ิมมูลคาสรางอัตลักษณสินคา               
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ทางการเกษตรภาคใต  ซ่ึงประชาสัมพันธผานทางเพจงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา             

กองพัฒนานักศึกษาดําเนินการแชรขอมูลผานเพจกองพัฒนานักศึกษา ใหนักศึกษาทราบและเขารวมโครงการ 

1.5 กลุมบริษัทอริยะมอเตอร จํากัด จัดโครงการ Honda dream Road ถนนในฝน ถนนปลอด

อุบัติเหตุ วันท่ี 26 กันยายน 2563 เพ่ืออบรมการขับข่ีปลอดภัยใหกับนักศึกษา โดยแบงการอบรมออกเปน 2 

สวน คือ หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี และหลักสูตรการอบรมภาคสาธิต โดยกลุมบริษัทอริยะมอเตอร 

จํากัด ไดมีหนังสือขอเชิญเขารวมโครงการฯ มายังมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาจึงไดดําเนินการ

ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการซ่ึงมีนักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 50 คน 

2. การใหขอมูลแหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา ดังนี้ 
2.1 การจางงานพิเศษจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาจัดโครง

สงเสริมการมีงานทําระหวางเรียนในมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสวัสดิการในการหารายไดพิเศษ

ระหวางเรียน และเสริมสรางทักษะในการทํางานใหกับนักศึกษา ท้ังนี้ มีหนวยงานเขารวม 10 หนวยงาน 

และมีนักศึกษาสมัครเขาทํางานรวม 300 คน โดยนักศึกษาจะไดรับการจางงานชั่วโมงละ 40 บาท 

2.2 การจางงานจากหนวยงานภายนอกท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา โดย

มหาวิทยาลัยเปนสื่อกลางในการประสานระหวางผูจางงาน ซ่ึงไดแก ศิษยเกา บริษัทจัดหางานตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน และเครือขายความรวมมือ บริษัท จอบ บีเคเค ดอทคอม กับนักศึกษาท่ีประสงค

จะทํางาน โดยกองพัฒนานักศึกษาไดประชาสัมพันธขอมูลการจางงานใหนักศึกษาท่ีอยูในกลุมแอปพลิเคชั่น 

Line “นักศึกษาประสงคทํางานระหวางเรียน” และนักศึกษาท่ัวไปไดทราบ ผานการประชาสัมพันธชองทาง

ตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีแหลงงานจางนักศึกษา ดังนี้  

2.2.1 แหลงงานนอกเวลา ไดแก 
1) งานสํารวจและศึกษาดานวิศวกรรมจราจร ลักษณะงานเปนการสัมภาษณ            

ผูเดินทางบนทองถนน โดยใชเครื่องมือแบบสอบถาม ผูจางงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2)  งาน "นับรถท่ีสัญจร ตามสี่แยกไฟแดง" ลักษณะงานนับจํานวนรถตามท่ีระบุ 

และบันทึกงานลงในโปรแกรมเอกเซล ผูจางงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3) โครงการ “ระบบจราจรอัจฉริยะ สําหรับเมืองสงขลานาอยู” ลักษณะงานลงพ้ืนท่ี

โดยใชแบบสํารวจ (ใชวิธีการสัมภาษณ) รวมกับนักวิจัย ผูจางงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4) ผูชวยฝายผลิตขนมเปยะ (เบเกอรี่) ลักษณะงานเปนผูชวยทําขนม ผูจางงาน

เปนบุคคลธรรมดา 
2.2.2 แหลงงานเต็มเวลา ไดแก 

1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาตําบลแบบบูรณา

การ โดยจางบุคคลตําบลละ 2 อัตรา รวม 14,510 อัตรา อัตราจางเหมาบริการ 15,000 บาท ตอเดือน 

2) หางหุนสวน เอแอนดเอ รีเอเจนท บริษัท จัดจําหนายสารเคมีและเครื่องมือ

วิทยาศาสตร รับสมัครบุคคล จํานวน 1 อัตรา ระยะเวลาจางงาน 1-2 เดือน อัตราคาตอบแทน 15,000 บาท 

3) บริษัทโยธาทิพย เอนเตอรไพรซ จํากัด จางพนักงานบัญชี จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ 
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หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.4 ขอท่ี 2 

1.4-2-1 เอกสารการประชาสัมพันธกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

1.4-2-2 เอกสารการประชาสัมพันธแหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

1.4-2-3 ชองทางการประชาสัมพันธ 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา คณะ และสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัด

กิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา แตดวย

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการการเฝาระวังการ

ระบาดของโรคซ่ึงใหหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีมีการชุมนุมนักศึกษาหรือบุคลากร การดําเนินโครงการจึงมีการ

ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ และไมสามารถดําเนินการไดทุกคณะ โดยมีโครงการท่ีไดดําเนินการ ดังนี ้

1. โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาท่ีดําเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1.1 โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั้นแกลง

บนโลกออนไลน) โดยจัดใหกับนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 2 จัดวันท่ี 1-15 มกราคม 2564 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษารูเทาทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล และสามารถเลือกรับ วิเคราะห ประเมิน 

และนําขอมูลท่ีไดรับไปใชในทางสรางสรรค มีผูเขารวมโครงการรวม 3,484 คน  

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน โดย

จัดใหกับนักศึกษาทุกชั้นป จัดวันท่ี 3 10 17 24 และ 31 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพดานเทคโนโลยีและทักษะอาชีพตาง ๆ ใหกับนักศึกษา มีผูเขารวมโครงการรวม 473 คน 

1.3 โครงการแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ โดยจัดใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

และนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 1 - 30 เมษายน 2564 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเขาถึงชองทางการสมัครงาน ทราบและเขาใจทักษะท่ีใชในการสมัครงานและ

การทํางานรวมถึงเขาใจหลักการเขียน Resume เพ่ือการสมัครงาน และนําไปใชได กลุมเปาหมายเปน

นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2563 โดยกิจกรรมดําเนินการในรูปแบบออนไลน มี

ผูเขารวมโครงการรวม 1,308 คน  

2. กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาท่ีดําเนินการโดยคณะ ดังนี้ 

2.1 คณะศิลปกรรมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพรอมสูการทํางาน

ดานศิลปกรรมและปจฉิมนิเทศ” จัดวันท่ี 21 เมษายน 2564 บรรยายในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม 

ZOOM โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูความเขาใจในรูปแบบของอาชีพ และลักษณะ

การทํางานดานศิลปกรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและแนะแนวทางในการเลือกสาขาอาชีพท่ีเหมาะสม

https://drive.google.com/file/d/1554xpsrAZ-YhvuUeAxUnbp4aKeAP_R0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dk7qZmTN_nzG4R1bakHnEB1Zm6Uv-7Tm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14agu79ChZafi-2iTPPtL7Sg1DQxBY4dK/view?usp=sharing
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กับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา มีผูเขารวมโครงการรวม 150 คน 

2.2 คณะครุศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะ

ท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคตแกนักศึกษา จัดวันท่ี 30 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนักศึกษาทราบกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รับความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีของ

นักศึกษาปฏิบัติการสอน และเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนครู มีผูเขารวมโครงการรวม 250 คน 

2.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมสูวัย

ทํางาน จัดวันท่ี 8 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเรื่องการเตรียม

ตัว คุณสมบัติท่ีจําเปนในการทํางาน และยกยองนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเดนตามอัตลักษณของคณะ มี

ผูเขารวมโครงการรวม 392 คน 

2.4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ Post Training เตรียมความพรอมสูการทํางานอยาง

มืออาชีพ จัดวันท่ี 7 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดทราบเก่ียวกับการเตรียมความ

พรอมในการสมัครงาน ตลอดถึงรับผิดชอบตอสังคมท่ีตนเองควรปฏิบัติ มีผูเขารวมโครงการรวม 123 คน 

2.5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาประสบการณ

วิชาการและวิชาชีพเพ่ือกาวสูวัยทํางานแกนักศึกษา จัดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาไดทราบขอมูลสําคัญ และเตรียมความพรอมในการเขาสูอาชีพ

ไดเสริมสรางความรูและประสบการณทางวิชาชีพมีความม่ันใจในตนเองในการกาวสูโลกของการทํางาน 

มีผูเขารวมโครงการรวม 326 คน 

2.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพรอมนักศึกษาท่ี

สําเร็จการศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 20 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอมหลังจากสําเร็จการศึกษา 

และไดรูจักบทบาทและหนาท่ีสําคัญขององคกรท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ แนวคิดจากมุมมองตาง ๆ ในการ

ทํางาน วิชาชีพ ท้ังในองคกรภาครัฐ และเอกชน มีผูเขารวมโครงการรวม 241 คน 

2.7 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ MGT TALENT เสริมทักษะชีวิตอยางมีสุนทรียภาพ  

จัดวันท่ี 9 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

การจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตอยางมีความสุขและมีสุนทรียภาพมีภาวะการเปนผูนํา รูจักปรับตัวให

เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน และไดรับการพัฒนาคุณลักษณะสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ (TQF) อยางนอย 3 ดาน มีผูเขารวมโครงการรวม 253 คน 

3. จัดเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือออกฝกสหกิจ

ศึกษาในสถานประกอบการ สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 3 และชั้นปท่ี 4 เพ่ือการเรียนรูประสบการณจริง

กอนออกทํางานในอนาคตของนักศึกษา มีการดําเนินงาน ดังนี ้
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3.1 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกสหกิจศึกษา ท่ีดําเนินการ

โดยคณะ ดังนี ้

3.1.1 คณะศิลปกรรมศาสตร  จัดโครงการฝกประสบการณวิชาชีพนัก ศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร ปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา มีประสบการณตรงจากการทํางานในสถานประกอบการ และมี

ทักษะท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ มีผูเขารวมโครงการรวม 90 คน 

3.1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา จัดวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอม

ใหนักศึกษา โดยนําความรูจากการเรียนมาประยุกตใชกับสภาพการทํางานจริง มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ          

มีผูเขารวมโครงการรวม 240 คน 

3.1.3 คณะครุศาสตร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกปฏิบัติการสอน  

ในสถานศึกษา 1 (หลักสูตร 5 ป) รูปแบบออนไลนโดยใชโปรแกรม Zoom จัดวันท่ี 28 เมษายน 2564 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดทราบกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใหนักศึกษาไดรับ

ความรู เก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีของนักศึกษาปฏิบัติการสอน และเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนครู มี

ผูเขารวมโครงการรวม 231 คน 

3.1.4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝก

ประสบการณในงานสวัสดิการสังคม มีผูเขารวมโครงการรวม 116 คน โดยจัดเปน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 : อบรมการเตรียมตัวในการทํางานกอนออกฝกประสบการณหลักการ

และเทคนิคในการทํางานงานสารบรรณท่ีเก่ียวของการฝกปฏิบัติ (การฝกภาคปฏิบัติ 1) จัดวันท่ี 29-30 

มิถุนายน 2563   

กิจกรรมท่ี 2 : อบรมเทคนิคหลักการและข้ันตอนในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาชุมชน   

(การฝกภาคปฏิบัติ 2) จัดวันท่ี 6-7 มกราคม 2564 ณ หองประชุม 4-404 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

3.1.5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรม เรื่อง สหกิจศึกษากับการพัฒนา

อาชีพ   จัดวันท่ี 13 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหผูเขาโครงการมีความรูความเขาใจเบื้องตนและทราบถึงความสําคัญของสหกิจศึกษา มีผูเขารวมโครงการ

รวม 217 คน 

3.1.6 คณะวิทยาการจัดการ/คณะเทคโนโลยีการเกษตร เขารวมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย

เนื่องจากไมมีการจัดกิจกรรมในคณะ  

3.2 กิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกสหกิจศึกษาท่ีดําเนินการโดยสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ไดแก 
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3.2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจํา

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนย

รวมกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียมความ

พรอมในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ และมีความ

ม่ันใจในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีผูเขารวมโครงการจํานวน 357 คน 

3.2.2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประกวดผลงาน           

สหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 7 เมษายน 2564 ณ หองประชุมพลเอก  

เปรม ติณสูลานนท ชั้น 7 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู การคิดคน การพัฒนาผลงาน และการประยุกตใชนวัตกรรมใน

การดําเนินงานสหกิจศึกษา และเพ่ือใหนักศึกษาไดนําเสนอและเผยแพรผลงานสหกิจศึกษาและเปนเวที

แสดงศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา มีผูเขารวมโครงการจํานวน 82 คน 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.4 ขอท่ี 3 

1.4-3-1 สรุปโครงการบรรยายเรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลงบน

โลกออนไลน)  

1.4-3-2 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน 

1.4-3-3 สรุปโครงการแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ  

1.4-3-4 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพรอมสูการทํางานดานศิลปกรรมและปจฉิมนิเทศ” 

: คณะศิลปกรรมศาสตร 

1.4-3-5 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการ

ประกอบอาชีพในอนาคตแกนักศึกษา : คณะครุศาสตร 

1.4-3-6 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมสูวัยทํางาน : คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

1.4-3-7 สรุปโครงการ Post Training เตรียมความพรอมสูการทํางานอยางมืออาชีพ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1.4-3-8 สรุปการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพ่ือกาวสูวัยทํางานแก

นักศึกษา : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.4-3-9 สรุปโครงการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพรอมนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภาคปกติ 

ประจําปการศึกษา 2563 : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.4-3-10 สรปุโครงการ MGT TALENT เสริมทักษะชีวิตอยางมีสุนทรียภาพ : คณะวิทยาการจัดการ 

1.4-3-11 สรุปโครงการฝกประสบการณวิชาชีพนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร ปการศึกษา 2563                       

: คณะศิลปกรรมศาสตร 

 

https://drive.google.com/file/d/12EWsZRRQ2aEemmMJLV7uukO6ZESW7Qa1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12EWsZRRQ2aEemmMJLV7uukO6ZESW7Qa1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qqOwKIa5DwAkj31rvVSCO8lmIq_kzYjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VTFkQC3P-d8FFiV5cYsaMnoEdpyTVevK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wWRYthHf4_1683SY3Sg89CxUf5C8yQBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wWRYthHf4_1683SY3Sg89CxUf5C8yQBN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fh9qqK7RZoY114vzh5bMS1Vb65YKUvtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fh9qqK7RZoY114vzh5bMS1Vb65YKUvtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tzaw3oMKCHK39RX_QCsbNnHrjL3DI80K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tzaw3oMKCHK39RX_QCsbNnHrjL3DI80K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ica5LUincrtz-cWm5CWx0ZLwVL09LRUt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NMuKgq_90D0u4_vGrziod1yeKTBJa4QL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NMuKgq_90D0u4_vGrziod1yeKTBJa4QL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ZzNRgO-P9IbWyOosase-m_MP59-RHsO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13ZzNRgO-P9IbWyOosase-m_MP59-RHsO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kOQNRv2DTXlyI00tIh_O3SmdbLEsBVGF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kzvdFQ5S2tahAMZ7M4pukY47fzEWGeXm/view?usp=sharing
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1.4-3-12 สรุปโครงการอบรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา                       

: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.4-3-13 สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (หลักสูตร 5 ป)    

: คณะครุศาสตร 

1.4-3-14 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝกประสบการณในงานสวัสดิการสังคม : คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.4-3-15 สรุปโครงการอบรมเรื่องสหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.4-3-16 สรุปกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจําภาค

การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 :  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน     

1.4-3-17 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประกวดผลงานสหกิจศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษา  

(ขอ1-3) ประจําปการศึกษา 2563 ผานชองทางระบบออนไลน ซ่ึงเปนแบบสอบถาม Rating Scale (1-5) 

โดยมีผลประเมินระดับความพึงพอใจคิดเปนคาเฉลี่ย 3.81 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับปการศึกษา 2562                     

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 ท้ังนี้เนื่องจากผลการเก็บแบบสอบถามในปการศึกษา 2563 มีการปรับวิธีการเก็บ

แบบสอบถาม จากเดิมเก็บแยกเปนประเด็น มาปรับเปนแบบสอบถามชุดเดียวกันเพ่ือใหงายตอการตอบ

และครอบคลุมประเด็นคําถามตรงตามท่ีประเมิน ประกอบกับการจัดกิจกรรมและการจัดบริการสวนใหญ

เปนไปในรูปแบบออนไลน โดยมีนักศึกษาเขามาตอบแบบประเมินในป 2563 จํานวน 4,517 คน ป 2562  

จํานวน 3,161 คน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ขอท่ี 1 ระดับความพึงพอใจตอการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสู

อาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 4.01 เม่ือเทียบกับผลการประเมิน                   

ปการศึกษา 2562 ซ่ึงมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 4.04 พบวาคาเฉลี่ยลดลง  

ขอท่ี 2 ระดับความพึงพอใจตอการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 3.68 เม่ือเทียบกับผลการ

ประเมิน ปการศึกษา 2562 ซ่ึงมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 4.00 พบวาคาเฉลี่ยลดลง 

ขอท่ี 3 ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษาแกนักศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 3.74 เม่ือเทียบกับผลการประเมินปการศึกษา 

2562 ซ่ึงมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 3.98 พบวาคาเฉลี่ยลดลง 

https://drive.google.com/file/d/1iA49z38aQOuSwEzdY3FKiUA-HAfaB37f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iA49z38aQOuSwEzdY3FKiUA-HAfaB37f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13eumGTFJL3spID5KBlNJAMBZfAEcegg3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13eumGTFJL3spID5KBlNJAMBZfAEcegg3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_EHUqcz9wvN26AGXdiNjP5el1c_UdOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r_EHUqcz9wvN26AGXdiNjP5el1c_UdOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o9KlJ8reen55lxt3qiaDRlMZzNZ-uSl8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XM9Iww21xcDQc1AX5vEzKwf1iIZKYKCq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XM9Iww21xcDQc1AX5vEzKwf1iIZKYKCq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_pkI_0WilvF2AUa8YSOXNsmqD1sWvCm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_pkI_0WilvF2AUa8YSOXNsmqD1sWvCm/view?usp=sharing
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ในการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1-3 มีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี ้

1. การจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

สถาบัน มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 4.01 โดยแยกเปนประเด็น ดังนี้ 

- การใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยระบบอาจารยท่ีปรึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 

- การแนะแนวดานการใชชีวิตแกนักศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 

- การเตรียมนักศึกษาเขาสูอาชีพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 

ขอเสนอแนะ 

- อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาไมท่ัวถึงกับนักศึกษาท้ังหอง 

- ควรมีแนวในการปฏิบัติหรือใหความรูอยางท่ัวถึง 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาตาม

คุณลักษณะดานตาง ๆ โดยรวมนักศึกษาประเมินความพึงพอใจตออาจารยท่ีปรึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.39 ซ่ึงสามารถแยกตามคุณลักษณะดานตาง ๆ ของอาจารยท่ีปรึกษา ดังนี้ 

1. คุณลักษณะดานความสามารถเชิงวิชาการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 

2. คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 

3. คุณลักษณะดานเจตคติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 

4. คุณลักษณะดานจรรยาบรรณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 

5. คุณลักษณะดานทักษะการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 

6. คุณลักษณะดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 

นอกจากนี้มีอาจารยท่ีปรึกษาคอยใหคําปรึกษากับนักศึกษาแลวมหาวิทยาลัยไดเพ่ิมชองทางใน

การชวยเหลือนักศึกษาโดยไดแตงตั้งคณะกรรมการในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา มีหลายกรณีท่ี

สามารถแกปญหาใหกับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังกรณีตอไปนี้  

กรณีท่ี 1 นักศึกษาเขามารับคําปรึกษาเรื่องมีความวิตกกังวลในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

จากการพูดคุย พบวา นักศึกษาไดรับความรุนแรงในครอบครวัสงผลใหนักศึกษาคิดวาตนเองมีพฤติกรรม

กาวราว มองโลกในแงราย ไมกลาตัดสินใจอะไรเพราะมักจะไดรับคําตําหนิจากครอบครัวและคนรอบ

ขาง สงผลใหนักศึกษาขาดความม่ันใจในตนเอง มีอาการคิดเล็กคิดนอย ย้ําคิดย้ําทํา ไมไววางใจ และเม่ือ

ทํางานรวมกับเพ่ือน เพ่ือนก็ไมใหความรวมมือ นักศึกษาตองเปนคนจัดการและทําอยูคนเดียว 

การใหการชวยเหลือ : ผูใหคําปรึกษาชวยใหนักศึกษามองเห็นถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

ใหนักศึกษาเห็นคุณคาในตนเอง ปรับเปลี่ยนมุมมอง ฝกใหมองมุมบวก เสนอแนะวิธีการหายใจ การผอน

คลายความเครียด 

ผลจากการใหการชวยเหลือ : นักศึกษาแจงใหผูใหคําปรึกษาทราบวาตนเองมีความสบาย

ใจมากข้ึนเม่ือไดพูดคุยกับผูใหคําปรึกษา และจะพยายามฝกตนเอง และวางแผนตั้งเปาหมายในอนาคต  
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กรณีท่ี 2 นักศึกษาเขามาปรึกษาเรื่องการวางแผนการเรียน สาเหตุเนื่องจากเกรดเฉลี่ย 

นอยกวา 2.00 

การใหการชวยเหลือ : ผูใหคําปรึกษาใชวิธีการปรับแผนการเรียน โดยลดวิชาท่ีอาจทําใหผล

การเรียนลดลงและเพ่ิมวิชาท่ีมีผลการเรียนไมยาก และใหนักศึกษาพยายามใหผลการเรียนไดระดับ B ข้ึนไป 

ท้ังนี้ไดติดตออาจารยผูสอนเพ่ือขอสํารองท่ีนั่งใหนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน พรอมอธิบายข้ันตอนการ

ดําเนินการในการเพ่ิม-ถอน และสํารองท่ีนั่งใหนักศึกษาเขาใจ 

ผลจากการใหการชวยเหลือ : นักศึกษาไดปรับแผนการเรียนตามคําแนะนํา แตดวย

นักศึกษาเขามาพบในเวลากระชั้นชิดเกินไปทําใหผลการเรียนขยับข้ึนมาเล็กนอย ผูใหคําปรึกษาจึงตอง

วางแผนในดานการเรียนใหนักศึกษาอีกครั้ง 

กรณีท่ี 3 นักศึกษาเขามาปรึกษาเรื่องเรียนไมเปนไปตามแผนการเรียน เนื่องจากไดถอน

บางรายวิชา 

การใหการชวยเหลือ : ผูใหคําปรึกษาใชวิธีปรับแผนการเรียน และแนะนําใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูรอน พรอมท้ังชวยประสานอาจารยผูสอนในรายวิชาท่ีนักศึกษาจะ

ลงทะเบียนเรียนให 

ผลจากการใหการชวยเหลือ : นักศึกษาไดลงเรียนภาคฤดูรอนเพ่ือเก็บรายวิชาใหเปนไป

ตามแผนทําใหสามารถปรับแผนการเรียนไดเกือบเปนไปตามแผน 

2. ระดับความพึงพอใจตอการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 3.68 โดยแยกเปนประเด็น ดังนี้ 

2.1 นักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารดานกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เชน การอบรมดานการใช

ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจกรรมอ่ืน ๆ คิดเปนคาเฉลี่ย 3.70 

2.2 นักศึกษาไดรับขอมูลขาวสาร โครงการสงเสริมการมีงานทําระหวางเรียนในมหาวิทยาลัย  

คิดเปนคาเฉลี่ย 3.73 

2.3 นักศึกษาไดรับทราบแหลงงานพิเศษ ท้ังเต็มเวลา (Full-Time) และงานระหวางเรียน (Part-Time) 

 คิดเปนคาเฉลี่ย 3.61 

ขอเสนอแนะ 

- ควรแจงขาวสารใหบอยและแจงแบบมีขอมูลชัดเจน 

- อยากใหเพ่ิมจํานวนคนใหบริการและกระจายขาวใหท่ัวถึง 
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3. ระดับความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา

แกนักศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเทากับ 3.74 

ขอเสนอแนะ 

- อยากใหจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษ 

- ควรมีวิทยากรจากภายนอก มาเลาประสบการณ 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา ดังนี้  

3.1 โครงการบรรยายเรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลงบนโลก

ออนไลน) จัดวันท่ี 1 - 15 มกราคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาทุกคนรูเทาทันสื่อสารสนเทศ

และดิจิทัล และสามารถเลือกรับ วิ เคราะห ประเมิน และนําขอมูลท่ีไดรับไปใชในทางสรางสรรค  

ผลความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81  

ขอเสนอแนะ 

- ความพรอมเรื่องอุปกรณทางดานไอที เชน นักศึกษาไมมีอินเทอรเน็ต 

- ความยากของขอสอบท่ีใชวัดประมวลผลความรู 

3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน จัดวันท่ี 

3-30 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีและทักษะอาชีพ ตาง ๆ ใหกับ

นักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2563 ผลความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.94 

ขอเสนอแนะ 

ควรเพ่ิมหัวขอท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมากข้ึน 

3.3 กิจกรรมแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ โดยจัดใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 

และนักศึกษาท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 1-30 เมษายน 2564 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเขาถึงชองทางการสมัครงาน ทราบและเขาใจทักษะท่ีใชในการสมัครงาน

และการทํางาน รวมไปถึงเขาใจหลัก การเขียน Resume เพ่ือการสมัครงาน และนําไปใชได ผลความพึง

พอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 

ขอเสนอแนะ 

- ควรใหผูแนะแนวไดพบปะกับนักศึกษา  

- ควรจัดอบรมดีกวาการใชระบบแบบออนไลน  

- อยากใหมีสาขาอาชีพท่ีหลากหลายคลอบคลุมทุกสาขาวิชา 

3.4 คณะศิลปกรรมศาสตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพรอมสูการทํางาน

ดานศิลปกรรมและปจฉิมนิเทศ” จัดวันท่ี 21 เมษายน 2564 บรรยายในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม 

ZOOM โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูความเขาใจในรูปแบบของอาชีพและลักษณะการ

ทํางานดานศิลปกรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและแนะแนวทางในการเลือกสาขาอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
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สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา ผลความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย 4.48 

3.5 คณะครุศาสตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะ 

ท่ีจําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคตแกนักศึกษา จัดวันท่ี 30 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนักศึกษาทราบกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รับความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีของ

นักศึกษาปฏิบัติการสอน และเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเปนครู ผลความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 

3.6 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมสู

วัยทํางาน จัดวันท่ี 8 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในเรื่องการ

เตรียมตัว คุณสมบัติท่ีจําเปนในการทํางาน และยกยองนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเดนตามอัตลักษณของ

คณะ ผลความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 

3.7 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โครงการ Post Training เตรียมความพรอมสูการทํางานอยางมือ

อาชีพ จัดวันท่ี 7 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดทราบเก่ียวกับการเตรียมความพรอม

ในการสมัครงาน ตลอดถึงรับผิดชอบตอสังคมท่ีตนเองควรปฏิบัติ ผลความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 

3.8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สัมมนาเรื่อง การพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพ

เพ่ือกาวสูวัยทํางานแกนักศึกษาจัดวันท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จ

การศึกษาไดทราบขอมูลสําคัญ และเตรียมความพรอมในการเขาสูอาชีพไดเสริมสรางความรูและประสบการณ

ทางวชิาชีพมีความม่ันใจในตนเองในการกาวสูโลกของการทํางาน ผลความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 

3.9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพรอมนักศึกษาท่ี

สําเร็จการศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 20 มีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมความพรอมหลังจากสําเร็จการศึกษา 

และไดรูจักบทบาทและหนาท่ีสําคัญขององคกรท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ แนวคิดจากมุมมองตาง ๆ ในการ

ทํางาน วิชาชีพ ท้ังในองคกรภาครัฐ และเอกชน ผลความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 

3.10 คณะวิทยาการจัดการ โครงการ MGT TALENT เสริมทักษะชีวิตอยางมีสุนทรียภาพ จัดวันท่ี  

9 เมษายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัด

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตอยางมีความสุขและมีสุนทรียภาพมีภาวะการเปนผูนํา รูจักปรับตัวใหเหมาะสม

กับสถานการณในปจจุบัน และไดรับการพัฒนาคุณลักษณะสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

(TQF) อยางนอย 3 ดาน ผลความพึงพอใจมีคาเทากับ 4.53 

3.11 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจําภาค

การศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวม

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเตรียมความพรอมใน

การปฏิบัติงานใหถูกตองตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ และมีความม่ันใจใน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผลความพึงพอใจมีคาเทากับ 4.60 
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3.12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 7 เมษายน 2563 ณ หองประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท         

ชั้น 7 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษา

เกิดกระบวนการเรียนรู การคิดคน การพัฒนาผลงาน และการประยุกตใชนวัตกรรมในการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษา และเพ่ือใหนักศึกษาไดนําเสนอและเผยแพรผลงานสหกิจศึกษาและเปนเวทีแสดงศักยภาพของนักศึกษา          

สหกิจศึกษา ผลความพึงพอใจมีคาเทากับ 4.32 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.4 ขอท่ี 4 

1.4-4-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษา ปการศึกษา 2563  

1.4-4-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา ปการศึกษา 2563 

1.4-4-3 ตัวอยางการใหบริการปรึกษาเฉพาะกรณีของคณะกรรมการในการใหคําปรกึษาแกนักศึกษา  

1.4-4-4 สรปุโครงการบรรยายเรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลงบน

โลกออนไลน)  

1.4-4-5 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน 

1.4-4-6 สรุปโครงการแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ  

1.4-4-7 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพรอมสูการทํางานดานศิลปกรรมและปจฉิมนิเทศ” 

: คณะศิลปกรรมศาสตร 

1.4-4-8 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาทักษะท่ีจําเปนตอการ

ประกอบอาชีพในอนาคตแกนักศึกษา : คณะครุศาสตร 

1.4-4-9 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมสูวัยทํางาน : คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

1.4-4-10 สรุปโครงการ Post Training เตรียมความพรอมสูการทํางานอยางมืออาชีพ : คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

1.4-4-11 สรุปการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพ่ือกาวสูวัยทํางานแก

นักศึกษา : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

1.4-4-12 สรุปโครงการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพรอมนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาภาคปกติ 

ประจําปการศึกษา 2563 : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.4-4-13 สรปุโครงการ MGT TALENT เสริมทักษะชีวิตอยางมีสุนทรียภาพ : คณะวิทยาการจัดการ 

1.4-4-14 สรุปกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปการศึกษา 2563 : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.4-4-15 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

https://drive.google.com/file/d/1vYxM3p3IHkGStYK5T70qnxKyIJvUmZun/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZkceU4bUbh9629nwKT0k5xhhwDL6wKg8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pBWEmOjxvnex2I0mIm77Zh7kHVovi7wB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izD7_8Um9cWsiwRMeP5hX3XIzDtmhXn5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izD7_8Um9cWsiwRMeP5hX3XIzDtmhXn5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XwRzmgu7bZf4A5HjCLxjwrmBBRBLgRjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dH71RN3svo_S7CpcWwAE5amavDegKsDZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y7OMyLSIg3k9N80GERHEjVr7GJflJ6EK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y7OMyLSIg3k9N80GERHEjVr7GJflJ6EK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpZHExxm810WZGohYd5sbBquqkA6l5Yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpZHExxm810WZGohYd5sbBquqkA6l5Yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRJsE-E37GrKeejroey4l6qzmhB4lgwH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qRJsE-E37GrKeejroey4l6qzmhB4lgwH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ku8Lwo_dQBRlbh3CMhywgtTqkmRmww4a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ku8Lwo_dQBRlbh3CMhywgtTqkmRmww4a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Mga3oRLpGtMlYiJCRs2b9F69Sltqnb7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Mga3oRLpGtMlYiJCRs2b9F69Sltqnb7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ie5fQ7TCHLzG0G4OFtt-Fm-ScU3mhgA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ie5fQ7TCHLzG0G4OFtt-Fm-ScU3mhgA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a9rW5safpG4OCtyqnuYgm3TLg4YScxuB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YLBDPw9_oD80YkpPkS3KWoV55w2vjYVA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YLBDPw9_oD80YkpPkS3KWoV55w2vjYVA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zlr_DQlgeXJzCiqh7R583BJHdJfe4RSk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zlr_DQlgeXJzCiqh7R583BJHdJfe4RSk/view?usp=sharing
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5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการรับบริการหนวยงาน       

ปการศึกษา 2563 การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม และการจัดใหบริการดานตาง ๆ ไมวาจะ

เปนดานจัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษา การบริการ

ดานการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา และนอก

เวลาแกนักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา ท้ังนี้ มีการประเมินผล และนําขอมูลความคิดเห็นของผูใชบริการ/ผูเขารวมกิจกรรมมาใชเปน

ขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา และการใหบริการ 

รวมท้ังนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการท้ัง 3 ดาน ในปการศึกษา 2564 โดยมี

ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข ดังนี้   

1. การจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนวดานการใชชีวิตและการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน  

ขอเสนอแนะ 

- อาจารยท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาไมท่ัวถึงกับนักศึกษาท้ังหอง 

- ควรมีแนวในการปฏิบัติหรือใหความรูอยางท่ัวถึง 

แนวทางแกไข  

- ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 

9 มีนาคม 2564 ไดแจงผลการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาใหทาง

คณะรับทราบและกําชับใหคณบดีทุกคณะกํากับ ติดตามการปฏิบัติหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาใหเกิด

ประโยชนสูงสุดกับนักศึกษา โดยใหยึดหลัก “กัลยาณมิตร คูคิดนักศึกษา” 

- ชีแ้จงใหอาจารยท่ีปรึกษาทราบในโครงการสัมมนาอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา 2564 จัดวันท่ี 21 มิถุนายน 2564 เพ่ือเปนขอมูล และแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติ

หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาใหดีข้ึน และนักศึกษามีความพึงพอใจ 

- มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษานักศึกษากลุมเสี่ยงเพ่ือชวยเหลือดูแล

นักศึกษาท่ีประสบปญหาไดอยางทันทวงที 

2. การใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา   

ขอเสนอแนะ 

- ควรแจงขาวสารใหบอยและแจงแบบมีขอมูลชัดเจน 

- อยากใหเพ่ิมจํานวนคนใหบริการและกระจายขาวใหท่ัวถึง 
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แนวทางแกไข 

-  ไดเพ่ิมชองทางการติดตอออนไลน เชน โอเพนแชทนักศึกษารหัส 60 นักศึกษารหัส 61 

นักศึกษารหัส 62 นักศึกษารหัส 63 เพ่ือใหติดตอกับนักศึกษาไดรวดเร็วข้ึน 

-  ไดเพ่ิมจํานวนเจาหนาท่ี ใหขอมูลขาวสารใหท่ัวถึงทุกชองทางเพ่ือความชัดเจนของขอมูล 

-  จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยบริการตอบคําถามใหนักศึกษาท่ีมีประเด็นสงสัยหรือมีปญหาในการ

ใหบริการอยางตอเนื่อง  

-  จัดทํากลองคําถามท่ีนักศึกษาถามบอย และคําตอบท่ีควรทราบ เพ่ือลดการถาม-ตอบ และ

การไดขอมูลท่ีเร็วข้ึน 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  

ขอเสนอแนะ 

- อยากใหจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษบาง 

- ควรมีวิทยากรจากภายนอก มาเลาประสบการณ 

แนวทางแกไข 

- เพ่ิมการสัมมนาเปนภาษาอังกฤษ  

- จัดโครงการโดยเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูและประสบการณตามความสนใจของ

นักศึกษาเพ่ิมข้ึน  

และนอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะในการจัดโครงการแตละโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการบรรยายเรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลงบนโลกออนไลน)  

ขอเสนอแนะ 

-  ความพรอมเรื่องอุปกรณทางดานไอที เชน นักศึกษาไมมีอินเทอรเน็ต 

-  ความยากของขอสอบท่ีใชวัดประมวลผลความรู 

แนวทางแกไข 

-  ผูจัดโครงการควรประสานขอหองอบรมท่ีมีความพรอมทางดานไอทีเพ่ือใหนักศึกษาทุกคน

ไดปฏิบัติจริง 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน 

ขอเสนอแนะ 

-  ควรเพ่ิมหัวขอท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมากข้ึน 

แนวทางแกไข 

-  ในปการศึกษา 2564 ไดวางแผนการดําเนินโครงการท่ีมีหัวขอหลากหลายมากข้ึนและตรงกับ

ความตองการของนักศึกษา เชน กิจกรรมเรียนรูเรื่องโปรแกรมท่ีใชในการเรียน พรบ. คอมพิวเตอร ฯลฯ 
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3. กิจกรรมแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ  

ขอเสนอแนะ 

- ควรใหผูแนะแนวไดพบปะกับนักศึกษา  

- ควรจัดอบรมดีกวาการใชระบบแบบออนไลน 

- อยากใหมีสาขาอาชีพท่ีหลากหลายคลอบคลุมทุกสาขาวิชา 

แนวทางแกไข 

- ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

ทําใหจัดเปนรูปแบบพบปะกันยังไมได 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชัย และบริษัท จอบ บีเคเค ดอท คอม ในการจัดโครงการสมัครงานในรูปแบบออนไลน

เพ่ือใหนักศึกษาไดสมัครงานในรูปแบบหลากหลายมากข้ึน 

 จากขอเสนอแนะ มหาวิทยาลัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห ปรับปรุง และวางแผนแนวทางในการ

ใหบริการนักศึกษา ในปการศึกษา 2564 ใหมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความตองการของนักศึกษา 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.4 ขอท่ี 5 

1.4-5-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแกนักศึกษา ปการศึกษา 2563 

1.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งท่ี 3/2564              

วันอังคารท่ี 9 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.4-5-3 สรปุโครงการบรรยายเรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลงบน

โลกออนไลน)  

1.4-5-4 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน 

1.4-5-5 สรุปโครงการแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ  

6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา คณะ งานประชาสัมพันธ ฯลฯ มีการจัดบริการขอมูล

ขาวสารท่ีหลากหลาย และเปนประโยชนแกศิษยเกาอยางตอเนื่อง ดังนี ้

1. การใหขอมูลขาวสาร และการใหบริการแกศิษยเกา ในเรื่องตาง ๆ ไดแก 

1.1 การรับสมัครงาน ตําแหนงงานวาง 

1.2 ขอมูลการเตรียมตัวสอบเขาของ ก.พ. 

1.3 การดําเนินการตาง ๆ ของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการประชาสมัพันธขอมูลขาวสารเพ่ือใหศิษยเกาไดรับทราบขอมูลขาวสาร                         

https://drive.google.com/file/d/15s88y3_drL3Upe6bzoj4mGqogqA74p9m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZlPzQX-449cBCDG438a1O1x_s9br2nCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZlPzQX-449cBCDG438a1O1x_s9br2nCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZlPzQX-449cBCDG438a1O1x_s9br2nCD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PLCdYgxwGAZSjGh3O6r-i8hXqmdB38NB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PLCdYgxwGAZSjGh3O6r-i8hXqmdB38NB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1821wdDJ3E4emav4X16jG5leuEx6-UH2y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Q7TsPbnzKyaELFswdngoQceZHXuzkVy/view?usp=sharing
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อยางรวดเร็ว โดยผานชองทาง ดังนี ้

1) เว็บไซตของมหาวิทยาลัย คณะ กองพัฒนานักศึกษา และกลุมโอเพนแชทรหัสกลุมเรียน 

60 และปริญญา 2560 

2) สื่อสังคมออนไลน (Facebook/เพจตาง ๆ/Line) ท้ังงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา เพจคณะ กองพัฒนานักศึกษา หนวยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หนวยกองทุนเงินให

กูยืมเพ่ือการศึกษา หนวยศิษยเกาสัมพันธ หนวยองคกรนักศึกษา และอ่ืน ๆ เปนตน 

3) การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยมีสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มีหนาท่ีดูแลประสานงานการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ ซ่ึงมหาวิทยาลัยอยูระหวางจัดทําฐานขอมูล

ศิษยเกา โดยรวมทุกคณะเปนฐานขอมูลเดียวเพ่ือเปนชองทางการประชาสัมพันธถึงศิษยเกาไดอยางท่ัวถึง 

2. การใหความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ ดังนี้ 

2.1  คณะวิทยาการจัดการ ใหความรูแกศิษยเกาเรื่อง เทคนิคการทําขอสอบภาค ก ของ ก.พ. หรือ

ทองถ่ิน ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จัดวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 - 5 มิถุนายน 2564  

โดยวิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุระพรรณ  จุลสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เนื้อหาท่ีให

ความรู เรื่อง อนุกรม เง่ือนไขสัญลักษณ การอานคาจากตารางสดมภ  

2.2  คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น โดยใช

วิ ธี ก า ร ไ ลฟ สด  จั ด วั น ท่ี  24 พฤษภ าคม  2564 เ พ่ื อ พัฒนาอ งค ค ว าม รู กั บ ศิ ษย เ ก า คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร “สานฝนธุรกิจกาแฟ”  

2.3 คณะศิลปกรรมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและตัดเย็บเครื่อง

หนังเบื้องตน” จัดวันท่ี 24-25 กุมภาพันธ 2564 ณ อาคาร 50 หอง 102 คณะศิลปกรรมศาสตร โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา ศิษยเกา ไดรับความรูความเขาใจการออกแบบและการตัดเย็บเครื่องหนัง

เบื้องตนจากประสบการณผูมีความรูและประสบการณเก่ียวกับการตัดเย็บและออกแบบเครื่องหนังโดยตรง             

มีศิษยเกาท่ีเขารวมโครงการจํานวน 9 คน ผลความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 

2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมใหความรูกับศิษยเกาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  ในหัวขอเรื่อง “การปรับตัวและการทํางานกับสถานการณโควิด” รูปแบบออนไลน  

จัดวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 มีศิษยเกาท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 97 คน 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.4 ขอท่ี 6 

1.4-6-1 ชองทางการประชาสัมพันธ 

1.4-6-2 ภาพประกอบการใหความรูแกศิษยเกาเรื่อง เทคนิคการทําขอสอบภาค ก ของ ก.พ. หรือทองถ่ิน  

1.4-6-3 ภาพประกอบการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือพัฒนาองคความรู

ศิษยเกาคณะเทคโนโลยีการเกษตร “สานฝนธุรกิจกาแฟ”  

1.4-6-4 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและตัดเย็บเครื่องหนังเบื้องตน” 

 

https://drive.google.com/file/d/1h3rA3yJfWPfNMwjk5sps9a1G_ypNjI53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DBt8C5QWf7FFSFMYwcj1VoP_PHC5ZhCK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ve2GKaVFAQxzOMFkJdc12KIcQZrdSAiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ve2GKaVFAQxzOMFkJdc12KIcQZrdSAiP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wh7dp8vhvZvwRZqrwYxkFbe8doL85lK2/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 73 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1.4-6-5 ภาพประกอบการจัดกิจกรรมใหความรูกับศิษยเกาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในหัวขอเรื่อง 

“การปรับตัวและการทํางานกับสถานการณโควิด” 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

1.4 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  5 ขอ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีการจัดบริการและจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังในสวนของคณะ และมหาวิทยาลัย   

2. มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ กับสื่อภายนอก เชน หนังสือพิมพตาง ๆ 

3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาทํางานระหวางเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางานใหกับ

นักศึกษา และชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการตาง ๆ ใหไดมาตรฐาน 

2. ประสานความรวมมือท้ังหนวยงานภายในและภายนอก เก่ียวกับการใหบริการแกนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

3. เพ่ิมชองทางการบริการขอมูลขาวสารใหกับนักศึกษาและศิษยเกา 

4. เพ่ิมกิจกรรมการใหความรู และทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานแกศิษยเกา 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15ti6J82Q-NOfEM8PKcll5aQlDlYYau15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15ti6J82Q-NOfEM8PKcll5aQlDlYYau15/view?usp=sharing
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ตัวบงช้ีท่ี 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา 

เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรม

จริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

        - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

       - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

       - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

       - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

      - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและ

นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรงุการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 1.5 ปการศึกษา 2561 – 2563  

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 1.5 ผานเกณฑมาตรฐาน 

จํานวน 6 ขอ ดังนี้  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน   
   การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสรางใหนักศึกษามีความรู และ

ประสบการณนอกหองเรียน เปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาท้ังดานสติปญญา อารมณ 

รางกาย และจิตใจ เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณ คือ “เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิต

สาธารณะ” โดยไดรวมกับผูนํานักศึกษาทุกองคกร จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดป

การศึกษา 2563 เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ผานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ประจําป 2563 โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ผูนํานักศึกษาปการศึกษา พ.ศ. 2562 ดําเนินการสรุปกิจกรรมและเสนอปญหาอุปสรรคใน

การจัดกิจกรรม เพ่ือรวบรวมขอมูล ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา  

2) นักศึกษารวมกันวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 

3) อบรมใหความรู เรื่อง แนวทางในการพัฒนานักศึกษา การเขียนโครงการ การเบิกจาย

งบประมาณ การดําเนินกิจกรรม การประเมินคุณภาพการศึกษา ประเมินผลและการสรุปโครงการ  

4) นักศึกษาเขียนโครงการ และนําเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปการศึกษา 2563 

ของแตละหนวยงาน โดยครอบคลุมกิจกรรม 5 ประเภท ดังนี้ 

- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 

- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ขอ 6 ขอ 

 (ขอ 1-6) 

6 ขอ 

 (ขอ 1-6) 

6 ขอ 

 (ขอ 1-6) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

ทุกโครงการจะตองระบุเปาหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ การ

ประเมินผลความสําเร็จ และสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย แลวดําเนินการขออนุมัติโครงการ

ตอมหาวิทยาลัยพัฒนานักศึกษา 

5) รวมกันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป 2563 ซ่ึงมีท้ังหมด 52 โครงการ 

6) นาํแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ไปเผยแพรโดยจดัทําเปนเอกสาร

ประกอบการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม “เรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563” และ

จัดทําเปนคูมือการเบิกจายงบประมาณเงินคากิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เพ่ือใชสําหรับจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา ภาคปกติ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให

มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับ

ทราบกฎระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติโดยผานกิจกรรมตาง ๆ อาทิ 

- โครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2563 โดยกองพัฒนานักศึกษาไดดําเนินการประชุมรวมกับผูนํานักศึกษาเพ่ือรวม

วางแผนรูปแบบการจัดกิจกรรมดังกลาว เพ่ือทําการชี้แจงใหนักศึกษาใหมไดทราบถึงกฎระเบียบ              

การวางแผนการเรียนการทํากิจกรรมการปรับตัว และการดูแลตัวเองเพ่ือใหสําเร็จการศึกษาตาม

เปาหมาย ซ่ึงมีการแจกหนังสือเรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางและแผนการเขา

รวมกิจกรรมประจําปการศึกษา 2563 แตเนื่องจากสถานการณการแพรเชื้อระบาดโรคโควิด-19 จึงทําให

ไมสามารถรวมกลุมนักศึกษาจํานวน 2,865 คน ในสถานท่ีเดียวกันได จึงทําใหตองปรับเปลี่ยนรูปแบบในการ

จัดโครงการ โดยบรรยายใหนักศึกษาแบงเปนรอบ ๆ ละ 400-500 คน จํานวน 6 รอบ จัดวันท่ี 8 – 10 

กรกฎาคม 2563 

- มหาวิทยาลัยไดสรางกลุมไลนโอเพทแชทใหกับนักศึกษาทุกชั้นปเพ่ือประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารโดยใชชื่อ นักศึกษารหัส 60 นักศึกษารหัส 61 นักศึกษารหัส 62 และนักศึกษารหัส 63 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.5 ขอท่ี 1 

1.5-1-1 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ประจําป 2563 

1.5-1-2 แผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนประจํา         

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

1.5-1-3 คูมือการเบิกจายงบประมาณเงินคากิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ ประจําปงบประมาณ                      

พ.ศ. 2564 

 

https://drive.google.com/file/d/1wA79NwhX7kqsR3oAr_pl6nABW5RiodXC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wlbtTF_CK5xNiS2_hHQYrNYfgkjVhpIC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wlbtTF_CK5xNiS2_hHQYrNYfgkjVhpIC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13yZ2HrjtTkW9D-_tHVm6lGvKbQCOqhUb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13yZ2HrjtTkW9D-_tHVm6lGvKbQCOqhUb/view?usp=sharing
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1.5-1-4 สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

ปการศึกษา 2563 

1.5-1-5 กลุมโอเพทแชทเพ่ือชี้แจงรายละเอียดการเขารวมกิจกรรม ปการศึกษา 2563 สําหรับ

นักศึกษาทุกชั้นป 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 
- กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน 
- กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา คณะ และองคกรนักศึกษามีการสงเสริมสนับสนุน ให

นักศึกษาจัดกิจกรรม และเขารวมกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย คือ “เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”และสอดคลองกับแผนการพัฒนานักศึกษา 

โดยนํากระบวนการประกันคุณภาพมาใชในกระบวนการจัดกิจกรรม เริ่มตั้งแตการจัดทําและวางแผน (P) 

การดําเนินการจัดกิจกรรม (D) การตรวจสอบและการประเมินผลการจัดกิจกรรม (C) และการนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมในปตอไป (A) ท้ังนี้ มีการดําเนินการจัดกิจกรรมประเภท

ตาง ๆ อยางครบถวน ท้ัง 5 ประเภท ดังนี้ 

1. กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดโดยสถาบัน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการ

จัดโครงการ ดังนี้ 

    1) โครงการเรียนรูชีวิตดวยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2563 จัดวันท่ี 8 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุม   ชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาทราบกฎระเบียบ แนวทางการวางแผนการเรียน การทํากิจกรรมเพ่ือแนว

ทางการปรับตัว และสามารถดูแลตัวเองเพ่ือใหสําเร็จการศึกษาตามเปาหมาย 

    2) โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลงบน

โลกออนไลน) สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1-2 จัดวันท่ี 1 - 15 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษารูเทาทันสื่อในยุคดิจิทัล และสามารถเลือกรับ วิเคราะห 

ประเมิน และนําขอมูลท่ีไดรับไปใชในทางสรางสรรค ดวยรูปแบบออนไลน ท้ังนี้ นักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการตองทําแบบทดสอบกอน และหลังการเขารวมโครงการ โดยตองมีคะแนนสอบผาน 60% ข้ึนไป

เพ่ือจะไดรหัสกิจกรรม 

https://drive.google.com/file/d/1CjknLblZb1INfKl3ZCMz197Xu7MyyrwE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CjknLblZb1INfKl3ZCMz197Xu7MyyrwE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SBZbnfY_iVFgZgQF8USJM1yu0bv9eGkh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SBZbnfY_iVFgZgQF8USJM1yu0bv9eGkh/view?usp=sharing
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3) โครงการบรรยาย เรื่อง รูหลักประกันสังคม สําหรับนักศึกษาทุกชั้นป  จัดวันท่ี 3 มีนาคม 2564          

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดทราบถึง

ความสําคัญและประโยชนของประกันสังคม  

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน สําหรับ

นักศึกษาทุกชั้นป จัดวันท่ี 3 10 17 24 และ 31 มีนาคม 2564 ณ สถานท่ีตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและทักษะอาชีพตาง ๆ ใหกับนักศึกษา ซ่ึง

เปนการอบรมและฝกปฏิบัติการจํานวน 15 หัวขอยอย ดังนี้ 

1. การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

2. การจบัจีบผา 

3. การเขียนหนังสือราชการ 

4. การตัดตอวีดีโอผาน Smart Phone 

5. การทําผามัดยอม 

6. การขายของออนไลน 

7. การสรางสื่อโฆษณา 

8. การฝกทักษะการพูดในท่ีสาธารณะ 

9. การจัดดอกไม 

10. การตกแตงภาพถายผาน Smart Phone 

11. การทําอาหาร 

12. การทําเพจโฆษณา 

13. การทํานาฬิกาชีวิต 

14. การทํา Protfolio 

15. การทําบัญชีครัวเรือน 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพตนกลาสภานักศึกษาปาริฉัตร 2563 จัดวันท่ี 8-

9 และ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ รีสอรทวังไมไผ อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูและทักษะความเปนผูนําใหกับผูเขารวมโครงการ 

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัณฑิตไทยไมโกง “มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิตไทย          

ไมโกง” จัดวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมภูมิพัฒนา ชั้น 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา 

สําหรับนักศึกษาทุกชั้นปโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความตระหนัก และการสรางกระแส

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ รวมถึงสรางความตระหนักในกระบวนการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
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7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ จัดวันท่ี 1-30 เมษายน 2564 

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 และ 5 ท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดเขาถึงชองทางการสมัครงาน ทราบและเขาใจทักษะท่ีใชในการสมัครงาน

และการทํางาน รวมถึงใหนักศึกษาไดเขาใจหลักการเขียน Resume เพ่ือการสมัครงานและสามารถ

นําไปใชได 

8) โครงการจัดงานประกวดการเขียนเรียงความและคลิปวีดีโอ จัดวันท่ี 5 ธันวาคม 2563 

และวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2564 และวันท่ี 12 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดแสดงความสามารถของตนออกสูภายนอกและสามารถสราง

ผลงานตอยอดในระดับตอไป 

9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 

15-16 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ผูนํานักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงการ งบประมาณ พัสดุ การเบิกจาย

งบประมาณการตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน และการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวของกับ

นักศึกษา ตลอดจนการวางแผนการดําเนินโครงการตลอดปการศึกษา 2563 

10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิศวกรสังคมสูการพัฒนาทองถ่ิน" จัดวันท่ี 6-7 

มีนาคม 2564 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา และวันท่ี 13-14 มีนาคม 2564 ณ 

ตําบลทุงหวัง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และตําบลคลองหอยโขง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผูเขารวมโครงการใหเปนแกนนําวิศวกรสังคม สงเสริมและสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนและทองถ่ิน และสงเสริมใหผูเขารวม

โครงการเกิดทักษะ 4 ประการ ไดแก  

     1. ทักษะการคิดวิเคราะห เชิงเหตุ-ผล  

     2. ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

     3. ทักษะการสื่อสาร สื่อสารองคความรู เพ่ือแกปญหา 

     4. ทักษะการสรางนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการแขงขันกีฬาภายในคณะ 7 คณะ จัดวันที่ 24 กุมภาพันธ – 20 มีนาคม 2564           

ณ สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา

เพ่ือสุขภาพและการแขงขัน ฝกประสบการณในการดําเนินงานดานการจัดการแขงขันกีฬา และสราง

ความสัมพันธระหวางเพ่ือนภายในคณะ รวมถึงการใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกนักศึกษา 

2) โครงการแขงขันกีฬากรีฑา-กีฬาปาริฉัตรสัมพันธปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 3-5 และ 7-9 

เมษายน 2564 ณ สนามกีฬาและโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
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สงเสริมสุขภาพดานกีฬาแกนักศึกษา ฝกประสบการณในการดําเนินงานดานการจัดการแขงขันกีฬา และ

สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกนักศึกษาทุกชั้นป 

3) โครางการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแกนนําสุขภาพ จัดวันท่ี 6 – 7 มิถุนายน 2563  

ณ หองประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพัฒนานักศึกษา เนื่องดวยวันท่ี 6 มิถุนายน 2563 ทางมหาวิทยาลัยเกิด

อุทกภัยทําใหไมสามารถจัดโครงการได และไดเลื่อนการจัดโครงการมาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้เนื่องมาจาก

สถานการณการแพรเชื้อระบาดโรคโควิด-19 

3. กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการ ดังนี้   

1) โครงการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2563 จัดวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือใหนักศึกษาไดเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษา ปการศึกษา 2564 

และใหนักศึกษาไดใชสิทธิเสรีภาพและปฏิบัติหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 

2) กิจกรรมสวดมนตทําสมาธิ อุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 จัดวันท่ี 

12 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนอม

รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได  

3) กิจกรรมสวดมนตอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 จัดวันท่ี 4 ธันวาคม 

2563 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะ และแสดงความกตัญูกตเวทิตา รวมนอมเกลาฯ รําลึกสํานึกถึง

พระเมตตาคุณ พระเกียรติคุณคุณูปการในพระมหากรุณาธิคุณอันเปยมลนอยางหาท่ีสุดมิได  

4) โครงการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย จัดวันท่ี 7 ตุลาคม 2563  

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ 

ในสถาบันพระมหากษัตริยของไทย 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน จัดวันท่ี 24 กุมภาพันธ 

วันท่ี 10 และ 24 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีสติในการดําเนินชีวิตประจําวัน            

การเรียน และการปฏิบัติงาน 

6) โครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจําป 2564 จัดวันท่ี 10 และ 14 กุมภาพันธ 2564                         

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณาจารย 

บุคลากรและนักศึกษาไดรวมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือใหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563 ไดทราบประวัติความเปนมา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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4. กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาไดดําเนินการจัดโครงการ ดังนี ้

1) โครงการจัดงานพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป 2563 จัดวันท่ี 19 

และ 22 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา

ใหมไดเรียนรูประวัติความเปนมาของตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2) โครงการจัดงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจําป 2563 จัดวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

โดยพิธีสมโภชเทียน  ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารศูนยรวมกิจการนักศึกษา และถวายเทียน ณ วัดเกาะถํ้า 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ไดรวมอนุรักษและสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษา และอนุรักษใหคงอยูสืบไป 

3) โครงการจัดงานสมโภชและทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2563 จัดวันท่ี 22 ตุลาคม 2564            

ณ วัดบอปาบ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดรวมทําบุญทอดกฐิน และสืบทอดประเพณีการทอดกฐินใหคงอยูสืบไป 

4) โครงการจัดพิธีไหวครู และรําลึกพระคุณครู ประจําป 2563 จัดวันท่ี 8 ตุลาคม 2564         

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการอนุรักษสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีไหวครูของไทย   

5. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

1) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา จัดวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยในโครงการ

ดังกลาวมีการจัดกิจกรรมดวยกัน 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมท่ี 1 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  

กิจกรรมท่ี 2 จิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ”  

กิจกรรมท่ี 3 บริจาคโลหิต 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษา อาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ไดรวมกันพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทํากิจกรรมจิตอาสาตามคณะท่ีตนสังกัด 

2) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานนาวง จังหวัดพัทลุง โดยชมรมอาสาพัฒนาชนบท                     

จัดวันท่ี 28 - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบานนาวง ตําบลบานนา อําเภอศรีนครินทร จังหวัด

พัทลุง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและทาสีกําแพงโรงเรียนบานนาวงใหสะอาดและนาอยู 

3) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนคูเตาวิทยา จังหวัดสงขลา โดยชมรมจิตอาสาชีววิทยา           

จัดวันท่ี 26 - 27 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนคูเตาวิทยา ตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดความรูทางดานวิทยาศาสตรใหกับนักเรียน และปรับปรุงทัศนียภาพของ           

โรงเรียนคูเตาวิทยา 
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4) โครงการคายเสริมสรางสุขภาวะชุมชนบานเกาะสาหราย จังหวัดสตูล โดยชมรมสุขภาพ

สัมพันธ จัดวันท่ี 4 - 6 ธันวาคม 2563 ณ ชุมชนบานเกาะสาหราย ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมืองสตูล 

จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกชมรมสุขภาพสัมพันธรวมกันถายทอดความรูในการดูแลผู

พิการ ผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียงและสุขภาพของตน และเพ่ือใหประชาชนในชุมชนบานเกาะสาหรายมี

ความรูในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

5) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดปาขาด จังหวัดสงขลา โดยชมรมสิงหอาสา จัดวันท่ี 10 - 

11 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดปาขาด ตําบลปาขาด อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหสมาชิกไดรวมกันปรับปรุง ซอมแซมอาคารโรงเรียนใหมีสภาพพรอมใชงาน และรวมกันอนุรักษ

ธรรมชาติดวยการปลูกตนโกงกาง 

6) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรยีนบานแพรว จังหวัดสงขลา โดยชมรมนักคิดอาสา จัดวันท่ี 6 - 7 

มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบานแพรว ตําบลหมอทาไทร อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ความรูดานคณิตศาสตรกับนักเรียนโรงเรียนบานแพรว และสรางจิตสํานึกมีจิตสาธารณะใหกับสมาชิกชมรม

นักคิดอาสา 

7) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จังหวัดสตูล  โดยชมรมปนรอยยิ้ม

เพ่ือทองถ่ิน จัดวันท่ี 2 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอมะนัง 

จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดปญหาการฟุงกระจายของควันจากการเผาขยะ รวมกันปรับปรุง

ถนนเขา-ออก และจัดสวนหยอมของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 

8) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานเขารักเกียรติ จังหวัดสงขลา โดยชมรมสํานึกรักบานเกิด 

จัดวันท่ี 2 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบานเขารักเกียรติ ตําบลกําแพงเพชร อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดลอมของโรงเรียนบานเขารักเกียรต ิ

9) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและหองปฐมวัยโรงเรียนวัดทาขาม จังหวัดสงขลา 

โดยชมรมครูอาสา จัดวันท่ี 3 - 4 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดทาขาม ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาหองเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 

และรวมกันปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนวัดทาขาม 

10) โครงการผลิตสื่อการเรียนรูและพัฒนาโรงเรียนตาดีกา จังหวัดสงขลา โดยชมรมภาษาและ

วัฒนธรรม จัดวันท่ี 1 - 2 เมษายน 2564 ณ โรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวันท่ี 6 เมษายน 

2564 ณ โรงเรียนตาดีกา ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต 

สื่อการเรียนรูและพัฒนาโรงเรียนตาดีกา 

11) โครงการคายอาสาซอมแซมฝายชะลอน้ําและโรงเรียนบานเหมืองตะก่ัว จังหวัดพัทลุง  

โดยชมรมสงยิ้ม สงรัก จัดวันท่ี 9 - 11 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบานเหมืองตะก่ัวและชุมชน ตําบลหนองธง 

อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใหกับชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน
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บานเหมืองตะก่ัว และสรางจิตสํานึกการมีจิตสาธารณะใหกับสมาชิกชมรมสงยิ้ม สงรัก  

12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft office 

2019 โดยชมรมคลับคอม จัดวันท่ี 26 - 27 ธันวาคม 2563 ณ หอง 66-625 และ 66-626 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรูการใชโปรแกรม Microsoft office 2019  

ใหกับสมาชิกชมรมคลับคอม  

13) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บานควนโพธิ์) จังหวัดสตูล โดยชมรม

คลับคอม จัดวันท่ี 14 - 15 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บานควนโพธิ์) จังหวัดสตูล โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือซอมบํารุงคอมพิวเตอร ใหความรูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรแกนักเรียนในโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 40 (บานควนโพธิ์) และสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับสมาชิกชมรมคลับคอม 

14) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กีฬายิงธนู และพัฒนาโรงเรียนสาครพิทยาคาร จังหวัดสตูล  

โดยชมรมกีฬายิงธนู SKRU จัดวันท่ี 20 - 21 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสาครพิทยาคาร ตําบลสาคร อําเภอทา

แพ จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูกีฬายิงธนูใหกับนักเรียนและสมาชิกชมรมกีฬายิงธนูและรวม

ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียนสาครพิทยาคาร 

15) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูดาวเบื้องตน โดยชมรมดาราศาสตร จัดวันท่ี 27 - 

28 กุมภาพันธ 2564 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ความรูและเสริมสรางทักษะเก่ียวกับการใชงานอุปกรณพ้ืนฐานทางดานดาราศาสตรแกนักเรียนและสมาชิก        

ชมรมดาราศาสตร  

16) โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา โดยชมรม Youth Special 

Olympics จัดวันท่ี 24 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูใหกับนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา 

17) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรูชั้นประถมศึกษา และพัฒนาโรงเรียน       

บานบางกล่ํา โดยชมรมสังคมพัฒนา จัดวันท่ี 10 - 11 เมษายน 2564 และวันท่ี 8 - 9 พฤษภาคม 2564                

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และโรงเรียนบานบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให

ความรูเก่ียวกับการผลิตสื่อการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษา และพัฒนาภูมิทัศนของโรงเรียนบานบางกล่ํา 

18) โครงการคายอาสาพัฒนามัสยิดบาบุรเราะหมาน จังหวัดสงขลา โดยชมรมมุสลิม  

จัดวันที่ 9 - 11 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนบาบุรเราะหมาน ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาทําจิตอาสาพัฒนามัสยิดบาบุรเราะหมาน 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.5 ขอท่ี 2 

1.5-2-1 แผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 – 2562 (ฉบับทบทวนประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

1.5-2-2 สรุปผลโครงการเรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2563 

https://drive.google.com/file/d/1WaNOC_O2NVvEtidHYBalaRYigd_686Ib/view
https://drive.google.com/file/d/1WaNOC_O2NVvEtidHYBalaRYigd_686Ib/view
https://drive.google.com/file/d/1V-OQ3RTVEu0BvjeJYhIZacT1ilMcBUur/view
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1.5-2-3 สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่นแกลง 

บนโลกออนไลน) 

1.5-2-4 สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง รูหลักประกันสงัคม 

1.5-2-5 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน 

1.5-2-6 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพตนกลาสภานักศึกษาปาริฉัตร 2563 

1.5-2-7 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัณฑิตไทยไมโกง “มหาวิทยาลัยโปรงใส บัณฑิต 

ไทยไมโกง” 

1.5-2-8 สรุปผลโครงการแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ 

1.5-2-9 สรุปผลโครงการจัดงานประกวดการเขียนเรียงความและคลิปวีดีโอ 

1.5-2-10 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ประจําป 2563 

1.5-2-11 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สรางวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" 

1.5-2-12 สรุปผลโครงการแขงขันกีฬาภายในคณะ 7 คณะ 

1.5-2-13 สรุปผลโครงการแขงขันกีฬากรฑีา-กีฬาปาริฉัตรสัมพันธ ปการศึกษา 2563 

1.5-2-14 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแกนนําสุขภาพ 

1.5-2-15 สรุปผลโครงการเลือกตั้งนายกองคการนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2563 

1.5-2-16 ภาพประกอบกิจกรรมสวดมนตทําสมาธิ อุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ   

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวัน

สวรรคต 13 ตุลาคม 2563 

1.5-2-17 ภาพประกอบกิจกรรมสวดมนตอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรม           

ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันพระบรมราช

สมภพ 5 ธันวาคม 2563   

1.5-2-18 สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย 

1.5-2-19 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน 

1.5-2-20 สรุปผลโครงการจดังานวันราชภัฏ ประจําป 2564 

1.5-2-21 สรุปผลโครงการจัดงานพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป 2563 

1.5-2-22 สรุปผลโครงการสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจําป 2563  

1.5-2-23 สรุปผลโครงการสมโภชและทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2563  

1.5-2-24 สรุปผลโครงการจัดพิธีไหวครู และรําลึกพระคุณครู ประจําป 2563 

1.5-2-25 สรุปผลโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

1.5-2-26 สรุปผลโครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานนาวง จังหวัดพัทลุง  

https://drive.google.com/file/d/1SM0WyCAhcnBA6RlwPFQa7uxq819mMvPJ/view
https://drive.google.com/file/d/1SM0WyCAhcnBA6RlwPFQa7uxq819mMvPJ/view
https://drive.google.com/file/d/1JXYJVUUYSZ3nMh6KUk0jXAwap0zaenVW/view
https://drive.google.com/file/d/1ZFuamXxSPJBaff2FzUZvpKaTBnt02NCD/view
https://drive.google.com/file/d/1ndQhCjZk5CB6vuI5Qv-ozQ8qzT8tVStY/view
https://drive.google.com/file/d/1885bIIiUGYKK8wAdJn2QJUPQ41MQdsaA/view
https://drive.google.com/file/d/1885bIIiUGYKK8wAdJn2QJUPQ41MQdsaA/view
https://drive.google.com/file/d/1hoKCPnXMzme-IQQ4IzPuLUCS08f8X9Rw/view
https://drive.google.com/file/d/1G8loiOujeImFBIMjsqrIPJh2LCD5JCLk/view
https://drive.google.com/file/d/1gX-PtzWkYE9m3twTOLk1tfNr8I157lkl/view
https://drive.google.com/file/d/1rylJ425pTZEnZyjIuOknmaUmv4BMEkpl/view
https://drive.google.com/file/d/1NVA2iTOaVOGQMdcsvtQHDIM6apGYBEuN/view
https://drive.google.com/file/d/1dFUgJQMzjaTOj8GSktY8T7sae-3EQ0TV/view
https://drive.google.com/file/d/1L82GpRZec-vUYuj-2F1MPecoMDBrd4wS/view
https://drive.google.com/file/d/1weuTVQq_LNh35fxYVbkect9laJ6VNrqk/view
https://drive.google.com/file/d/1plfQocqPHNFUgLlGyeYNkpBS1Ew8uTxW/view
https://drive.google.com/file/d/1plfQocqPHNFUgLlGyeYNkpBS1Ew8uTxW/view
https://drive.google.com/file/d/1plfQocqPHNFUgLlGyeYNkpBS1Ew8uTxW/view
https://drive.google.com/file/d/1IKw_rTwJ2P5tLKLgqc_0CarcLsQNq6xS/view
https://drive.google.com/file/d/1IKw_rTwJ2P5tLKLgqc_0CarcLsQNq6xS/view
https://drive.google.com/file/d/1IKw_rTwJ2P5tLKLgqc_0CarcLsQNq6xS/view
https://drive.google.com/file/d/1AJ6yD8lMky_fay0SbRdXwJBRKpHxIqvj/view
https://drive.google.com/file/d/1CNXuZgBXegYN6BDa_X04Kg_HIN5HDoaZ/view
https://drive.google.com/file/d/1uI0KTKscj52DAz6wumQEIP4rH8SVFJq-/view
https://drive.google.com/file/d/1LNSV8wjUBQvJDciJrvcBWgE-ZYCQcSDL/view
https://drive.google.com/file/d/1ynwhtnrm_fMBM4HfrLh8AL6kFfqN9BO9/view
https://drive.google.com/file/d/1WEWrrHBlEtMFbFhmyyhraD8vjAL7PSAA/view
https://drive.google.com/file/d/1ebu40tOkcTSA4a4dia-YUVro2YBSHHFF/view
https://drive.google.com/file/d/1L7ymKPG4p1VHWrXG2bt_XP8bX-kQLENf/view
https://drive.google.com/file/d/1L7ymKPG4p1VHWrXG2bt_XP8bX-kQLENf/view
https://drive.google.com/file/d/1BWD-bU60ohZItsN1-1YR3RgMxU9Q7xN-/view
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1.5-2-27 สรุปผลโครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนคูเตาวิทยา จังหวัดสงขลา  

1.5-2-28 สรุปผลโครงการคายเสริมสรางสุขภาวะชุมชนบานเกาะสาหราย จังหวัดสตูล 

1.5-2-29 สรุปผลโครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดปาขาด จังหวัดสงขลา 

1.5-2-30 สรุปผลโครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานแพรว จังหวัดสงขลา 

1.5-2-31 สรุปผลโครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จังหวัดสตูล 

1.5-2-32 สรุปผลโครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานเขารักเกียรติ จังหวัดสงขลา  

1.5-2-33 สรุปผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและหองปฐมวัยโรงเรียนวัดทาขาม จังหวัดสงขลา 

1.5-2-34 สรุปผลโครงการผลิตสื่อการเรียนรูและพัฒนาโรงเรียนตาดีกา จังหวัดสงขลา 

1.5-2-35 สรุปผลโครงการคายอาสาซอมแซมฝายชะลอน้ําและโรงเรียนบานเหมืองตะก่ัว จังหวัดพัทลุง 

1.5-2-36 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft office 

2019 

1.5-2-37 สรุปผลโครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บานควนโพธิ์) จังหวัดสตูล 

1.5-2-38 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กีฬายิงธนู และพัฒนาโรงเรียนสาครพิทยาคาร 

จังหวัดสตูล 

1.5-2-39 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูดาวเบื้องตน โดยชมรมดาราศาสตร 

1.5-2-40 สรุปผลโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา 

1.5-2-41 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรูระดับชั้นประถมศึกษาและ

พัฒนาโรงเรียนบานบางกล่ํา 

1.5-2-42 สรุปผลโครงการอาสาพัฒนามัสยิด และโรงเรียนบาบุรเราะหมาน จังหวัดสงขลา 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหนักศึกษาใหมทุกคนมีความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

โดยผานโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                      

ปการศึกษา 2563 มีการบรรยายใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาใหมมี

ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการเรียน และ

การดําเนินชีวิตประจําวันได 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํา

นักศึกษา ปการศึกษา 2563 เพ่ือใหผูนํานักศึกษามีความรู และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา              

ดานการเขียนโครงการ การเบิกจายงบประมาณ การดําเนินกิจกรรม การประเมินผลและสรุปผล โดยทุกคน

ไดฝกปฏิบัติจริง สามารถนําวงจรคุณภาพ (PDCA) ความรู และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษามา

ประยุกตใชในการจัดกิจกรรมได 

https://drive.google.com/file/d/1281Kdz3z-q88udCi_OJ7BGW06cWgrGRA/view
https://drive.google.com/file/d/1RyfAi6WV6eyXfxZO59NAUo_CN1h8L6Rg/view
https://drive.google.com/file/d/1HTJ-67MGCD_Mflq3BvUNbj7bhmp4TPho/view
https://drive.google.com/file/d/1cqZkZLSViCcPfjuIL_-fAPkSmX9UFtBs/view
https://drive.google.com/file/d/1wjKlKmLACs08uri9KIRNVFrrdXHx-wSs/view
https://drive.google.com/file/d/1I24KvjqSqOmsL-7ACwmU_bFLP7ISkiAx/view
https://drive.google.com/file/d/1X9_jMZZU9Dm9rn91A-Fob4TrLq9rMBlD/view
https://drive.google.com/file/d/1KZBuJ6YjlpCAa3T3aTMP89H-U81SOQZh/view
https://drive.google.com/file/d/13px_lk9pVHhHF3Vrz7BKCVclmkskWaT9/view
https://drive.google.com/file/d/1n3eqcFcTo9FkceTs81n7WYDZxCq7NFRv/view
https://drive.google.com/file/d/1n3eqcFcTo9FkceTs81n7WYDZxCq7NFRv/view
https://drive.google.com/file/d/15ZY93mCYogNYvM5Vayd5XkwRwfVDYm9f/view
https://drive.google.com/file/d/1rl_QDLH2l-ByGvX3R18KOvCn8seCZtpj/view
https://drive.google.com/file/d/1rl_QDLH2l-ByGvX3R18KOvCn8seCZtpj/view
https://drive.google.com/file/d/1fB2W9K9m7qVn8qK4Y97wATLon-UC5fIe/view
https://drive.google.com/file/d/1NjgJCUTl8zZtSwJ7ngJ5v0_1W5SBZ-Jo/view
https://drive.google.com/file/d/1Fpwzt9sTOz3_34M24RQuu3_dQ-trp6ld/view
https://drive.google.com/file/d/1Fpwzt9sTOz3_34M24RQuu3_dQ-trp6ld/view
https://drive.google.com/file/d/1mq9_0h_iBUfbAgO9oC0zuWBQOj7coWWg/view
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย และองคกรนักศึกษาทุกหนวยงาน ไดนําวงจรคุณภาพ (PDCA) ความรู 

และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแทรกในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยการนําขอเสนอแนะ

จากโครงการในปท่ีผานมาปรับปรุงไดดีข้ึน เพ่ือปรับปรุงในโครงการใหมใหดีข้ึน 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.5 ขอท่ี 3 

1.5-3-1 สรุปผลโครงการบรรยาย เรื่อง เรียนรูชีวิต ดวยกิจกรรมนักศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ปการศึกษา 2563 

1.5-3-2 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ปการศึกษา 2563 

1.5-3-3 สรุปผลการดําเนินการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 

4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยและองคกรนักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผนการดําเนินงาน

ประจําปการศึกษา 2563 โดยนํากระบวนการประกันคุณภาพ (PDCA) มาใชการจัดกิจกรรม ท้ังนี้  

ทุกกิจกรรมมีการประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมตามตัวชี้วัด รวมถึงการประเมินผลความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแตละกิจกรรม และนําผลการประเมินกิจกรรมตาง ๆ มาเพ่ือวิเคราะหและปรับปรุงการ

ดําเนินงานครั้งตอไป เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนานักศึกษา  

ในปการศึกษา 2563 โครงการ/กิจกรรมตามแผน จํานวนท้ังสิ้น 52 โครงการ ซ่ึงสามารถ

ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมได จํานวน 41 โครงการ คิดเปนรอยละ 78.85 และไมสามารถ

ดําเนินการจัดโครงการตามแผน จํานวน 11 โครงการ เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน และ

หามทํากิจกรรมท่ีรวมกลุมตั้งแต 100 คนข้ึนไปตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 และยกเลิกการ

ทํากิจกรรมของนักศึกษาตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564  

ซ่ึงตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีหลายกิจกรรมท่ีดําเนินการโดย ชมรมนักศึกษา ไดขอ

อนุมัติเพ่ือจัดโครงการชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 แตก็ไมสามารถดําเนินการจัดได จึงมีผลใน

การจัดกิจกรรมปการศึกษา 2563 ไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

สําหรับโครงการท่ีไดดําเนินการทุกโครงการจะมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุก

โครงการ และบรรลุผลตามวัตถุประสงคทุกโครงการ โดยมีคาเฉลี่ยมากกวา 3.51 ทุกโครงการ อีกท้ัง ไดนํา

ขอเสนอแนะของโครงการ/กิจกรรมไปแกไขปรับปรุงตอไป เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดกิจกรรม ดังนี ้

1) โครงการจัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการประเมินความสําเร็จของ

โครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.95  

https://drive.google.com/file/d/1R0d2mg77J3C1eGkS6XonWBiLH_sXmE-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R0d2mg77J3C1eGkS6XonWBiLH_sXmE-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UBagF7zyugVEB1CcPIsrfzfW9Lex8vV9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAhAO3TtBrxeh8HNaaNF-iABd0RsaTaC/view?usp=sharing
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ขอเสนอแนะ คือ วันฝกซอมเกิดฝนตกหนัก จึงทําใหการฝกซอมตองเลื่อนเวลาออกไป 

จากเดิมเวลา 16.00 น. เปนเวลา 17.30 น.  

แนวทางแกไข คือ ควรสํารองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ไวสําหรับทําการฝกซอม 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน ผลการประเมินความสําเร็จ

ของโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.70  

ขอเสนอแนะ คือ ควรมีกิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการฝกจิตและการ

ทําจิตใหสงบ เชน การทํากิจกรรมกลุมโดยการใชความคิด  

แนวทางแกไข คือ เพ่ิมเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรมใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

เหมาะสมกับนักศึกษาทุกกลุม 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน ผล

การประเมินความสําเร็จของโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.92  

ขอเสนอแนะ คือ หากมีเวลาพอในการจัดกิจกรรม ควรกระจายวันจัดกิจกรรมเพ่ือให

นักศึกษาท่ีสนใจไดเขารวมกิจกรรมไดหลาย ๆ กิจกรรม และเพ่ิมจํานวนผูเขารวมใหมากข้ึน  

แนวทางแกไข คือ ควรจัดกิจกรรมทุก ๆ วันพุธ เนื่องจากวันพุธเปนคาบกิจกรรม โดย

เริ่มตนต้ังแตการเปดภาคเรียน เพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดหลายกิจกรรม (หากไมเกิด

สถานการณโควิด-19)  

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพตนกลาสภาปาริฉัตร ประจําปการศึกษา 2563 

ผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.88  

ขอเสนอแนะ คือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

จะตองแบงออกเปน 2 ชวงเวลา จึงทําใหนักศึกษาบางคนไมสามารถเขาครบท้ัง 2 ชวงเวลาได  

แนวทางแกไข คือ ควรหาชวงเวลาจัดกิจกรรมท่ีติดตอกัน และลดเวลาจัดกิจกรรมจาก

เดิม 4 วัน เหลือเพียง 3 วัน โดยจัดกิจกรรมบรรยายเพียง 1 วัน และฝกปฏิบัติการ 2 วัน 

การดําเนินโครงการทุกโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัย และองคกรนักศึกษา เล็งเห็น

ความสําคัญของกระบวนการจัดกิจกรรมและสรุปผลการดําเนินงาน การประเมินความพึงพอใจ และการ

นําขอเสนอแนะจากผลการดําเนินงานตาง ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการจัดโครงการ 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.5 ขอท่ี 4 

1.5-4-1 สรุปผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ 

1.5-4-2 สรุปผลการดําเนินการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 

1.5-4-3 สรุปผลโครงการจัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.5-4-4 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน 

1.5-4-5 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน 

https://drive.google.com/file/d/1oo0d5-BXp9GnnDwlgQhojjvdcLzPJU_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f38IFsOvCOAPUkAkaQ9W2_GpTddOLB6z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WtXJm9REzlPO5ibYE83jaX7UZCxV8Woy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DDH-cQzB2kc8nCSImjxnX0DlR8ebNwVZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KZhjKdImF9hIPDnkvBVV6a1XhugF4crd/view?usp=sharing
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1.5-4-6 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพตนกลาสภาปาริฉัตร ปการศึกษา 2563 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน ท้ังนี้ มีการสงเสริม สนับสนุนใหองคกรนักศึกษามีการประเมินผล

ความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรม และสรุปผลการดําเนินโครงการประจําป  เพ่ือใชในการวิเคราะห

ปญหาและรวมกันหาแนวทางในการปรับปรุง  แกไขเพ่ือใชในการจัดกิจกรรมครั้งตอไปใหเกิด

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอไป โดยมีวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษา 2 ขอ ดังนี้  

1. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนานักศึกษารวมกับหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย มี 2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 

1.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ : รอยละของโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการเปนไปตาม

แผนพัฒนานักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80 

มหาวิทยาลัยรวมกับองคกรนักศึกษา กําหนดจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน จํานวน

ท้ังสิ้น 52 โครงการ สามารถดําเนินการจัดโครงการเปนไปตามแผน จํานวน 41 โครงการ คิดเปนรอยละ 

78.85  และไมสามารถดําเนินจัดโครงการตามแผน จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.15 

เนื่องจากเกิดสถานการณการแพรเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศปรับเปลี่ยน

การเรียนการสอน และยกเลิกการทํากิจกรรมของนักศึกษา ตั้งแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 จึง

สงผลใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนงานไดครบทุกกิจกรรม ซ่ึงตามแผนการจัดกิจกรรมมีหลาย

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีดําเนินการโดย ชมรมนักศึกษา ไดขออนุมัติเพ่ือจัดโครงการชวงเดือนมีนาคม – 

พฤษภาคม 2564 แตก็ไมสามารถดําเนินการจัดได จึงมีผลในการจัดกิจกรรมปการศึกษา 2563 ไมเปนไปตาม

แผนท่ีกําหนดไว 

โครงการ/กิจกรรม ท่ีไดดําเนินการท้ังหมด 41 โครงการ มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามวัตถุประสงคทุกโครงการเฉลี่ยเทากับรอยละ 94.40 อยูในระดับดีมาก   

1.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มีโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษาสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย รวมกับองคกรนักศึกษา ไดวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563 สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิต

สาธารณะ” ดังนี้ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/12yoWzlWt8E-FLNZi6VPjlccfQ6-awBwj/view?usp=sharing
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1. เปนคนดี  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการ ดังนี ้

1) โครงการเรียนรูชีวิตดวยกิจกรรมนักศึกษา และปฐมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2563 

2) โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รูเทาทัน Cyberbullying (การกลั่น

แกลงบนโลกออนไลน) 

3) โครงการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ปการศึกษา 2563 

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัณฑิตไทยไมโกง "มหาวิทยาลัยโปรงใส

บัณฑิตไทยไมโกง" 

7) โครงการเลือกตั้งนายกองคการนกัศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 2563 

8) โครงการจัดงานพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 
9) โครงการจัดงานพิธีไหวครูและรําลึกพระคุณครู ปการศึกษา 2563 

10) โครงการจัดงานสมโภชและทอดกฐินสามัคคี ปการศึกษา 2563 

11) โครงการจัดงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ปการศึกษา 2563 

2. มีทักษะชีวิต  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการ ดังนี ้

1) โครงการบรรยาย เรื่อง รูหลักประกันสังคม 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน 

3) โครงการจัดงานประกวดการเขียนเรียงความและคลิปวีดีโอ 

4) โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง พัฒนาศักยภาพสูเสนทางอาชีพ 

5) โครงการแขงขันกีฬาภายในคณะ 7 คณะ 

6) โครงการแขงขันกีฬากรีฑา-กีฬาปาริฉัตรสัมพันธ ปการศึกษา 2563 

7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคมสูการพัฒนาทองถ่ิน 

8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาแกนนําสุขภาพ 

9) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพตนกลาปาริฉัตร ปการศึกษา 2563 

10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft 

office 2019  

11) โครงการคายเสริมสรางสุขภาวะชุมชนบานเกาะสาหราย จังหวัดสตูล 

12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูดาวเบื้องตน 

13) โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา  
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14) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและหองเรียนปฐมวัย โรงเรียนวัดทาขาม

จังหวัดสงขลา 

15) โครงการผลิตสื่อการเรียนรู และพัฒนาโรงเรียนตาดีกา จังหวัดสงขลา 

16) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรูชั้นประถมศึกษา 

และพัฒนาโรงเรียนบานบางกล่ํา 

3. มีจิตสาธารณะ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการ ดังนี ้

1) โครงการจัดงานวันราชภัฏ ประจําป 2564 

2) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบด ี       

ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัวเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2563 

3) กิจกรรมสวดมนตถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 

4) กิจกรรมสวดมนตภาวนาอุทิศถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต “ธ สถิตอยูใน

ดวงใจนิรันดร” 

5) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บานควนโพธิ์) จังหวัดสตูล 

6) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานนาวง จังหวัดพัทลุง 

7) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนคูเตาวิทยา จังหวัดสงขลา 

8) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดปาขาด จังหวัดสงขลา 

9) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานแพรว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กีฬายิงธนู และพัฒนาโรงเรียนสาครพิทยาคาร 

จังหวัดสตูล 

11) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนนิคมผัง 20 จังหวัดสตูล 

12) โครงการคายอาสาพัฒนาโรงเรียนบานเขารักเกียรติ 

13) โครงการคายอาสาซอมแซมฝายชะลอน้ําและพัฒนาโรงเรียนบานเหมืองตะก่ัว 

14) โครงการคายอาสาพัฒนามัสยิดบาบุรเราะหมาน จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมี 3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ดังนี้ 

             2.1 ตัวชี้วัดความสําเร็จ :  จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติไมนอยกวา 55 คน 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนการสงเสริมให

นักศึกษาไดรับการพัฒนาท้ังดานสติปญญา อารมณ รางกาย และจิตใจ เกิดทักษะทางวิชาชีพ และทักษะ

ทางสังคม  พัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับอัตลักษณ คือ “เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” โดย
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ในปการศึกษา 2563 มีนักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 66 คน ดังนี ้

ดานเปนคนดี จํานวน 11 คน  ดังนี้ 

       1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 คน ดังนี้ 

           นางสาวศิริวรรณ  ชุมนิรัตน  ไดรับรางวัลชมเชย คัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 (วันท่ี 25 ธันวาคม 2563) 

       2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 คน ดังนี้ 

           2.1 นางสาวสุนิสา  หัวนา 

           2.2 นางสาววาสนา  หมัดลาเตะ 

           ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับดีมาก) นําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3 (2 เมษายน 2564) 

       3. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 คน ดังนี้ 

           นายเจตสรัญ  ไหมขาว ไดรับรางวัลชนะเลิศอับดับ 2 การประกวดผลงานสหกิจ

ศึกษาดีเดน ระดับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง ประจําป 2564 เดือนมีนาคม 2564 

        4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน  6  คน ดังนี้ 

           4.1 นางสาวปราณปริยา  หม่ันเพียร 

           4.2 นางสาวฮานาน  หวันเตะ 

           ไดรับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับเครือขาย

พัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง ประจําป 2564 เดือนมีนาคม 2564 

           4.3 นายซาการียา  บัวคง 

           4.4 นางสาวบัยดูรี  สาลา 

           ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเดน             

ระดับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง ประจําป 2564 เดือนมีนาคม 2564   

            4.5 นางสาวมุนีเราะห  ดาละแซง 

            4.6 นางสาวอารียา  ยอหัน 

            ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดผลงานสหกิจศึกษาดี เดน                

ระดับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง ประจําป 2564 เดือนมีนาคม 2564 

        5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน 1 คน ดังนี้ 

           นายพีรณัฐ  เตพิริยะกุล ไดรับรางวัลชนะเลิศอับดับ 2 การประกวดผลงานสหกิจ

ศึกษาดีเดน ระดับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง ประจําป 2564 เดือนมีนาคม 2564 
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ดานมีทักษะชีวิต จํานวน 52 คน  ดังนี ้

    1. คณะศิลปกรรมศาสตร  จํานวน 2 คน ดังนี้ 

        1.1 นางสาวรุงนภา  แสงสินธ  

        1.2 นายปุรเชษฐ  ไชยสวัสดิ์        

         ไดรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพระบายสี ฝมือ              

คนพิการ ครั้งท่ี 10 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2564 

     2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 คน  ดังนี้ 

        2.1 นายอามีน  ตาเยะ 

        2.2 นายอัลฟะหมี  ปะจู 

        ไดรับรางวัลชนะเลิศ มหกรรมเปดเมืองกีฬา Songkhla sports city วันท่ี 23 

กันยายน 2563 ณ สนามติณสูลานนท 

    3. คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน 40 คน  ดังนี้ 

        3.1 นายวัฒนา ชูดละออง 

        3.2 นางสาวปยะนุช เอียดเจริญ 

        3.3 นางสาวภัททิยา สําราญศรี 

        ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลิต คลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up 

ภายใตแนวคิด “กลยุทธ ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมเทรนดใหม ปรับใชยุค New Normal” ประจําเดือน

มิถุนายน 2563 

        3.4 นายเฉลิมพล พงษพัฒกิจ 

        3.5 นางสาวชลดา คงนุย 

        3.6 นางสาวฮาวา หมัดสี 

        ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ผลิต คลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up 

ภายใตแนวคิด “กลยุทธ ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมเทรนดใหม ปรับใชยุค New Normal” ประจําเดือน

มิถุนายน 2563 

         3.7 นายฆโนทัย ไชยยาว 

         3.8 นางสาวธัญญารัตน สะอาดพันธ 

         3.9 นางสาวสุภาวดี ไกรกราย 

         ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ผลิต คลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up 

ภายใตแนวคิด “กลยุทธ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเทรนดใหม ปรับใชยุค New Normal” ประจําเดือน

มิถุนายน 2563 
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         3.10 นายกฤษฎา ศรสําแดง 

         3.11 นางสาวสุพรรษา สุวรรณรัตน  

         3.12 นายกษิดิ์เดช หาบหมาด 

         ไดรับรางวัลชมเชย ผลิตคลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up ภายใต

แนวคิด “กลยุทธ ธุรกิจอาหาร และเครื่องด่ืมเทรนดใหมปรับใชยุค New Normal” ประจํา เดือน

มิถุนายน 2563 

        3.13 นายกฤษฎา ศรสําแดง 

        3.14 นางสาวสุพรรษา สุวรรณรัตน 

        3.15 นายกษิดิ์เดช หาบหมาด 

        ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตคลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up ภายใต 

แนวคิด “การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชุมชนเขาสูยุค วิถีใหม Next Normal” ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

         3.14 นายวัฒนา ชูดละออง 

         3.15 นางสาวปยะนุช เอียดเจริญ 

         3.16 นางสาวภัททิยา สําราญศรี 

         3.17 นายธีรภัทร หองแกว 

         3.18 นางสาวณัฐกฤตา ชวยสุข 

         3.19 นางสาวสุธัญญา ไกรรอด 

         3.20 นางสาวอาภรณ แซจัง 

         3.21 นางสาวสุทธิตา อมรนาค 

         ไดรับรางวัลชมเชย ผลิตคลิปวิดีโอSmart Start Idea by GSB Start up ภายใต

แนวคิด “การเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจชุมชนเขาสูยุควิถีใหม Next Normal” ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

         3.22 นางสาวอาลิยะ บัวคลี่ 

         3.23 นางสาวสาวิตรี แกวบุญสง 

         3.24 นางสาวชลลดา เลิศนอย 

         3.25 นางสาวบุษยมาศ สุวรรณนอย 

         3.26 นายอลินดา บุญรอด 

         ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ผลิต คลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up 

ภายใตแนวคิด “นําเสนอธุรกิจโดดเดน สุดยอดเพชรประจําทองถ่ิน” ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

         3.27 นายมุสลีฮีน บินและ  

         3.28 นายอนัศ เหสามี 

         3.29 นางสาวนาเดียร มูซอ 
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         3.30 นางสาวฟารีละห สาเล็ง 

         3.31 นางสาวซัยดานี ดอคอ 

         ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ผลิต คลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up 

ภายใตแนวคิด “นําเสนอ ธุรกิจโดดเดน สุดยอดเพชรประจํา ทองถ่ิน” ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

         3.32 นางสาวภัณทิรา เอียดเจริญ 

         3.33 นางสาวสมฤดี รักจุล 

         3.34 นางสาวอมราวดี บัวสองสี 

         3.35 นายฟาริส หมัดศิริ 

         ไดรับรางวัลชมเชย ผลิตคลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up ภายใต

แนวคิด “นําเสนอธุรกิจโดด” ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

         3.36 นายนิติวุฒิ นพรัตน 

         3.37 นายสุรศักดิ์ รามทิพย 

         3.38 นายธนดล ชูหนู 

         3.39 นายปวรศิ กงศูนย 

         3.40 นายกรกช อาจหาญ 

         ไดรับรางวัลชมเชย ผลิตคลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up ภายใต

แนวคิด “นําเสนอธุรกิจโดด เดน สุดยอดเพชรประจําทองถ่ิน”  ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

     4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน 2 คน ดังนี้ 

         4.1 นายบรรหาร  อิสระ 

         4.2 นายอัมรี  เจะหลี 

         ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับดีเดน) นําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งท่ี 6 (7 เมษายน 2564) 

      5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 4 คน ดังนี้ 

          5.1 นางสาวซาบีตา  หมะเตะ 

          5.2 นางสาวนิชดา  วีระพันธ 

          5.3 นางสาวศดานันท  ทาวัน 

          5.4 นายอาริส  อุเส็น 

          ไดรับรางวัลบทความระดับดี นําเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติ 

มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 5 ระหวางวันท่ี 29-30 เมษายน 2564 
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ดานมีจิตสาธารณะ จํานวน 5 คน  ดังนี ้

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5 คน  ดังนี้ 

1.1 นางสาววารีดา  เจะนิ 

2.2 นางสาวสุระจิตร  เอียดแสง 

2.3 นางสาวพรรณรายณ  ภูมิงาม 

2.4 นายขจรศักดิ์  ทับทิมทอง 

2.5 นายธรรมรัตน  จันทรภาโส 

ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การประกวดนวัตกรรมสงเสริม

การเคารพสิทธิมนุษยชน วันท่ี 24 กันยายน 2563 ณ กรุงเทพมหานคร 

2.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จ : ศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลไมนอยกวา 15 คน 

 มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับศิษยเกา โดยมีการจัดกิจกรรม และมีการใหขอมูล

ขาวสารท่ีเปนประโยชนกับศิษยเกาอยางตอเนื่อง อีกท้ัง มีการติดตามการประกอบอาชีพของศิษยเกา

หลังจากสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และการไดรับรางวัลตาง ๆ ของศิษยเกา เพ่ือจะไดนําขอมูล

มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป จากการติดตามขอมูลศิษยเกาพบวาในปการศึกษา 2563  

มีศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ จํานวน 21 คน ดังนี้ 

     คณะครุศาสตร  จํานวน 18 คน ดังนี้ 

    1. นายกรวิชญ  คลายศรี  ไดรับรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเดนแหงชาติระดับปริญญาโท 

ประจําป พ.ศ. 2564 ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย (วันท่ี 4 มีนาคม 2564) 

    2. นางอรนุช  เพียรศรีวัชรา  ไดรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคลกลุมครูและ

คณาจารย ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจําป พ.ศ. 2563 (วันท่ี 16 มกราคม 2564) 

    3. นายนฤเบศ  เจริญลาภ ไดรับรางวัลนักศึกษาทุนดีเดน มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลา

นนท ประจําปการศึกษา 2563 มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท จังหวัดสงขลา (วันท่ี 26 สิงหาคม 2563) 

    4. นายชัยเดช  เครือเปรม  ไดรับรางวัลครูดีศรีแผนดินข้ันพ้ืนฐาน โครงการเครือขาย

ครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท (วันท่ี 27 สิงหาคม 2563) 

    5. นางสาวธันยาลักษณ  มากคงแกว  ไดรับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. 

(OBEC AWARDS) ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรม

แนะแนว ดานบริหารจัดการ โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ี

ประจักษครั้งท่ี 9 ประจําปการศึกษา 2562 (วันท่ี 13 สิงหาคม 2563) 

    6. นางสาวนันทิดา  คงเมือง  ไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 เนื่องใน

วันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 (วันท่ี 16 มกราคม 2564) 

    7. นายประสิทธิ์  มุสิโก  ไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 เนื่องใน
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วันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 (วันท่ี 16 มกราคม 2564) 

    8. นางสภาณี  ยังสังข  ไดรับรางวัลครูดีศรีภูผา ระดับประถมศึกษาปท่ี 5 เนื่องในวัน

ครู ตามโครงการครูคิดดี ปการศึกษา 2563 (วันท่ี 15 มกราคม 2564) 

    9. นางสาวลายพร  พรหมเอียด ไดรับรางวัลครูดีศรีแผนดินข้ันพ้ืนฐาน โครงการ

เครือขายครูดีของแผนดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท (วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563) 

    10. นางณิชามณ  ศรีณะกิจจา  ไดรับรางวัลผูพัฒนานวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลผลงานหนึ่ง

โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจําป 2563 ระดับประเทศ รางวัลระดับเหรีญเงิน เรื่อง กระบวนการพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยใช TADS Model ตามศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” โรงเรียนระ

โนด อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา (วันท่ี 16 มกราคม 2564) 

    11. นางสาวนิภาวรรณ  นุนนุย  ไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข ปการศึกษา 2563 

เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 (วันท่ี 16 มกราคม 2564) 

    12. นางอัมพร  สงวนศักดิ์  ไดรับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC 

AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานวิชาการ 

โครงการประกวดหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ ครั้งท่ี 9 ปการศึกษา 

2563 (วันท่ี 13 สิงหาคม 2563) 

13. นายกิตติ  สังขศิริ ไดรับรางวัลคนดีศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประจาํป 2564 ประเภทศิษยเกา (14 กุมภาพันธ 2564) 

14. นายอารม  รักสีทอง  ไดรับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการเสริมสราง

คุณธรรม ใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา “โรงเรียนคุณธรรม” (วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564) 

15. นางผดุงศรี  พสุนธราธรรม  ไดรับรางวัลครูดีศรีสงขลา ประจําป 2563 ประเภท

ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา (วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2563) 

16. นายวรุฒ  เก้ือสา ไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 2563 เนื่อง

ในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 (วันท่ี 16 มกราคม 2564) 

17. นางสาวนัฏสินี  ขวัญศรี  ไดรับรางวัลครูดีเดนระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 (วันท่ี 12 พฤศจกิายน 2563) 

18. นางสาวนันทิดา  คงเมือง ไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 

2563 เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 (วันท่ี 16 มกราคม 2564) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 1 คน ดังนี้ 

19. นายอับดุลวาฮับ  ชุมสาแหละ ไดรับรางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา 

2563 เนื่องในวันครูแหงชาติ พุทธศักราช 2564 ไดรับรางวัลครูผูสอนดีเดน เนื่องวันครู ครั้งท่ี 65  

พ.ศ. 2564 ในระดับสหวิทยาเขต “พลังครูไทยวิถีใหม ฉลาดรูเทาทันดิจิทัล” และไดรับรางวัลเสมา 
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ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดน ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ปการศึกษา 2561 (วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563) 

คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 คน ดังนี้  

20. นายเอกมาศ   สงสวาง ไดรับรางวัล “สยามนศรีศรีสโตย” ตนแบบผูนําจิตอาสา

เพ่ือการแบงปน ปท่ี 2 สาขาสื่อสารมวลชนผูทําคุณประโยชนตอสังคมดีเดน โดยศูนยใหคําปรึกษา

กิจกรรมเพ่ือสังคม (วันท่ี 6 ธันวาคม 2563) 

คณะศิลปกรรมศาสตร จํานวน 1 คน ดังนี้ 

21. นายคําภีร  อลังการ ไดรับรางวัลผู ทําคุณประโยชนสืบสานอนุรักษ และ

วัฒนธรรม ประเพณีลากพระของจังหวัดสงขลา โดยสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดสงขลา 

(วันท่ี 11 ธันวาคม 2563) 

2.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จ : จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการอบรมวิศวกรสังคม ไมนอยกวา 300 คน 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดโครงการวิศวกรสังคมพัฒนาทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางทักษะ 4 ดานใหกับนักศึกษา ไดแก 

           1. ทักษะการคิดวิเคราะห เชิงเหตุ-ผล  

           2. ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

           3. ทักษะการสื่อสาร สื่อสารองคความรู เพ่ือแกปญหา 

           4. ทักษะการสรางนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

และตองการใหนักศึกษาไดออกไปศึกษา และชวยเหลือชุมชน โดยไดจัดโครงการท้ังหมด                   

2 ครั้ง ดังนี้        

1.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกนนําราชภัฏวิศวกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขต

ภาคใต มีผูนํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนวิศวกรสังคมรุนแกนนํา จํานวน 75 คน  

2.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกนนําราชภัฏวิศวกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  รุนท่ี 1 

มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนวิศวกรสังคมรุน 1 จํานวน 265 คน 

สําหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางแกนนําราชภัฏวิศวกรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา รุนท่ี 2 ไมไดดําเนินการเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

โดยมีจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการอบรมสรางแกนนําวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏสงขลาท้ัง 2 ครั้ง จํานวน 340 คน 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอโครงการ พบวา ผูเขารวมโครงการมีความรูความ

เขาใจเฉลี่ย 4.29 อยูในระดับมาก โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมนาฬิกาชีวิต มีความรูความ

เขาใจ เฉลี่ย 4.39 อยูในระดับมาก  

การดําเนินการตามวัตถุประสงค ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจ เฉลี่ย 
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4.31 อยูในระดับมาก ซ่ึงไดเรียนรูกระบวนการทํางานผานกิจกรรมกลุม ไดรับการสงเสริมใหมีทัศนคติท่ี

ถูกตองตอบานเมืองมีคาเฉลี่ย 4.33  และสามารถใชองคความรูเพ่ือการแกปญหาใหกับชุมชน/ทองถ่ินมี

คาเฉลี่ย 4.32 ภาพรวมการดําเนินงาน ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็น/ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.25  

โดยมีความพึงพอใจตออาหาร/เครื่องดื่ม เฉลี่ย 4.50  

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.5 ขอท่ี 5 

1.5-5-1 สรุปผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1.5-5-2 แผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564) 

1.5-5-3 สรุปผลการดําเนินการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 

1.5-5-4 รายงานผลการไดรับรางวัลของนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

1.5-5-5 รายงานผลการไดรับรางวัลของศิษยเกา 

1.5-5-6 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคมสูการพัฒนาทองถ่ิน 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย และองคกรนักศึกษากําหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผน จํานวนท้ังสิ้น 52 

โครงการ สามารถดําเนินการจัดโครงการเปนไปตามแผน จํานวน 41 โครงการ คิดเปนรอยละ 78.85 

และไมสามารถดําเนินจัดโครงการตามแผน จํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.15 เนื่องจากเกิด

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยจึงไดออก

ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน และหามทํากิจกรรมท่ีรวมกลุมตั้งแต 100 คนข้ึนไปตั้งแตเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 และยกเลิกการทํากิจกรรมของนักศึกษาตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2564 จึงสงผลใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมตามแผนงานไดครบทุกกิจกรรม 

สําหรับโครงการท่ีไดดําเนินการจัดกิจกรรมมีผลการประเมินความสําเร็จทุกโครงการ โดยรวม

เทากับรอยละ 91.81 หรือคิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 ไดนําขอเสนอแนะของโครงการ/กิจกรรม             

ไปแกไขปรับปรุงตอไป เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดกิจกรรม ดังนี้  

1) โครงการจัดพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการประเมินความสําเร็จของ

โครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.95  

ขอเสนอแนะ คือ วันฝกซอมเกิดฝนตกหนัก จึงทําใหการฝกซอมตองเลื่อนเวลาออกไป 

จากเดิมเวลา 16.00 น. เปนเวลา 17.30 น.  

แนวทางแกไข คือ ควรสํารองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ไวสําหรับทําการฝกซอม 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน ผลการประเมิน

https://drive.google.com/file/d/1Y5Sok5w39KWAiL_IeQMNLaxijCOMCiz0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18fXLglwoMYy6JY6ViN3MRotAttV5LJpV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18fXLglwoMYy6JY6ViN3MRotAttV5LJpV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gn2K8mmtihq4jSr_h7Wp9BfQD8Qi02yU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WsafHSTfBPs7VUeIV2eReSkecSvhqj_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3BB4yn57DIzkv5IIYpRi8Oz3EuwmkIQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vcfYGzFxjRAkl1SkIHuM6cdQVxszDQIN/view?usp=sharing
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ความสําเร็จของโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.70  

ขอเสนอแนะ คือ ควรมีกิจกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการฝกจิตและ

การทําจิตใหสงบแลว เชน การทํากิจกรรมกลุมโดยการใชความคิด     

แนวทางแกไข คือ เพ่ิมเติมเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรมใหมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

เหมาะสมกับนักศึกษาทุกกลุม 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหทันสถานการณปจจุบัน           

ผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.92  

ขอเสนอแนะ คือ หากมีเวลาพอในการจัดกิจกรรม ควรกระจายวันจัดกิจกรรมเพ่ือให

นักศึกษาท่ีสนใจไดเขารวมกิจกรรมไดหลาย ๆ กิจกรรม และเพ่ิมจํานวนผูเขารวมใหมากข้ึน  

แนวทางแกไข คือ ควรจัดกิจกรรมทุก ๆ วันพุธ เนื่องจาก วันพุธเปนคาบกิจกรรม โดย

เริ่มตนต้ังแตการเปดภาคเรียน เพ่ือใหนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ไดหลายกิจกรรม (หากไมเกิด

สถานการณโควิด-19)  

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพตนกลาสภาปาริฉัตร ประจําปการศึกษา 

2563 ผลการประเมินความสําเร็จของโครงการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.88  

ขอเสนอแนะ คือ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

จะตองแบงออกเปน 2 ชวงเวลา จึงทําใหนักศึกษาบางคน ไมสามารถเขาครบท้ัง 2 ชวงเวลาได  

แนวทางแกไข คือ ควรหาชวงเวลาจัดกิจกรรมท่ีติดตอกัน และลดเวลาจัดกิจกรรมจาก

เดิม 4 วัน เหลือเพียง 3 วัน โดยจัดกิจกรรมบรรยายเพียง 1 วัน และฝกปฏิบัติการ 2 วัน 

นอกจากนี้ จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          

ในปจจุบัน สงผลตอการจัดกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึง

ไดดําเนินออกประกาศปรับหนวยชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาทุกชั้นปใหสอดคลองกับสถานการณ และ

เพ่ือรองรับการพัฒนาหลักสูตรรวมกับหนวยงานภายนอก อีกท้ัง ใหปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเปน

รูปแบบออนไลนหรือรูปแบบอ่ืนใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.5 ขอท่ี 6 

1.5-6-1 สรุปผลการดําเนินการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 

1.5-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 3/2564  

1.5-6-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กําหนดใหนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563         

เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตร ประกาศ ณ วันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

1.5-6-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กําหนดใหนักศึกษาชั้นปท่ี 2-5 ปการศึกษา 2563 

เขารวมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตร ประกาศ ณ วันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

https://drive.google.com/file/d/1PGOyBLVK59bHCUFxkx9Z3BiKAJ6GqJB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1woDeQ1CL83NKo2GYURFdrujhvijL07D6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qgfhy11bxBYRbsmQjyCigDU4yghOi02m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qgfhy11bxBYRbsmQjyCigDU4yghOi02m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etwp5wirBIGglASEvpmKCDNvCJFiZhBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etwp5wirBIGglASEvpmKCDNvCJFiZhBR/view?usp=sharing
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1.5-6-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กําหนดหนวยชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

สําหรับนักศึกษารหัส 60 และรหัส 626 ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

1.5-6-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กําหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

1.5 6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน  6 ขอ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจน มีการดําเนินการตามแผนการอยางตอเนื่อง 

2. มีการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายครบถวนท้ัง 5 ดาน 

3. มีการจัดโครงการท่ีสรางความตระหนักใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยาตอเนื่อง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. เสริมสรางความรวมมือในการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก 

2. สรางเครือขายกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันจัดกิจกรรมกับองคกรตาง ๆ 

ไดมากข้ึน 

3. พัฒนารูปแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดสรางสรรค สอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบัน 

 

https://drive.google.com/file/d/18HhDscy8VNgvs_tkGk5cYmlxalaUMFYR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18HhDscy8VNgvs_tkGk5cYmlxalaUMFYR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XZlpqBB-mnN8l2QssI8q3Pbt7XJtSCiR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XZlpqBB-mnN8l2QssI8q3Pbt7XJtSCiR/view?usp=sharing
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ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวางแผนและงบประมาณ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรู ท้ังระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน                    

เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและ

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรู

เพ่ือพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

ดวยโครงการพิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของ

บัณฑิตใหเปนไปตามนโยบาย ซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา              

ดานภาษาอังกฤษ 

4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมิน             

มาปรับปรุงในปถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 

ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

หมายเหตุ  

 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 20 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังหมดของคณะในปท่ีประเมิน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 1.6 ปการศึกษา 2562 – 2563  

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 1.6 ผานเกณฑมาตรฐาน 

จํานวน  4 ขอ ดังนี้  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดกําหนดนโยบายการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ภายใตแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคน เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพตลอดชวงชีวิต Objective 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาท่ีมีศักยภาพสอดคลองกับ

ความต องการท อง ถ่ินและการ พัฒนาประ เทศ  โปรแกรม ท่ี  8 พัฒนาความสามารถด าน 

การใชภาษาอังกฤษของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ใหไดตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทา 

มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

นโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 12 เมษายน 2559 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวด 10 

การสําเร็จการศึกษา ขอ 35.6 ท่ีกําหนดใหนักศึกษาตองสอบผานการประเมินผลความรูและทักษะตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดนํานโยบายของมหาวิทยาลัย

มาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของหนวยงานหัวขอประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพดาน

ทักษะภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน Objective 4.1 

นักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพดานทักษะภาษาตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบและกลไกในการสงเสริม

สนับสนุนใหมีการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ดังนี ้    

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2562 2563 

การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ ขอ 4 ขอ 

 (ขอ1-4) 

4 ขอ 

 (ขอ1-4) 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.00 4.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดี ระดับดี 

https://drive.google.com/file/d/1oWRrL9wxhTkJ98oyimuucPVcQUzJljmt/view?usp=sharing
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1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและ

ดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ 

ผูอํานวยการกอง/สํานัก/สถาบัน และตัวแทนบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนขับเคลื่อนและกํากับ 

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 โดยกําหนดใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปท่ี 1  

ท่ีเขาศึกษาต้ังแตภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ตองเขารับการประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษ

ดวยแบบทดสอบ ELLIS Placement Test หรือแบบทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเคียงผลคะแนนกับระดับ

ความสามารถทางภาษาตามกรอบอางอิง CEFR (ดวยโปรแกรมภาษาอังกฤษ ELLIS) 

3. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดาน

ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการประเมินความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ และพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา

นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2563 

5. จัดทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใหนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติชั้นป ท่ี 1 ทุกคน ตองเขารับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษดวย

แบบทดสอบ Ellis Placement Test หรือแบบทดสอบมาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเคียงผลคะแนน กับระดับ

ความสามารถทางภาษาตามกรอบอางอิง CEFR ภายในภาคเรียนท่ี 1 ชั้นปท่ี 1 

6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

7. แจงผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไปยังคณะ/

หลักสูตร 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.6 ขอท่ี 1 

1.6-1-1 นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 

1.6-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

1.6-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

1.6-1-4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับ

ทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.6-1-5 แผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนา

ศักยภาพดานทักษะภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและทองถ่ิน 

https://drive.google.com/file/d/1HRfuwZsKp6nKefnjF4O8aG4x7xfV4dJx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fQMXq4cqU85IC5huO5qgRF5NUy4Lj5_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fQMXq4cqU85IC5huO5qgRF5NUy4Lj5_r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnrtdEJZUg2Yug8fShMsUhRJ7q2YkDOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnrtdEJZUg2Yug8fShMsUhRJ7q2YkDOq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rhpXSvD-a8sl61K8S1KJHpocEqoheTJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rhpXSvD-a8sl61K8S1KJHpocEqoheTJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jeeSgvyUbssd8WGKuyCd4Gm7b5kybUM-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jeeSgvyUbssd8WGKuyCd4Gm7b5kybUM-/view?usp=sharing
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2. มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการประชุมจัดทําแผนพัฒนา

นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ เม่ือวันอังคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมกลุมยอย ชั้น 1 อาคาร

ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการมีสวนรวมของทุกคณะ

และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกันวิเคราะห รวมท้ังหารือ แนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา เพ่ือให

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีแนวทางเปนไปใน

ทิศทางเดียวกันท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ นําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พิจารณาผานการเห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2563 วันอังคารท่ี 17 พฤศจกิายน 2563 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.6 ขอท่ี 2 

1.6-2-1 ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการ

ใชภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.6-2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะ

การใชภาษาอังกฤษและดจิิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

1.6-2-3 ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั้งท่ี 1/2564 วันจันทร ท่ี 25 มกราคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผานระบบการ

ประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting  

1.6-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 วันอังคาร ท่ี 17 

พฤศจกิายน 2563 

1.6-2-5 แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZV4oRmGn2N6p9r__HEqSqh3ZYMoKVnWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZV4oRmGn2N6p9r__HEqSqh3ZYMoKVnWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wJ4iNUtknFEebzVJitQjeYIwrGYvEL-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wJ4iNUtknFEebzVJitQjeYIwrGYvEL-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmWPSs29PRgiiUq-C35QZe2teqyakqhb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmWPSs29PRgiiUq-C35QZe2teqyakqhb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmWPSs29PRgiiUq-C35QZe2teqyakqhb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cyRYeGCX6Q1pXxvTxsvCmBehcI6p6ggN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cyRYeGCX6Q1pXxvTxsvCmBehcI6p6ggN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ySes8aChXse2pDylCmvoQsQJAl1dNBZa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ySes8aChXse2pDylCmvoQsQJAl1dNBZa/view?usp=sharing
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3. มีการจัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการดํา เนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา              

ดานภาษาอังกฤษ  

ผลการดําเนินงาน 

        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได (เงินบํารุง

การศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 จากมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานจัดโครงการ

ตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและดิจิทัล จํานวน 4 โครงการ รวมเปนเงิน 33,500 บาท ดังนี้ 

 1. โครงการประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา จํานวน  20,000 บาท 

โดยกําหนดจัดระหวางเดือนตุลาคม 2562 จนถึง กันยายน 2563 

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ จํานวน 6,600 บาท โดยกําหนดจัดในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 และ 5 สิงหาคม 

2563 เวลา 12.30-16.00 น. อบรมแบบออนไลนโดยการใชโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จํานวน 6,900 บาท 

โดยกําหนดจัดในวันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอง Classroom 1 ชั้น 3 

อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 4. โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางชาติ (Speaking English with Foreign 

Teachers)  โดยกําหนดจัดทุกวันพุธ ระหวางวันท่ี 20 มกราคม – 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. 

อบรมแบบออนไลนโดยการใชโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาออกฝก

ประสบการณวิชาชีพดวยบทเรียนออนไลน (MOOC) ไมใชงบประมาณ โดยกําหนดจัดระหวางเดือน 

มิถุนายน – กันยายน 2564 

 และไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 โครงการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 4,822,900 บาท ดังนี ้

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบวัดระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21” เปนเงิน 1,556,800 บาท โดยกําหนดจัดระหวาง

เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 

          2. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สําหรับนักศึกษา

และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนเงิน 3,266,100 บาท โดยกําหนดจัดระหวางเดือน

พฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 
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หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.6 ขอท่ี 3 

1.6-3-1 แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

1.6-3-2 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.6-3-3 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.6-3-4 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบวัดระดับความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 

1.6-3-5 โครงการและบันทึกขอความขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัด

สมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สําหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปถัดไป 

ผลการดําเนินงาน  

แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2563 ไดกําหนดวัตถุประสงคไว 3 ประการ ดังนี ้

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

2. เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยงานศูนยความเปนเลิศดานภาษา (ศูนยภาษา) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดดําเนินการตามวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษขางตน ดังนี ้
1. จัดโครงการเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา จํานวน 3 โครงการ 

โดยประเมินความสําเร็จจากรอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ และรอยละของผลประเมินความรู

ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ มีรายละเอียดดังนี ้
1.1 โครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางชาติ (Speaking English 

with Foreign Teachers) แบงการจัดอบรมออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี 20 มกราคม-

7 เมษายน 2564 และระยะท่ี 2 ระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 โดยมีนักศึกษาเขารวม

โครงการในระยะท่ี 1 จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 17.14 ไมบรรลุเปาหมาย และมีผลประเมินความรู

ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 90.20 บรรลุเปาหมาย สวนการจัดอบรมในระยะท่ี 2 

อยูในระหวางดําเนินโครงการ 

1.2 โครงการประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา มีนักศึกษาเขา

รวมโครงการ จํานวน 2,474 คน คิดเปนรอยละ 100 บรรลุเปาหมาย และมีผลประเมินความรูความ

เขาใจของผูเขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 39.53 ไมบรรลุเปาหมาย 

https://drive.google.com/file/d/1JuPD4TRI8tH8ZckHwJzg9bCacdW7E7P3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JuPD4TRI8tH8ZckHwJzg9bCacdW7E7P3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QAUVYYz8enUTrtz2oJ3j_QmWLX8XPRT6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-89nwwkB0Cint8o6nYYxtcEULruTYLIk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NPAdnz2sPbaQJZ4OtUtmVlQhEfkZ7dEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NPAdnz2sPbaQJZ4OtUtmVlQhEfkZ7dEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aunYK2GvDKQSkHcBPrkJ7uhZVs6whUnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aunYK2GvDKQSkHcBPrkJ7uhZVs6whUnH/view?usp=sharing
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1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบวัดระดับความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21” มีนักศึกษาเขารวมโครงการ จํานวน

4,466 คน คิดเปนรอยละ 100 บรรลุเปาหมาย และมีผลประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ 

คิดเปนรอยละ 76.00 ไมบรรลุเปาหมาย (จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 440 คน) 

2. จัดโครงการเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการประเมินความสามารถดาน

ภาษาอังกฤษ จํานวน 2 โครงการ โดยประเมินความสําเร็จจากรอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

และรอยละของผลประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สําหรับ

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดวยโปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx โดยมีกลุมเปาหมาย

เปนนักศึกษาและบุคลากร จํานวนท้ังสิ้น 8,124 คน เขารวมโครงการ จํานวน 7,110 คน คิดเปนรอยละ 

87.52 บรรลุเปาหมาย ซ่ึงอยูในระหวางดําเนินโครงการ (ขอมูล ณ วันท่ี 20 สิงหาคม 2564) 

2.2 จัดอบรม Intensive Ellis แบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

เพ่ือเตรียมความพรอมและทบทวนความรูกอนสอบประเมินวัดสมรรถนะดานภาษาอังกฤษใหแก

นักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถรับชมการอบรม Intensive Ellis ยอนหลังไดตลอดเวลา มีนักศึกษาเขา

รวมโครงการ จํานวน 753 คน ซ่ึงกิจกรรมนี้ไมไดมีการกําหนดเปาหมายจํานวนผูเขารวมอบรม เน ื่องจาก

เปนการจัดอบรมในรูปแบบออนไลนท่ีมุงเนนในการเตรียมความพรอมและทบทวนความรูกอนสอบ

ประเมินวัดสมรรถนะดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนท่ีมี

ความสนใจสามารถเขารวมอบรมได  

3. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรูออนไลนเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ

ใหแกนักศึกษา โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศดาน

ภาษาอังกฤษ จํานวน 186 เรื่อง และจัดหาโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Speexx ซ่ึงเปนท่ียอมรับใน

ระดับสากลและมีหลักสูตรตามมาตรฐาน CEFR มาใหบริการนักศึกษา นอกจากนี้ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานศูนยความเปนเลิศดานภาษา (ศูนยภาษา) ยังมีหองสมุดศูนยภาษา โดยได

รวบรวมตํารา หนังสือ สื่อวิดีทัศน และสื่อออนไลน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

และภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ ใหแกนักศึกษาดวย 

นอกจากนี้  แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2563 ไดกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จ จํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายเขารับการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR 

หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวารอยละ 80 ของนักศึกษาชั้นป

สุดทายท้ังหมดในปการศึกษา 2563 
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2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายผานเกณฑการวัดผล CEFR ระดับ B1 ไมนอยกวา

รอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบ ยกเวนนักศึกษาชั้นปสุดทายคณะครุศาสตร หลักสูตร

ภาษาอังกฤษชั้นปสุดทายจะตองสอบผาน B2 ไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปสุดทาย 

จากผลการดําเนินงานตามตัวชี้ วัดขางตน  พบวาบรรลุความสําเร็จ 1 ตัวชี้ วัด และ 

ไมบรรลุความสําเร็จ 1 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายเขารับการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR 

หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวารอยละ 80 ของนักศึกษาชั้นป

สุดทายท้ังหมดในปการศึกษา 2563 จากจํานวนนักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด 2,135 คน โดยมีนักศึกษา

ท่ีเขารับการสอบวัดสมรรถนะ จํานวน 2,135 คน คิดเปนรอยละ 100 บรรลุความสําเร็จ  

2. นักศึกษาชั้นปสุดทายผานเกณฑการวัดผล CEFR ระดับ B1 ไมนอยกวารอยละ 50 ของ

นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบ ยกเวนนักศึกษาชั้นปสุดทายคณะครุศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นป

สุดทายจะตองสอบผาน B2 ไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร หลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นป

สุดทาย โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการจัดทดสอบ

วัดระดับทักษะดานภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ดวยโปรแกรม English Discoveries Placement 

Test และชุดทดสอบ ELLIS Placement Test ซ่ึงไมบรรลุความสําเร็จตามตัวชี้วัด เนื่องจากการทดสอบดวย

ชุดทดสอบดังกลาวไมเปนไปตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ  

จากผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2563 ท่ีกลาวมาขางตน มหาวิทยาลัยไดสรุปขอมูลเพ่ือนํามาประกอบการจัด

แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2564 ดังนี ้

1. ควรพัฒนาระบบทดสอบออนไลนเพ่ือประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษใหแก

นักศึกษา เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาในการเขารับการทดสอบและสอดรับกับสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมท้ังสงเสริมการดําเนินงานใหบรรลุ

ตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

2. ควรจัดทดสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษดวยขอสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับสากล 

3. ควรจัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือสอบขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC 
และ TOEFL ITP เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษในการเตรียมความพรอม

สําหรับการทดสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษดวยขอสอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษระดับสากล 

               4. ควรจัดอบรมใหแกอาจารยชาวตางชาติประจําคณะในหลักสูตรเก่ียวกับการเตรียมความ

พรอมในการประเมินสมรรถนะดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยชาวตางชาตินําไป

ถายทอดใหแกนักศึกษาภายในคณะ 
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5. ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการพัฒนาความรู

และทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา เชน ตําราวิชาการภาษาตางประเทศท่ีทันสมัย พ็อกเก็ตบุก

ภาษาตางประเทศท่ีทันสมัย และโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Speexx 
6. ผลิตสื่อการเรียนรูออนไลนเก่ียวกับการพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษเพ่ือใหนักศึกษา 

สามารถเขาศึกษาไดดวยตนเอง 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.6 ขอท่ี 4 

1.6-4-1 แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

1.6-4-2 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.6-4-3 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.6-4-4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและแผนพัฒนา

นักศึกษาดานดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

1.6-4-5 สรุปผลการสอบวัดมาตรฐานดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย       

ปการศึกษา 2563 

1.6-4-6 สรุปผลการจดัอบรม Intensive Ellis แบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

1.6-4-7 สรุปผลโครงการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางชาติ (Speaking English 

with Foreign Teachers) 

1.6-4-8 สรุปผลโครงการประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

1.6-4-9 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบวัดระดับความสามารถดานการใช

ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21” 

1.6-4-10 สรุปผลโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและการสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สําหรับ

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดวยโปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx 

1.6-4-11 วิดีโอการอบรม Intensive Ellis แบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  

1.6-4-12 ระบบรายงานผลการสอบวัดมาตรฐานดานภาษาอังกฤษโปรแกรม Speexx สําหรับนักศึกษา 

ดวย Dashboard 

1.6-4-13 ระบบรายงานผลการสอบวัดมาตรฐานดานภาษาอังกฤษโปรแกรม Speexx สําหรับบุคลากร 

ดวย Dashboard 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rElRktnZSjfVh_DbrtgfVnuZOmR0WWkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rElRktnZSjfVh_DbrtgfVnuZOmR0WWkW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TnLlC70qxFqvM_C4StEOmU1YVS2tn5zp/view
https://drive.google.com/file/d/1p18WbPvJQgTk0W1OzSE7Gso59GXVngh8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KEbHCPwNzfpUTKzmhHqblr2273K6lcSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KEbHCPwNzfpUTKzmhHqblr2273K6lcSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTkVhnEiJ1KzsQ_b041nj9mR1DEujevD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTkVhnEiJ1KzsQ_b041nj9mR1DEujevD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WmpqvSI-SRNsnirIl2GUZxCSApFozwNX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etrX_IbVPVcqglTIjO-hrg6tu22xyO-o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etrX_IbVPVcqglTIjO-hrg6tu22xyO-o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXufWQ1vrE8xUrQIyEbtZG9R6eIGSeE9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8Omsx6lmzUJ5Ie3VzcZRWAuo09X7q2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K8Omsx6lmzUJ5Ie3VzcZRWAuo09X7q2g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qD6EUXG4v47GH97YZIHAariDNK4vijsg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qD6EUXG4v47GH97YZIHAariDNK4vijsg/view?usp=sharing
https://sites.google.com/view/language-ellistraining?fbclid=IwAR3OssxAENpeGLnYvYGAteXU6rtGPIGz_nL3_lYgwxZYouK9vkZLDoCweog
https://datastudio.google.com/reporting/5549577b-c4cc-435f-9e1d-5376261202a2/page/5OIYC?fbclid=IwAR1ul7BChmPfAFza6xp8vpgnU8l-641X8YXXpPdvjnc3Ovaq8JXcOiLz8CQ
https://datastudio.google.com/reporting/5549577b-c4cc-435f-9e1d-5376261202a2/page/5OIYC?fbclid=IwAR1ul7BChmPfAFza6xp8vpgnU8l-641X8YXXpPdvjnc3Ovaq8JXcOiLz8CQ
https://datastudio.google.com/reporting/50fb19df-8d02-4c51-b3a0-edaaf20de76a/page/CkGVC?fbclid=IwAR1Re6lECSrbRbHlnyry1BWtQysSN2czeQmXGDzOB9DxNKBIvtwawzOXmBU
https://datastudio.google.com/reporting/50fb19df-8d02-4c51-b3a0-edaaf20de76a/page/CkGVC?fbclid=IwAR1Re6lECSrbRbHlnyry1BWtQysSN2czeQmXGDzOB9DxNKBIvtwawzOXmBU
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5. มีนักศึกษาระดับปรญิญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 ของ

นักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีเขาสอบ 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายในปการศึกษา 2563 ดวยชุดทดสอบโปรแกรม English Discoveries 

Placement Test และชุดทดสอบ ELLIS Placement Test โดยใชผลคะแนนเทียบกับเกณฑ CEFR (B1) 

ในปการศึกษา 2563 โดยแยกการทดสอบดวยชุดทดสอบโปรแกรม English Discoveries Placement 

Test และชุดทดสอบ ELLIS Placement Test ดังนี้ 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 มีจํานวนท้ังหมด 

2,135 คน เขารับการประเมินความสามารถดานภาษาอังกฤษ จํานวน 2,135 คน คิดเปนรอยละ 100 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ตองไมนอย

กวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบท้ังหมด โดยมีนักศึกษาท่ีเขารับการทดสอบดวยชุด

ทดสอบโปรแกรม English Discoveries Placement Test มีจํานวนท้ังหมด 1,148 คน ผานเกณฑการ

วัดผล CEFR ระดับ B1 จํานวน 1,134 คน คิดเปนรอยละ 98.78 ซ่ึงผานตามเกณฑการวัดผล CEFR 

(B1) ตองไมนอยกวารอยละ 50 และมีนักศึกษาท่ีไมผานเกณฑฯ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 1.22     

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ดวยชุดทดสอบ

โปรแกรม English Discoveries Placement Test ประกอบดวยนักศึกษารหัส 59 (เฉพาะคณะครุศาสตร) 

นักศึกษารหัส 60 และนักศึกษารหัส 62 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 2 ป ภาคปกติ)              

โดยสามารถจําแนกตามคณะ ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร ไมมีนักศึกษาเขารับการทดสอบ  

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารับการทดสอบ จํานวน 260 คน ผานเกณฑ 

จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 98.85 ไมผานเกณฑ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.15  

3) คณะวิทยาการจัดการ เขารับการทดสอบ จํานวน 458 คน ผานเกณฑ จํานวน 454 คน  

คิดเปนรอยละ 99.13 ไมผานเกณฑ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 0.87 

4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารับการทดสอบ จํานวน 245 คน ผานเกณฑ 

จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 99.18 ไมผานเกณฑ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.82  

5) คณะศิลปกรรมศาสตร เขารับการทดสอบ จํานวน 97 คน ผานเกณฑ จํานวน 93 คน 

คิดเปนรอยละ 95.88 ไมผานเกณฑ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.12 

6) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เขารับการทดสอบ จํานวน 13 คน ผานเกณฑ จํานวน 13 คน  

คิดเปนรอยละ 100  
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7) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 60 เขารับการทดสอบ จํานวน 75 คน ผานเกณฑ 

จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 98.67 ไมผานเกณฑ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.33 

8) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 62 (ปริญญาตรี 2 ป ภาคปกติ) ไมมีนักศึกษาเขารับ

การทดสอบ 

ท้ังนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑการวัดผลดวยชุดทดสอบ Ellis  

Placement Test ประกอบดวยนักศึกษารหัส 59 (เฉพาะคณะครุศาสตร), นักศึกษารหัส 60 และ

นักศึกษารหัส 62 (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 2 ป ภาคปกติ) โดยมีนักศึกษาท่ีเขารับการ

ทดสอบดวยชุดทดสอบ Ellis Placement Test มีจํานวนท้ังหมด 987 คน ผานเกณฑการวัดผล จํานวน 

812 คน คิดเปนรอยละ 82.27 และมีนักศึกษาท่ีไมผานเกณฑ จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 17.73 

โดยสามารถจําแนกตามคณะ ดังนี ้

1) คณะครุศาสตร เขารับการทดสอบ จํานวน 249 คน ผานเกณฑ จํานวน 124 คน คิดเปน

รอยละ 49.80 ไมผานเกณฑ จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 50.20 

2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารับการทดสอบ จํานวน 133 คน ผานเกณฑ 

จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 96.24 ไมผานเกณฑ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.76  

3) คณะวิทยาการจัดการ เขารับการทดสอบ จํานวน 174 คน ผานเกณฑ จํานวน 149 คน  

คิดเปนรอยละ 85.63 ไมผานเกณฑ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.37 

4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารับการทดสอบ จํานวน 81 คน ผานเกณฑ จํานวน 

80 คน คิดเปนรอยละ 98.77 ไมผานเกณฑ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.23  

5) คณะศิลปกรรมศาสตร เขารับการทดสอบ จํานวน 35 คน ผานเกณฑ จํานวน 29 คน 

คิดเปนรอยละ 82.86 ไมผานเกณฑ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.14 

6) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เขารับการทดสอบ จํานวน 136 คน ผานเกณฑ จํานวน 132 คน

คิดเปนรอยละ 97.06 ไมผานเกณฑ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.94 

7) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 60 เขารับการทดสอบ จํานวน 64 คน ผานเกณฑ 

จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 92.19 ไมผานเกณฑ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 7.81 

8) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รหัส 626 (ปริญญาตรี 2 ป ภาคปกติ) เขารับการทดสอบ จํานวน 

115 คน ผานเกณฑ จาํนวน 111 คน คิดเปนรอยละ 96.52 ไมผานเกณฑ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.48 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.6 ขอท่ี 5 

1.6-5-1 สรุปผลการสอบวัดมาตรฐานดานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย      

ปการศึกษา 2563 
1.6-5-2 ระบบรายงานผลการสอบวัดมาตรฐานดานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ชั้นปสุดทาย ปการศึกษา 2563 ดวย Dashboard 

https://drive.google.com/file/d/1FJqgjvQK6zn14T3Xp41Frrb5u7vUPQZu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FJqgjvQK6zn14T3Xp41Frrb5u7vUPQZu/view?usp=sharing
https://datastudio.google.com/reporting/4b9a3a17-f699-4925-b9e5-943bc73378f5/page/T4uiB
https://datastudio.google.com/reporting/4b9a3a17-f699-4925-b9e5-943bc73378f5/page/T4uiB
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การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

1.6 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน  5 ขอ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับความรวมมือจากหนวยภายใน รวมถึงบุคลากร

และนักศึกษาเปนอยางดีในการมุงเนนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากผลการประเมินตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายเขารับการสอบวัด

สมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR หรือเ ทียบเท ามาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ในปการศึกษา 2563  

มีนักศึกษาท่ีเขารับการสอบวัดสมรรถนะ จํานวน 2,135 คน คิดเปนรอยละ 100 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

          1. อาจารยชาวตางประเทศมีจํานวนนอย มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมจํานวนอาจารยชาวตางประเทศ

เพ่ือชวยสรางความคุนเคยและความกลาแสดงออกในการสื่อสารภาษาตางประเทศใหแกนักศึกษา 

         2. อาจารยชาวตางประเทศท่ีเปน Native Speakers มีจํานวนนอย 

         3. ควรจัดหาอุปกรณ/สัญญาณอินเทอร เน็ตใหแกนักศึกษาท่ีไมสามารถพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษผานสื่อออนไลนได 

         4. เนื่องจากอาจารยชาวตางประเทศสังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตองรับผิดชอบภาระงานสอนใหแกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงทําให 

ไมสามารถสนับสนุนพันธกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยไดมากเทาท่ีควร ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรวางแผน 

ในการปรับลดภาระงานสอนของอาจารยชาวตางประเทศเพ่ือใหสามารถสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยไดมากข้ึน 

5. ควรเรงวางแผนงานเชิงรุกเพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษา  โดยมุงเปาใหนักศึกษา

ผานเกณฑการทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 หรือสูงข้ึนดวยขอสอบมาตรฐานท่ียอมรับ 

ในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงจัดเตรียมงบประมาณรองรับการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ CEFR สําหรับนักศึกษากลุมหนึ่งในคณะท่ีมีความพรอม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.7  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวางแผนและงบประมาณ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งท่ีสามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตท่ีมีความรู และ

ทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู  

การแกไขปญหาการสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือรูเทาทันการใชงาน

และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสราง

นวัตกรรม และการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถ

ดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัลจากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงาน           

ท่ีเก่ียวของ 

3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมิน 

มาปรับปรุงในปถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

หมายเหตุ  

 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมดของคณะ          

ในปท่ีประเมิน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 1.7 ปการศึกษา 2562 – 2563  

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 1.7 ผานเกณฑมาตรฐาน 

จํานวน 5 ขอ ดังนี้  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการกําหนดนโยบายการพัฒนา

ทักษะดิจิทัลใหแกนักศึกษาและสอบวัดมาตรฐานความรูใหกับนักศึกษาทุกคน รวมท้ังสงเสริมสนับสนุน

ใหมีการพัฒนานักศึกษาดานทักษะดิจิทัล ดังนี ้

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ ผูอํานวยการกอง/

สํานัก/สถาบัน และตัวแทนบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําแผนขับเคลื่อน กํากับ และติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

2. จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

2. จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง เกณฑมาตรฐานความสามารถดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

3. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัลเพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลใหแก

นักศึกษา เตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการประเมินความสามารถดานดิจิทัล 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาดานดิจิทัลของนักศึกษาตามท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนา

นักศึกษาดานดิจิทัล ปการศึกษา 2563 

5. จัดทดสอบประเมินสมรรถนะดานดิจิทัลของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายใน  

ปการศึกษา 2563  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2562 2563 

การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล ขอ 5 ขอ 

 (ขอ1-5) 

5 ขอ 

 (ขอ1-5) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล ปการศึกษา 2563 

7. แจงผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปสุดทาย ปการศึกษา 2563 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.7 ขอท่ี 1 

1.7-1-1 นโยบายการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.7-1-2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.7-1-3 แผนยุทธศาสตรสํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 

2564 ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.7-1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี 2835/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและ

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.7-1-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

1.7-1-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องเกณฑมาตรฐานความสามารถดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

1.7-1-7 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Office 365 Upskill/Reskill 

2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัลจากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดดําเนินการประชุมจัดทําแผนพัฒนา

นักศึกษาดานดิจิทัล เม่ือวันอังคาร ท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมกลุมยอย ชั้น1 อาคารศูนย

ภาษาและคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการมีสวนรวมของทุกคณะและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกันวิเคราะห รวมท้ังหารือ แนวทางการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการจัดกิจกรรมดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษา เพ่ือใหการ

พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีแนวทางเปนไปในทิศทาง

เดียวกันท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ นําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พิจารณาผานการ

เห็นชอบในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2563 ววันอังคารท่ี 17 พฤศจกิายน 2563 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1QexJDTyhS-wqrn_p-qW96yxCO3PFSHqv/page/7wyLB?s=oxPSn5WF7Bs
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1QexJDTyhS-wqrn_p-qW96yxCO3PFSHqv/page/7wyLB?s=oxPSn5WF7Bs
https://drive.google.com/file/d/11uqGNDFhPUmRiV_OWQey-xc8i4iu_DG4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PE_y9sNTtt4T0IPytvBKQOrL8Eq4tuD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PE_y9sNTtt4T0IPytvBKQOrL8Eq4tuD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hle3rodFkoNewY3YCrLOIepz7Jz0BsgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hle3rodFkoNewY3YCrLOIepz7Jz0BsgC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dtb4KKiNgUD4MUEIVDvyDhV487aLTu1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dtb4KKiNgUD4MUEIVDvyDhV487aLTu1e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yZILigLuI_Y99Yk-4-mBmpqNRmyTI5Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yZILigLuI_Y99Yk-4-mBmpqNRmyTI5Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12bBnhh4WbbT6T3JLAGtKCeH4Qw5Ud7_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12bBnhh4WbbT6T3JLAGtKCeH4Qw5Ud7_-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dgkrfRxlNP2CriBFdiM-KDCRYNl9LPQB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWM58b1tgo_5RuP5ItZDDjil_GRT8btm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWM58b1tgo_5RuP5ItZDDjil_GRT8btm/view?usp=sharing
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หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.7 ขอท่ี 2 

1.7-2-1 ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.7-2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะ

การใชภาษาอังกฤษและดจิิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ปการศึกษา 2563 

1.7-2-3 ระเบียบวาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั้ง ท่ี 1/2564 วันจันทร ท่ี  25 มกราคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น.                

ผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting  

1.7-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563 วันอังคาร ท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 

1.7-2-5 แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษและดิจิทัล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และส่ิงสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ             

ไดดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 6,281,200 บาท ดังนี้ 

1. งบประมาณสําหรับจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรสําหรับรองรับการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการ

ใหบริการแกนักศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 50,000 บาท และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จํานวน 50,000 บาท  

2. งบประมาณคาครุภัณฑคอมพิวเตอร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1,341,200 บาท 

และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 4,700,000 บาท 

3. งบประมาณสําหรับการเชาวงจรอินเทอรเน็ตสํารอง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและ

ใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 70,000 บาท และปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จํานวน 70,000 บาท 

นอกจากนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักศึกษา โดยไมใชงบประมาณ จํานวน 5 โครงการดังนี้  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดโครงการเพ่ือ

พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกนักศึกษา จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม Microsoft Office สําหรับนักศึกษา 

https://drive.google.com/file/d/1ZV4oRmGn2N6p9r__HEqSqh3ZYMoKVnWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZV4oRmGn2N6p9r__HEqSqh3ZYMoKVnWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wJ4iNUtknFEebzVJitQjeYIwrGYvEL-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wJ4iNUtknFEebzVJitQjeYIwrGYvEL-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmWPSs29PRgiiUq-C35QZe2teqyakqhb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmWPSs29PRgiiUq-C35QZe2teqyakqhb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dmWPSs29PRgiiUq-C35QZe2teqyakqhb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NzTxtFOb4Fk4MVFmquPBBKEqmqzYPJtQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ySes8aChXse2pDylCmvoQsQJAl1dNBZa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ySes8aChXse2pDylCmvoQsQJAl1dNBZa/view?usp=sharing
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดโครงการ          

เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  

3 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาใหม 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือประเมินสมรรถนะดานการใช

ดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม Microsoft Office สําหรับนักศึกษา 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.7 ขอท่ี 3 

1.7-3-1 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.7-3-2 แผนปฏิบัติราชการสํานักวิทยบริการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 

แผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล ปการศึกษา 2563 ได กําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัด

ความสําเร็จของแผนฯ ดังนี ้

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานดิจิทัลใหแกนักศึกษา 

2. เพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนเขารับการประเมินความสามารถดานดิจิทัล 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานดิจิทัลใหแกนักศึกษา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายเขารับการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานดาน IT  

ไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมดในปการศึกษา 2563 

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบ 

จากการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล พบวา 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักวิทยบริการและ เทคโน โลยีส ารสน เทศ มีสื ่อและแหลง เ รียนรู  ท่ี

สง เสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล  จํานวน 2 แหลงคือ  เว็บ ไซตศูนยการเรียนรู

ออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU Online Learning Center : SKRU OLC) เปนเว็บไซต

สําหรับรวบรวมวิดีโอเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน และทักษะการใชโปรแกรมตาง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรท้ังภายในและภายนอก และเว็บไซตสําหรับการเรียนรูและทดสอบมาตรฐาน

https://drive.google.com/file/d/1m1rUmJpvRHRmCO54GNCP2mXD2NN4DCGN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZojcoWY7ejaPCdAeQ1X88q71hrYxsbks/view?usp=sharing
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ดานดิจิทัล (Digital Literacy SKRU) ซ่ึงเปนเว็บไซตสําหรับเตรียมความการสอบและทดสอบมาตรฐานดิจิทัล

โดยมีเนื้อหาการทดสอบท้ัง 4 ดาน ไดแก การเขาใจดิจิทัล การใชดิจิทัล การแกปญหาดวยเครื่องมือดิจิทัล 

และการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลซ่ึงการทดสอบมีเกณฑมาตรฐาน IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีเขาสอบ โดยไดรับการสนับสนุนชุด

ทดสอบจากท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง ซ่ึงมหาวิทยาลัยโดยสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนการทดสอบ

ความสามารถทางดานดิจิทัล มีผูเขาเรียนรูสื่อทางดานดิจิทัล จํานวน 275 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการ

ประเมินโครงการ 4.10 คะแนน ระดับดี และมีขอเสนอแนะจากการเรียนรูสื่อดานดิจิทัลของนักศึกษา เชน 

ควรปรับรูปแบบของเนื้อหาใหเปนรูปแบบของวิดีโอเพ่ืองายตอการเรียนรูและเขาใจ  เนื้อหาในสื่อการเรียนรู

มีเยอะเกินไปเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนขอสอบท่ีไดจัดสอบ และควรจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับสื่อ

ดานดิจิทัลใหกับนักศึกษาทุกคณะ เปนตน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะนําผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะดังกลาว

มาเปนขอมูลประกอบการการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล ในปการศึกษา 2564 ตอไป 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.7 ขอท่ี 4 

1.7-4-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล ปการศึกษา 2563 

1.7-4-2 บันทึกขอความขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือ

ประเมินสมรรถนะดานใชดิจิทัล ตามมาตรฐานสากล 

1.7-4-3 บันทึกขอความแจงนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายเขารับการทดสอบวัดสมรรถนะ

พ้ืนฐานดานไอที (IC3) 

1.7-4-4 เว็บไซตสําหรับการเรียนรูและทดสอบมาตรฐานดานดิจิทัล (Digital Literacy SKRU) 

1.7-4-5 เว็บไซตศูนยการเรียนรูออนไลน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (SKRU Online Learning 

Center :SKRU OLC) 

1.7-4-6 การประชาสัมพันธผานทาง Page Facebook ARIT OF SKRU 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีเขาสอบ 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดนําระบบทดสอบสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศใชรวมกันมาประเมินสมรรถนะดานดิจิทัลของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายในปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด โดยนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 2,135 คน เขารับการประเมิน

https://drive.google.com/file/d/1WMMs_G7aUHvbL0pTfOA1LF5Q9lfStOD8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpAGh9kcIS44Qj-Ohyz7NPQHnRgicpdN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpAGh9kcIS44Qj-Ohyz7NPQHnRgicpdN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_PtCUoMl2glHF3BwqXRe2RFoYC2zYMLB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_PtCUoMl2glHF3BwqXRe2RFoYC2zYMLB/view?usp=sharing
https://skrudl.skru.ac.th/
https://olc.skru.ac.th/
https://olc.skru.ac.th/
https://www.facebook.com/arit.skru/posts/3719366774773694?_rdc=1&_rdr
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ความสามารถสมรรถนะพ้ืนฐานดานไอที (IC3) จํานวน 1,974 คน คิดเปนรอยละ 92.46 

2. มีนักศึกษาเขารับการทดสอบวัดความสามารถสมรรถนะพ้ืนฐานดานไอที (IC3) สอบผาน

ทําคะแนนไดไมนอยกวารอยละ 60 จํานวน 1,907 คน คิดเปนรอยละ 96.61 แยกเปนคณะ ดังนี้ 

2.1 คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย 632 คน เขารับการ

ทดสอบ จํานวน 607 คน (รอยละ 96.04) สอบผานเกณฑ จํานวน  589 คน (รอยละ 96.05) 

2.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย จํานวน 

393 คน เขารับการทดสอบจํานวน 366 คน (รอยละ 93.13) สอบผานเกณฑ จํานวน 355 คน (รอยละ 96.99) 

2.3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย จํานวน        

326 คน เขารับการทดสอบจํานวน 319 คน (รอยละ 97.85) สอบผานเกณฑ จํานวน312 คน (รอยละ 97.81) 

2.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย จํานวน 254 คน 

เขารับการทดสอบจํานวน 199 คน (รอยละ 78.35) สอบผานเกณฑ จํานวน 183 คน (รอยละ 91.96) 

2.5 คณะครุศาสตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย249 คน เขารับการทดสอบ

จํานวน 230 คน (รอยละ 92.37) สอบผานเกณฑ จํานวน 224 คน (รอยละ 97.39) 

2.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย จํานวน  

149 คน เขารับการทดสอบจํานวน 133 คน (รอยละ 89.26) สอบผานเกณฑ จํานวน 128 คน (รอยละ 96.24) 

2.7 คณะศิลปกรรมศาสตร มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายจํานวน 132 คน  

เขารับการทดสอบ จํานวน 120 คน (รอยละ 90.91) สอบผานเกณฑ จํานวน116 คน (รอยละ 96.67) 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 1.7 ขอท่ี 5 

1.7-5-1 ระบบทดสอบสมรรถนะดิจิทัลของนักศึกษา 

1.7-5-2 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ชั้นปสุดทาย ปการศึกษา 2563 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

1.7 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน  5 ขอ 

 

 

 

https://skrudl.skru.ac.th/
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1QexJDTyhS-wqrn_p-qW96yxCO3PFSHqv/page/7wyLB?s=oxPSn5WF7Bs
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1QexJDTyhS-wqrn_p-qW96yxCO3PFSHqv/page/7wyLB?s=oxPSn5WF7Bs
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มีระบบทดสอบมาตรฐานดิจิทัลเทียบเทามาตรฐาน IC3  

2. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีศักยภาพสูง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ์สําหรับบริการนักศึกษาเพ่ือสงเสริมการพัฒนาความรู

และทักษะดานการใชงานซอฟตแวรใหแกนักศึกษา 

2. ควรจัดกิจกรรมแนะนําแนวทางการทําแบบทดสอบทดสอบสมรรถนะดานดิจิทัลใหแกนักศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้งศูนยทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานดานดิจิทัล 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.8  หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ (O) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ตามกรอบผลลัพธมาตรฐานการศึกษาชาติท่ีกําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม 

หลักสูตรจึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย 

หรือบูรณาการศาสตรตาง ๆ ท่ีเปนงานท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน  

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรท่ี

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนท่ีได =  

 

 

หมายเหตุ : 

 เปนผลรวมคะแนนประเมินในตัวบงช้ีท่ี 1.8 ระดับคณะ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ี 1.8 ปการศึกษา 2562 - 2563 

 

หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม หนวยวัด 
จํานวน/ปการศึกษา 

2562 2563 

จํานวนหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม หลักสูตร 25 40 

คะแนนประเมิน คะแนน 2.37 3.24 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับตอง

ปรับปรุง 

ระดับพอใช 

      ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

         จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 
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ผลการดําเนินงาน   

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย ไดมีการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

ผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตรตาง ๆ ท่ีเปนงานท่ีสามารถแกไขปญหาให

ชุมชนหรือทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน พบวา มีหลักสูตรท่ี

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมท้ังหมด จํานวน 40 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยจากทุกคณะ 

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทากับ 3.24 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

ตารางท่ี 1.8-1 คาเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการ

สรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

คร
ุศา
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ร
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วิท
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เท
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ีกา
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ศิล
ป
กร

รม
ศา
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ร

เท
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นโ
ลย

ีอุต
สา

หก
รร

ม

วิท
ยา

ลัย
นว

ัตก
รร

มแ
ละ

กา
รจ

ัดก
าร

รว
ม

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 11 9 13 9 5 5 6 2 60

จํานวนหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม

7 6 12 2 3 4 5 1 40

รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการ

สรางนวัตกรรม

63.64 66.67 92.31 22.22 60.00 80.00 83.33 50.00

แปลงคารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 3.18 3.33 4.62 1.11 3.00 4.00 4.17 2.50 25.91

25.91

8

3.24

ขอมูลพื้นฐาน

คณะ/มหาวิทยาลัย

ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ

จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

คะแนนที่ได
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หลักฐานอางอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.8-0-1  หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะครุศาสตร 

1.8-0-2 หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.8-0-3  หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1.8-0-4 หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะวิทยาการจัดการ 

1.8-0-5  หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1.8-0-6 หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะศิลปกรรมศาสตร 

1.8-0-7  หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1.8-0-8 หนังสือรับรองการใชประโยชน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

1.8 3.51 คะแนน 3.24 คะแนน 3.24 คะแนน  3.51 คะแนน 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรเรงขับเคลื่อนและผลักดันใหนักศึกษามีทักษะการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 

โดยดําเนินการแบบมีทิศทางและมุงผลลัพธในทุกหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1P3PsCi5R-1DRoYQvYg1TsNXzrTLi--bu/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17JmJBZoHUAp5O43nA1fo3dBJpBhEihtY/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10k3EAYEDzwCUCOh_GrSks6_wZZNVQvA9/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dBGgErzCCvebytr4SIeln0_KnfF018PW/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1C-EmhwgV2cjklU5JDOsGIfBB4uIo7wfP/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/16HX33NmVTCHrmGAaoqiRMRVjJD9pgSFi/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1s7oban1Q0Y3EUO0i0KRFEhhIIJfbypPf/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZgS_kWEqGsSUk7D5WYkWTim9oT2_mkQZ/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
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ผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

ตัวบงชี้/องคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.74

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.77

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2.64

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 4.00

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 5.00

1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 3.24

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.17

ผลการประเมิน ระดับดี
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกันข้ึนกับสภาพแวดลอมและ

ความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ

พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือ

ประยุกตใชองคความรูใหม เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 

สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือ

ตางประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ

เผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนา

ผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 

ตัวบงชี้ จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 

การดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ี

กําหนดไว ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน

ใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซ่ึงรวมถึง

ทรพัยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตาง ๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือ

ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใช

ประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม 

ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนย

เครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ       

การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting 

Professor) 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานานาชาติ 

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม

ระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 
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6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนใน

การพัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ปการศึกษา 2561 – 2563  

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 2.1 ผานเกณฑ

มาตรฐาน จํานวน 7 ขอ ดังนี้  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

บริหารจัดการงานวิจัย ดังนี ้

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการทะเบียนคุมทุนวิจัย สารสนเทศท่ีไดจากระบบดังกลาว ชวยใน

การบริหารจัดการขอมูลทุนวิจัย ไดแก การทําสัญญา เบิกจายงวดเงิน รายงานความกาวหนา รายงาน

วิจัยฉบับสมบูรณ ใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลาในสัญญารับทุน 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามงานวิจัย สารสนเทศท่ีไดจากระบบดังกลาว ชวยในการติดตาม

งานวิจัยใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา ไดแก ติดตามรายงานความกาวหนา 6 เดือน ติดตามรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณกอนสิ้นสุดสัญญา ติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณหลังสิ้นสุดสัญญา ครั้งท่ี 1 ติดตามรายงานวิจัย

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรม 

ขอ 6 ขอ 

 (ขอ 1-6) 

7 ขอ 

 (ขอ 1-7) 

7 ขอ 

 (ขอ 1-7) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ฉบับสมบูรณหลังสิ้นสุดสัญญา ครั้งท่ี 2 ติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณหลังสิ้นสุดสัญญา ครั้งท่ี 3 

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการขอมูลตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย สารสนเทศท่ีไดจากระบบ

ดังกลาว ชวยในการวางแผนนโยบายในการใหรางวัลตอบแทนการตีพิมพของนักวิจัยภายใน

มหาวิทยาลัย นําไปสูการรางระเบียบกองทุนวิจัยในเรื่องของการสนับสนุนคาตอบแทนในการตีพิมพ

ผลงานวิจัย 

4. ระบบสารสนเทศรายงานสถิติผลดําเนินการวิจัย สารสนเทศท่ีไดจากระบบดังกลาว ชวยใน

การวางแผนนโยบายในการจัดการงบประมาณวิจัย ท้ังแหลงทุนภายในและภายนอก และสามารถแสดง

ขอมูลผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา เพ่ือนําไปสูการคนหา Tacit Knowledge เพ่ือพัฒนาไปสู Explicit 

Knowledge ในสาขานั้น ๆ 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ขอท่ี 1 

2.1-1-1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

- หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนยเครื่องมือ หรือ

ศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคโดยไดดําเนินการจัดหา

ทรัพยากรในดานงบประมาณหองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการ

และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ดังนี ้

1. ศูนยเครื่องมือกลางมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการวิจัยท่ีมีเครื่องมือ

วิทยาศาสตรในสาขาฟสิกส เคมีและชีววิทยาข้ันพ้ืนฐาน ในการทําวิจัย เชน เครื่อง pHmeter เครื่อง UV-Vis 

เครื่อง Spectrophotometry เครื่อง FTIR เครื่อง GC และเครื่อง HPLC พรอมมีระบบความปลอดภัยท่ี

พรอมใชงานเม่ือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชน อุปกรณดับเพลิงสัญญาณเตือนภัยจากควันไฟ เปนตน 

2. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งหนวยวิจัยและการบริหารหนวยวิจัยข้ึน 

เพ่ือสงเสริมการดําเนินงานวิจัยของบุคลากร ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือการดําเนินงานวิจัย

เฉพาะดานใดดานหนึ่งบรรลุเปาหมายเดียวกัน 

 

http://ird.skru.ac.th/RMS
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3. มหาวิทยาลัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการทําวิจัยโดยผานระบบสารสนเทศเพ่ือ

ใชเปนแหลงคนควาจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน Science Direct , IEEE , Springerlink ProQuest 

และระบบฐานขอมูลวารสารการวิจัย (JDS : Journal Database System) เปนตน 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวิจัยท่ีอํานวยความสะดวกแก

นักวิจัยและผูท่ีสนใจไดแก ขอมูลดานแหลงทุนวิจัย ขอมูลดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ขอมูลแหลง

วารสารเผยแพรผลงานวิจัยขอมูลเก่ียวกับระเบียบแนวปฏิบัติเก่ียวกับวิจัยและขอมูลประชาสัมพันธขาวสารอ่ืน  ๆ

ซ่ึงมีระบบรักษาความปลอดภัยปองกันในการเขาใชขอมูล 

5. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ดานการวิจัยในมนุษย และคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร เพ่ือทําหนาท่ีวางแผนและกํากับดูแลและพิจารณาตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

จรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง และดานการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ือการศึกษาวิจัย 

6. มีการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 ระหวาง

วันท่ี 15-16 กุมภาพันธ 2564 ผานระบบ Zoom Application วัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีใหคณาจารย 

นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผูสนใจไดนําเสนอและเผยแพรผลงานทางวิชาการสูสาธารณชนและชุมชน 

พรอมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณสูการพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคทางวิชาการ 

7. มีการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งท่ี 

6 (The 6th Nation Science and Technology Conference) ผานระบบ Zoom Application ระหวางวันท่ี  

1-2 เมษายน 2564 วัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีใหคณาจารย นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผูสนใจไดนําเสนอ

และเผยแพรผลงานทางวิชาการสูสาธารณชนและชุมชน พรอมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณสู

การพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรคทางวิชาการ 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ขอท่ี 2 

2.1-2-1 เว็บไซตศูนยเครื่องมือกลาง และหองปฏิบัติการวิจัย 

2.1-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งหนวยวิจัย พ.ศ. 2561  

2.1-2-3 ระบบสารสนเทศแหลงคนควาจากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน ScienceDirect, IEEE  

2.1-2-4 เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.1-2-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.1-2-6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.1-2-7 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน ครั้งท่ี 1 

2.1-2-8 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเครือขายภาคใต ครั้งท่ี 6 

(The 6th Nation Science and Technology Conference) 

https://drive.google.com/file/d/1itm1vKPhg1fJe8JSNSyR4t3nab4OJUcI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUVM0J-Umv6Wg_J91GmaWMCxiRNMlnXl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wHFb5bzsTZ0-JcuYSOQooWBZ8p79iEuv/view?usp=sharing
http://ird.skru.ac.th/2558/
https://drive.google.com/file/d/1OMToyFJFpmGG9s0_9iioaCvx8-s4YX5-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_pBR7Y6Zg7HTrCc000UEoRGoeBh_MBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_pBR7Y6Zg7HTrCc000UEoRGoeBh_MBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2fg_v00mPbJiFWnUY4fOwhelUcyntG_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qP82IEODWcwPySoD8aJju9gvyeA6gEw1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qP82IEODWcwPySoD8aJju9gvyeA6gEw1/view?usp=sharing
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3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

งานวิจัยตามระเบียบวาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2563 โดยไดดําเนินการสนับสนุนงบประมาณ 

การวิจัยแกอาจารยและบุคลากรท้ังจากแหลงทุนภายใน ไดแก เงินรายได เงินบํารุงการศึกษา (บกศ.) 

และแหลงทุนภายนอก ไดแก สกสว. วช. สวทช. และ บพข. โดยไดดําเนินการจัดสรรโดยผาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 22 เรื่อง จํานวนเงิน 28,979,324 บาท 

2. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานดานการสนับสนุนงบประมาณในการ

สรางแรงจูงใจในการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ตามประกาศคณะกรรมการกองทุน

วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัย

และการเผยแพรงานสรางสรรค พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2564 ซ่ึงไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุนคาตอบแทนการ

ตีพิมพผลงานวิจัยและการเผยแพรงานสรางสรรค ปการศึกษา 2563 ซ่ึงเปนบทความวิจัย จํานวน 300 บทความ 

งบประมาณท่ีสนับสนุนจํานวน 706,100 บาท และผลงานสรางสรรค จํานวน 27 ชิ้น จํานวนเงิน 207,500 บาท   

3. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดําเนินงานดานการสนับสนุนคาใชจายในการ

เผยแพรผลงานวิจัย ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ

การสนับสนุนคาใชจายในการนําเสนอผลงานวิจัยและคาใชจายในการตีพิมพงานวิจัยระดับนานาชาต ิ

พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งท่ี 

1/2564 เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2564 ซ่ึงไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพงานวิจัย

ระดับนานาชาต ิปการศึกษา 2563 จํานวน 1 เรื่อง งบประมาณท่ีสนับสนุน จํานวน 2,646.67 บาท 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ขอท่ี 3 

2.1-3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2563 

2.1-3-2 รายงานสรุปขอมูลงานวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรทุน ปการศึกษา 2563 

2.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งท่ี 1/2564 

2.1-3-4 เอกสารการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยและการเผยแพรผลงานสรางสรรค     

ปการศึกษา 2563 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1tcXfKin6flKKaaudVjWq3yOC5zcTeUsm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AUjPX-9MeTIwgbTaCA2_96ZHg4pw6wsf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyjMRf5GvBnfHNX1sNJo8umSAgburyOa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6Ssdp_Qb5B3z4JpZxVQkSAdGBJ5dUgM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C6Ssdp_Qb5B3z4JpZxVQkSAdGBJ5dUgM/view?usp=sharing
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4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนหนวยงานกลางทําหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนงาน

ดานการวิจัยและบริการวิชาการ มีผลการดําเนินงานการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัยมีการสราง

ขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัย มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน ดังนี้  

1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนขอเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับ

เปาหมายและนโยบายของประเทศ” เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย ระหวางวันท่ี 20-21 ธันวาคม 2563 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาจารยและนักวิจัยมีความรูและความเขาใจการเขียนขอเสนอการวิจัยท่ี

สอดคลองตามประเด็นท่ีสําคัญตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและสามารถจัดทําขอเสนอการวิจัย 

concept proposal ท่ีสามารถยื่นเสนอขอรับทุนวิจัย 

2. มีการสรางขวัญและกําลังใจแกอาจารยและนักวิจัย โดยสนับสนุนคาตอบแทนสําหรับบทความ

วิจัยหรืองานสรางสรรคไดรับการตีพิมพเผยแพรในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหรือ

วารสารวิชาการท่ีตามเกณฑประกาศ กพอ.  

3. มีการยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยและนักวิจัย โดยการคัดเลือกผูท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อ

ใหเปนนักวิจัยดีเดน และเขารับโลนักวิจัยดีเดนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ

วิจัย ครั้งท่ี 6” (6th Rajabhat University National and International Research and Academic 

Conference (RUNIRAC VI : 17th - 18th August 2020) มีการยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยและ

นักวิจัยท่ีมีผลงานสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย โดยการลงประชาสัมพันธขาวผานสื่อเว็บไซตออนไลน

ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก ผูท่ีไดรับการคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเดน ฯลฯ 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ขอท่ี 4 

2.1-4-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนขอเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับ

เปาหมายและนโยบายของประเทศ 

2.1-4-2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ

การสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยและการเผยแพรงานสรางสรรค พ.ศ. 2557 

2.1-4-3 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ

การสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยและการเผยแพรงานสรางสรรค พ.ศ. 2557 

2.1-4-4 เอกสารการคัดเลือกผูท่ีสมควรไดรับการเสนอชื่อใหเปนนักวิจัยดีเดน และเขารับโลนักวิจัย

ดีเดนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6 (6th Rajabhat 

University National and International Research and Academic Conference 

(RUNIRAC VI : 17th - 18th August 2020) 

2.1-4-5 เอกสารประชาสัมพันธขาวผานสื่อเว็บไซตออนไลนของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยในการ

ยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานสรางชื่อเสียงดานการวิจัย 

https://drive.google.com/file/d/1uJFwguMDDaBLEmuAMZX2OYGdm2ArEnNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uJFwguMDDaBLEmuAMZX2OYGdm2ArEnNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m922bB1KQzqty61UMAYkJeFBHQAFEP4G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m922bB1KQzqty61UMAYkJeFBHQAFEP4G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8FdvOrlxECGqEgyFb-uRitNMXJQykc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x8FdvOrlxECGqEgyFb-uRitNMXJQykc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aWeuXqyJF4HOltcAB8D5TB-O4Ji7c38F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aWeuXqyJF4HOltcAB8D5TB-O4Ji7c38F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aWeuXqyJF4HOltcAB8D5TB-O4Ji7c38F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aWeuXqyJF4HOltcAB8D5TB-O4Ji7c38F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaSCtzRjS-5Tmxxx0GFp0DjeghbN4Ol0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HaSCtzRjS-5Tmxxx0GFp0DjeghbN4Ol0/view?usp=sharing
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5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรค

หรือนวัตกรรม ระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ  

อยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. เครือขายการวิจัยภาคใตตอนลางโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก 

โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกอ. ในการดําเนินงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม

ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ถึงปปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรแหงรัฐ ใน

การสนับสนุนการพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนองตอความตองการพัฒนาประเทศ และสงเสริมให

สถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางกลไกเชื่อมโยงกับ

เครือขายชุมชนทองถ่ิน โดยนําความรูจากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินมาถายทอดความรูและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแกชุมชน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนสมาชิกในเครือขาย ท้ังของรัฐและเอกชนในเขต

พ้ืนท่ี 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย จังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

จํานวน 13 สถาบัน ประกอบดวย 

(1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ประธานเครือขาย) 

(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(3) มหาวิทยาลัยทักษิณ 

(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

(5) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

(6) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

(7) มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

(8) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

(9) วิทยาลัยชุมชนปตตานี 

(10) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

(11) วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

(12) วิทยาลัยชุมชนยะลา 

(13) วิทยาลัยชุมชนสตูล 

โดยมีการดําเนินงานของคณะทํางานเครือขายรวมกัน ไดแก การรวมพิจารณากําหนดโจทย
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วิจัยท่ีเสนอขอรับทุน การพิจารณาจัดสรรทุน การเผยแพรผลงานวิจัยสําหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม

เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก เปนตน 

2. เครือขายความรวมมือการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินจังหวัดสงขลา จังหวัด

สตูล และจังหวัดพัทลุง โดยมีความรวมมือระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันท่ี 30 มีนาคม 2561 – 30 กันยายน 2564           

มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยมีการดําเนินงานดานความ

รวมมือกับจังหวัดดังกลาวในการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย กําหนดแผนงานและสนับสนุนโครงการ

และกิจกรรมตาง ๆ ดานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3. เครือขายความรวมมือโครงการวิจัยรวมภายใตความรวมมือดานอุดมศึกษาและการวิจัยระหวาง

ไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Mobility programme/PHC-SIAM) โดยมีการดําเนินงานในปงบประมาณ 

2563-2564 ในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ New eco-efficient constructing materials from 

waste poly(ethylene terephthalate (PET) and renewable resource 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ขอท่ี 5 

2.1-5-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีสู

ชุมชนฐานราก 

2.1-5-2 บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินจังหวัดสงขลา  

2.1-5-3 บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน จังหวัดสตูล  

2.1-5-4 บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินจังหวัดพัทลุง  

2.1-5-5 เอกสารการสนับสนุนโครงการวิจัยภายใตความรวมมือดานอุดมศึกษาและการวิจัยระหวาง

ไทย-ฝรัง่เศส (Franco-Thai Mobility programme/PHC-SIAM) 

6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนหนวยงานกลางเพ่ือทําหนาท่ี

สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยตามแผนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 โดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ไดแก  

1. ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

2. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

https://drive.google.com/file/d/1N2OiC0oOxBDn8TMXjURXyHM0-4RK1Eci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N2OiC0oOxBDn8TMXjURXyHM0-4RK1Eci/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v1DOOoVHAynzsXvMnDpQHn0U4W_qBE5H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOCVTzaWD-qUhUf51HFQKSQtx7czXReR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15AuJhQdmiMrXMRIeoQfd2XTr7FWeoYTJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i_WAhCII1zw2x7FXQCWp0fxAlM409CRc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i_WAhCII1zw2x7FXQCWp0fxAlM409CRc/view?usp=sharing
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3. ระบบการถายทอดองคความรู/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสูชุมชนทองถ่ินและกลุมเปาหมาย  

โดยมีการบูรณาการรวมมือระหวางหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และหนวยงานระดับคณะซ่ึงมี

รายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้  

1) ศึกษาและสํารวจปญหา และความตองการของชุมชนในทองถ่ิน เพ่ือกําหนดโจทยวิจัย

และบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

2) กลั่นกรองและประเมินโครงการ โดยมีรายละเอียดผลผลิตและตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับ

กรอบประเด็นการใหงบประมาณสนับสนุน 

3) สนับสนุนการทุนวิจัยของนกัวิจัยจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอก 

4) จัดการผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใชประโยชนโดยการใหบริการวิชาการถายทอดสูชุมชน/

ทองถ่ิน หรือบูรณาการสูการเรียนการสอน/การตีพิมพเผยแพรโดย 

5) สํารวจความพึงพอใจและติดตามผลการนําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากงานวิจัย

ไปใชประโยชน  

ซ่ึงในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ตามพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยมีการบูรณาการรวมมือระหวางหนวยงานภายใน 

ไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา และหนวยงานระดับคณะ ศูนย สํานัก และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ไดแก องคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนทองถ่ิน เพ่ือนําผลงานวิจัยหรือองคความรูทางวิชาการ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นํามาดําเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก ไดแก การเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสมบิ๊กลําพันปลาดุกสายพันธุ

ใหมเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกร และเปนแหลงเรียนรูของทองถ่ิน การพัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิต

และแปรรูปขาวพ้ืนเมืองอินทรีย ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เปนตน 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ขอท่ี 6 

2.1-6-1 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

2.1-6-2 แผนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

2.1-6-3 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2.1-6-4 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ินหรือ

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

2.1-6-5 ระบบการคัดสรร วิเคราะห  สังเคราะหงานวิจัย เพ่ือการตีพิมพ เผยแพรและการนําไปใชประโยชน 

2.1-6-6 ระบบการถายทอดองคความรู/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสูชุมชนทองถ่ินและกลุมเปาหมาย 

2.1-6-7 ระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ 

2.1-6-8 ประกาศเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย 

2.1-6-9 เอกสารรายงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.1-6-10 หนังสือรับรองการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

https://drive.google.com/file/d/1zMLJWbqs3fsWW8_nG7Ei95sHJlXLqawT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yt-1P3--rhpN-ZZpzPv1YLB4TOXvf_5_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tV2hoCh-PtuluVsd9ywFUoklwHguvSAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1HVoytw4hSRT0-aDFWDkX0etPWk6nzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1HVoytw4hSRT0-aDFWDkX0etPWk6nzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1150UQAdb1t0UKq_Jwm18exiO3dbC64Ac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kq8GdAng26WIvjg2NezQFT6uBNRAAFTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L77X338NSw5z_ZdAIH7o4xRqxjaGL7on/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KR7Yu55lewqsk2Y-cqHEWHnAuuFdWut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQKSmtf7iwC1FM4n05BWLc9cY1ak1mPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQKSmtf7iwC1FM4n05BWLc9cY1ak1mPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GPns6R9270tFYWogbh6RXNDhw-4jnCow/view?usp=sharing
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7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบและกลไกการดําเนินงานในการ

คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน ดังนี้ คือ  

1. มีระบบ ข้ันตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมสําหรับอาจารย บุคลากรและนักวิจัยท่ีมีความ

ประสงคจะยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพ่ือดําเนินการดานงาน

บริหารจัดการการยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร 

3. ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยศูนยบมเพาะธุรกิจ และสถาบันวิจัย

และพัฒนา ไดดําเนินการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 

จํานวน 7 ผลงาน ประกอบดวย 

1) ซอสบารบีคิวจากเปลือกแตงโม เลขท่ีคําขอ 2003002878 วันท่ียื่นคําขอ 26 ต.ค. 63 

2) ขนมปนขลิบทอดไสปลาเสริมเปลือกกุง เลขท่ีคําขอ 2003002876 วันท่ียื่นคําขอ 26 ต.ค. 63 

3) กาแฟสําเร็จรูปผสมเห็ดแครงผงและกรรมวิธีการผลิต เลขที่คําขอ 2003002879              

วันท่ียื่นคําขอ 26 ต.ค. 63 

4) แผนแปงเปาะเปยะเสริมแปงกากถ่ัวเหลือง เลขท่ีคําขอ 2003002874 วันท่ียื่นคําขอ 26 ต.ค. 63 

5) ไกหยองรสเครื่องแกงมัสม่ัน เลขท่ีคําขอ 2003002105 วันท่ียื่นคําขอ 13 พ.ย. 63 

6) โรตีกรอบเสริมกากถ่ัวเหลอืง เลขท่ีคําขอ 2003003433 วันท่ียื่นคําขอ 25 ธ.ค. 63 

7) ไมเทาระบุสภาพแวดลอมดวยเสียงสําหรับผูพิการทางสายตา เลขท่ีคําขอ 2103000808  

วันท่ียื่นคําขอ 17 มี.ค. 64 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ขอท่ี 7 

2.1-7-1 ระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2.1-7-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

2.1-7-3 แบบฟอรมและเอกสารการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

2.1-7-4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาและสิทธิ

ประโยชนจากงานวิจัย พ.ศ. 2553 

2.1-7-5 สําเนาใบอนุสิทธิบัตร 

2.1-7-6 เอกสารการดําเนินงานดานการยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

 

https://drive.google.com/file/d/1RegdZQcB743FA5-D8eXJxCh2CBwZCXjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHI8lglZ7N2w1y1N8zwfjAqS6looPyYv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEAS-l7TctMbp8qV2LgcH6zoaF1jr5mH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E7weSGF1jjbPkimmfV4-rMXHq4APTNMV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E7weSGF1jjbPkimmfV4-rMXHq4APTNMV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qqpevkF0F6RysflbCmAklGwm5daJ9gp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iEltrHkAkfBCMfJC53oMMsbE_Qj5JMWs/view?usp=sharing
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การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

2.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  7 ขอ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน

สรางสรรค กับการเรยีนการสอน มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย แรงจูงใจในการตีพิมพผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรค และมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยประจํา 
2. มีระบบสารสนเทศตอบสนองกับงานวิจัยทุกดานท้ังนักวิจัย อาจารย นักศึกษา ผูบริหาร         

ผานระบบสารสนเทศออนไลนท้ังจากสวนกลางของมหาวิทยาลัย อันไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สอดคลองกับการเขาถึงแหลงวิจัย ท้ังภายใน และภายนอกตาม

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
3. มหาวิทยาลัยมีการทํางานดานการวิจัยรวมมือระหวางประเทศภายใตความรวมมือ          

ดานอุดมศึกษาและการวิจัยระหวางไทย-ฝรั่งเศส 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการวิจัยหนวยงานท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการวิจัย

และนวัตกรรม 20 ป 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา (I) 

การเก็บขอมูล  ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา 

คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายใน

สถาบันและท่ีไดรับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพ

ตามสภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีคณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปน         

ตัวบงชี้ท่ีสําคัญ ท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 

  

เกณฑเฉพาะคณะกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน

ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 
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2. แปลงคาท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได =  

 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน 

 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 

 

หมายเหตุ 

 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

 2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินน้ัน ๆ ไมใช

จํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจาก

การตกลงรวมกันของสถาบันท่ีรวมโครงการใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตาม

สัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีไดลงนามในสัญญารับทุน

โดยอาจารยประจําหรือนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปน

ผูดําเนินการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ปการศึกษา 2561 – 2563 

 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค จํานวนเงินท้ังสิ้น  35,017,524.61 บาท มีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมดท่ี

ปฏิบัติงานจริง 413 คน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน เทากับ 

5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
หนวยวัด 

จํานวน/ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายใน และ

ภายนอกสถาบัน 

บาท 30,098,327.10 15,555,664.60 35,017,524.61 

คะแนนประเมิน คะแนน 3.73 4.61 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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ตารางท่ี 2.2-1 แสดงคาเฉล่ียคะแนนผลการประเมินท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 

ทั้งหมด ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาตอ

คณะครุศาสตร 1,000,676.00 55 54 1 18,531.04 3.71

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,029,910.00 71 68 3 5.00

   กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,628,134.00 65 62 3 26,260.23 5.00

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 401,776.00 6 6 66,962.67 5.00

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5,748,752.73 101 93 8 67,700.36 5.00

คณะวิทยาการจัดการ 1,431,412.00 73 66 7 21,688.06 4.34

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5,838,239.00 30 28 2 208,508.54 5.00

คณะศิลปกรรมศาสตร 1,681,776.00 45 45 37,372.80 5.00

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,389,741.00 31 30 1 79,658.03 5.00

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 14,897,017.88 29 29 5.00

   กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,947,688.12 17 17 291,040.48 5.00

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9,949,329.76 12 12 829,110.81 5.00

มหาวิทยาลัย 35,017,524.61 435 413 22.00

   กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10,689,686.12 255 244 11.00

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 24,327,838.49 180 169 11.00

คณะ

จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยและงาน

สรางสรรคจากแหลงทุน

ภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (คน)

จํานวนเงิน

สนับสนับสนุน

ทุนวิจัยตอคน 

(บาท)

คะแนน

คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน 5.00

อาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 169

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

   กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 43,810.19                  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย 

   กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 143,951.71                 

คารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5.00

คารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.00

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากแหลงทุนภายในและภายนอก (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 10,689,686.12

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากแหลงทุนภายในและภายนอก (กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 24,327,838.49

อาจารยประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ (กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 244
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 หลักฐานอางอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.2-0-1 สรุปจํานวนงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค จําแนกรายคณะ 

2.2-0-2 เงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสรางสรรค คณะครุศาสตร 

2.2-0-3 เงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสรางสรรค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.2-0-4 เงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสรางสรรค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2.2-0-5 เงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสรางสรรค คณะวิทยาการจัดการ 

2.2-0-6 เงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสรางสรรค คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2.2-0-7 เงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสรางสรรค คณะศิลปกรรมศาสตร 

2.2-0-8 เงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสรางสรรค คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.2-0-9 เงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสรางสรรค วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

2.2 4.60 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  4.70 คะแนน 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหจํานวนอาจารยขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกใหมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยใหม หรืออาจารยท่ีไมเคยผานการขอทุน

วิจัยใด ๆ เพ่ือเปนการกระตุนและการฝกประสบการณในการขอทุนวิจัย 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14y0Qczh1F0DYjeNSdg_T0vRVRa8BYdLH/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1M6Vdw3wIE15MRytDsfucysM3UBaAPL6N/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mTzBuI2KakHHkIOmb2tCf_pluJ5zcA63/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1jz54aEExihfEBoWFTXi_NA_8cH6oIAT9/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Q8HPxxKRMnEQFwV9cqypHcab0-eovPd_/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13RwAycflf00ZM93qlc1rE71xF_iC9o4O/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1O4iV-vrjqZEmbLOi677gYqcSIxLWWW_Z/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1w-DjjVE-mhew1qgsSntrqedAQEwzU9Lt/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iaWTwHfLSdpJYlPb4IqYEcr1QFxhu_Pz/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ (O) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยได

สรางสรรคข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง                

เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขัน

ของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานไดรับ

การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการ

ขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชา ดังนี้ 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไว

เปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป  
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สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนท่ีได =  

 

 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน 

 คะแนนท่ีไดในระดับสถาบัน = คาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ปการศึกษา 2561 – 2563 

 

ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร จํานวนท้ังสิ้น 503 เรื่อง มีจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

ท้ังหมด 435 คน โดยแบงเปน กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 281 เรื่อง คิดเปน

ผลรวมคาถวงน้ําหนักเทากับ 117.40 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 46.04 เทากับ 5.00 คะแนน กลุมสาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 222 เรื่อง คิดเปนผลรวมคาถวงน้ําหนักเทากับ 82.00 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 

45.56 เทากับ 5.00 คะแนน ซ่ึงมีคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ เทากับ

5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค หนวยวัด 
จํานวน/ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจาํและนักวิจัย 

เรื่อง 565  500 503 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.92 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการ 

ของอาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของ 

อาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัภายในสถาบันท้ังหมด 
X 100 
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ตารางท่ี 2.3-1 จํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย จําแนกรายคณะ 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ

ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.2)

34 38 93 47 22 12 32 9 5 292

มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร (0.2) 7 2 1 10

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ

ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ (0.4)

2 1 5 2 2 3 15

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ

ที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติที่ไดตีพิมพเผยแพรใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

(0.6)

3 3

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ

ที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐาน

ขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.6)

2 5 1 3 1 2 2 5 21

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.8) 6 4 10

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการทีตีพิมพใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1  (0.8)

3 3 3 3 4 1 2 19

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา (เรื่อง)

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ

ขอมูลพื้นฐาน

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 144 

คณ
ะค

รุศ
าส

ตร


คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร

แล
ะล

ังค
มศ

าส
ตร



(ก
ลุม

สา
ขา

มน
ุษ

ยศ
าส

ตร
แล

ะส
ังค

มศ
าส

ตร
)

คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร

แล
ะล

ังค
มศ

าส
ตร



(ก
ลุม

สา
ขา

วิท
ยา

ศา
สต

รแ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

)ี

คณ
ะว

ิทย
าศ

าส
ตร

แล
ะเ

ทค
โน

โล
ยี

คณ
ะว

ิทย
าก

าร
จัด

กา
ร

คณ
ะเ

ทค
โน

โล
ยีก

าร
เก

ษ
ตร

คณ
ะศ

ิลป
กร

รม
ศา

สต
ร

คณ
ะเ

ทค
โน

โล
ยีอ

ุตส
าห

กร
รม

วิท
ยา

ลัย
นว

ัตก
รร

มแ
ละ

กา
รจ

ัดก
าร

(ก
ลุม

สา
ขา

มน
ุษ

ยศ
าส

ตร
แล

ะส
ังค

มศ
าส

ตร
)

วิท
ยา

ลัย
นว

ัตก
รร

มแ
ละ

กา
รจ

ัดก
าร

(ก
ลุม

สา
ขา

วิท
ยา

ศา
สต

รแ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

)ี

มห
าว

ิทย
าล

ัย

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่

ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ .ศ. 2562

 (1.00)

16 5 3 4 1 3 32

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการ

ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว

 (1.00)

7 1 8

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 

(0.2)

37 37

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 2 8 10

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความ

รวมมือระหวางประเทศ (0.8)

20 20

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาค

อาเซียน (1.00)

3 3

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ

นานาชาติ

23 23

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา (เรื่อง)

ระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค

ขอมูลพื้นฐาน
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ตารางท่ี 2.3-1 แสดงคาเฉล่ียคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในสถาบัน 

กล
ุมส

าข
าม

นุษ
ยศ

าส
ตร

ฯ

กล
ุมส

าข
าว

ิทย
าศ

าส
ตร

ฯ

กล
ุมส

าข
าม

นุษ
ยศ

าส
ตร

ฯ

กล
ุมส

าข
าว

ิทย
าศ

าส
ตร

ฯ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 140 152 28.00 30.40

มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0.20 10 2.00

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯ จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 12 3 4.80 1.20

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯ ระดับนานาชาติตามประกาศ ก .พ.อ. 0.60 3 1.80

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  กลุมที่ 2 0.60 9 12 5.40 7.20

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.80 10 8.00

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯ ที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ 

ก.พ.อ.หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1

0.80 10 9 8.00 7.20

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ

1.00 6 26 6.00 26.00

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นฯ ผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 1.00 8 8.00

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะฯหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 0.20 37 7.40

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 10 6.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 20 16.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 1.00 3 3.00

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 1.00 23 23.00

117.40

82.00

255

180

46.04

45.56

5.00

5.00

5.00

คารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน

ระดับคุณภาพผลงานสรางสรรค

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการฯ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการฯ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการฯ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการฯ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานทาง

วิชาการฯ (เรื่อง)

คา
น้ํา

หน
ัก

ผลรวมถวงน้ําหนักของ

ผลงานทางวิชาการฯ

ขอมูลพื้นฐาน

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
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หลักฐานอางอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.3-0-1 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะครุศาสตร 

2.3-0-2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวจิัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.3-0-3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2.3-0-4 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

2.3-0-5 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2.3-0-6 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร 

2.3-0-7 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.3-0-8 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

2.3 4.70 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน  4.80 คะแนน 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนผลงานวิจัยใหสามารถตีพิมพลงในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งข้ึน 

https://docs.google.com/document/d/11dW8BVI202x7f6ff1-d8ZzKRqBzgJJdr/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VecdHRJL9x6TpOU96EvvdO5VEyFbxBW6/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11IsMr9osktruVAlFPv3jw9q1861isL02/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gyOjaw95QToA3EAiTLnSJHN4z68mW_N4/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1VoEd13pntZj0AfFiibJKK11U1kU7jpuW/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1CZjYcl33n1Dljp1cXXxlldTqhs2_GeCt/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fwWWn5nZ44vXHK14Yooe1_LXqCw5NjLO/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tMA2DVZ0Ge6P89c8OPUdH8LT6-Yggk_t/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ (O) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอยางมี

ประสิทธิภาพและประสบความสําคัญนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม

ท่ีมีคุณภาพและมีประโยชนสูการนําไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม

ของอาจารยประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและ

รายงานการวิจัย โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชนท้ังหมดของสถาบันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30  

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน

ตอชุมชน 

 

  

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนท่ีได =  

 

 

หมายเหตุ 

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

รอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

รอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชนท้ังหมดของคณะ 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
 

จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดของสถาบันในปท่ีประเมินฯ 
X 100 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ปการศึกษา 2562 – 2563 

 

ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท้ังหมด 230 เรื่อง และมีจํานวนของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของสถาบันท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 74 เรื่อง คิดเปนรอยละ 32.17  เทากับ 5.00 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.4-1  งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชนจําแนกตามรายคณะ 

คณะ/วิทยาลัย

จํานวนงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรม

ทั้งหมดของสถาบันในปที่

จํานวนของงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรมของ

สถาบันที่นําไปใชประโยชนตอ

1. คณะครุศาสตร 16 3

2. คณะมนุษยศาสตรและ 40 11

3. คณะวิทยาศาสตรและ 14 6

4. คณะวิทยาการจัดการ 37 9

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 4

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 95 34

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 5

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการ 6 2

รวม 230 74

 

 

 

 

งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 
หนวยวัด 

จํานวน/ปการศึกษา 

2562 2563 

จํานวนของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของ

สถาบันท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

เรื่อง 76 74 

รอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

รอยละ 54.67 32.17 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 2.4-1 แสดงคาคะแนนรอยละของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2563

จํานวนของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของสถาบันที่นําไปใช

ประโยชนตอชุมชน
74

จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบันในปที่ประเมิน 230

รอยละของจํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

ตอชุมชน 32.17

คารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

คะแนนที่ได 5

 

หลักฐานอางอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.4-0-1 หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะครุศาสตร 

2.4-0-2 หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2.4-0-3 หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2.4-0-4 หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะวิทยาการจัดการ 

2.4-0-5 หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2.4-0-6 หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะศิลปกรรมศาสตร 

2.4-0-7 หนังสือรับรองการใชประโยชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.4-0-8 หนังสือรับรองการใชประโยชน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

2.4 รอยละ 30 รอยละ 32.17 5.00 คะแนน  รอยละ 35 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะมีงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชนมากยิ่งข้ึน 

https://docs.google.com/document/d/1Ig9Hi_5PCIPlal3hVi9owLGuD00fRS7X/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1JLW9oMKN6Igj8WnbnExGE9JFSE8OMSWL
https://drive.google.com/file/d/1M1OeFmMKSuQ1EQ243F90R9Uh1Io8UtlR/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hKP6cgPDvzk7Xz39atn57oIGT71wQAr4/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1bgs0JFAc9AQb2Qp27besj7tv3kgMx73R/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mELY2PQaqX4YDti0DfqeAXty4HmLewPn/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/17SnEYG5ecBxpkch5y505asRmbpCQiitU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dr4nev6SDMYClQy81xO28KHEVlwhV1IW/view?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ คะแนนประเมิน

2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 5.00

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 5.00

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 5.00

2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 5.00

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 5.00

ผลการประเมิน ระดับดีมาก
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการ

ของทองถ่ิน ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขาย

ความรวมมือท้ังภายในและภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ดวยความโปรงใส 

ชัดเจน และตรวจสอบได เพ่ือใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก    

สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ไดอยางเขมแข็งยั่งยืน 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง 

ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพ่ือสรางความสัมพันธกับ

ชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนา

ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดน

ของมหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมกับหนวยงานภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพ่ึงพาตนเองอยางยั่ งยืน ท่ีมีคณะและมหาวิทยาลัย                     

เปนผูรับผิดชอบรวมในการพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

 

หมายเหตุ 

1. ตอเน่ือง หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปข้ึนไป 

2. ยั่งยืน หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป 

3. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ปการศึกษา 2562 – 2563  

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 3.1 ผานเกณฑ

มาตรฐาน จํานวน 6 ขอ ดังนี้  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถิ่นท่ี

สอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของ

มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา หรอืตามแนวพระราชดําริ 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมกับทุกคณะ และภาคีเครือขายสวนราชการ ผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

พัทลุง และสตูล โดยลงนามความรวมมือกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล และไดมีการประชุมสรางความ

เขาใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินและใหภาคีเครือขายสวนราชการรวมกัน

พิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนา จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงไดจัดทําประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน         

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะ ไดมีการประชุมเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 

2562 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายตามประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายไดของชุมชนสูชุมชนตนแบบ ซ่ึงไดพิจารณาคัดเลือกชุมชนเปาหมาย จํานวน 7 พ้ืนท่ี ประกอบดวย จังหวัด

สงขลา จํานวน 3 พ้ืนท่ี จังหวัดพัทลุง จํานวน 2 พ้ืนท่ี และจังหวัดสตูล จํานวน 2 พ้ืนท่ี อีกท้ังไดกําหนดใหทุก

คณะลงพ้ืนท่ีสํารวจปญหาความตองการของชุมชนเปาหมายท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาสูชุมชนตนแบบท่ี

สอดคลองกับบริบท ปญหาความตองการของทองถ่ินตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย โดยไดนอมนําพระบรม          

ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ิน ตามศาสตร

พระราชามาใชในการดําเนินงาน ยึดหลัก การเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผาน

มา สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะทุกคณะ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนําชุมชน ไดรวมลงพ้ืนท่ี

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 26 กรกฎาคม – วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 เพ่ือใชเปน

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2562 2563 

ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน ขอ 6 ขอ 

 (ขอ 1-6) 

6 ขอ 

 (ขอ 1-6) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

ขอมูลประกอบการวางแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนดไวเดิมอยางตอเนื่อง               

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การดําเนินงานไดคงพ้ืนท่ีเปาหมายการพัฒนาเดิม จํานวน 7 พ้ืนท่ี ดังนี้  

จังหวัดสงขลา จํานวน 3 พ้ืนท่ี ประกอบดวย 

ลําดับ พ้ืนท่ีเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 

1. ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. ตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

จังหวัดพัทลุง จํานวน 2 พ้ืนท่ี ประกอบดวย 

ลําดับ พ้ืนท่ีเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 

1. ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน คณะวิทยาการจัดการ 

2. ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด  คณะศิลปกรรมศาสตร 

 

จังหวัดสตูล จํานวน 2 พ้ืนท่ี ประกอบดวย 

ลําดับ พ้ืนท่ีเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 

1. ตําบลเขาขาว อําเภอละงู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. ตําบลทุงนุย อําเภอควนกาหลง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

     

และกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาเพ่ิมเติม จํานวน 1 พ้ืนท่ี ดังนี ้

จังหวัดสงขลา จํานวน 1 พ้ืนท่ี ประกอบดวย 

พ้ืนท่ีเปาหมาย หนวยงานรับผิดชอบ 

ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สําหรับการพัฒนาดานการศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยยังมีการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล เปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนา

ของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายใหคณะครุศาสตร เปนเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนงาน

ดังกลาว ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมขนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ขอท่ี 1 

3.1-1-1 บันทึกขอตกลงความรวมมือกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตลู 

3.1-1-2 บันทึกสรุปประเด็นการประชุมหารือรวมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 

3.1-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย 

https://drive.google.com/file/d/1LvG7jxP8_K_5Ej8W9Bv6JZDbd1I7esJe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O9qZKRI5aMDiDuV-YTt144hHRFqwjptz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHCbTgRvaKs1o3p6rjVhSX6C6KtlMu41/view?usp=sharing
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3.1-1-4 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือ วันท่ี 25 กันยายน 2562 

3.1-1-5 สรุปขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีติดตามและประเด็นปญหาความตองการของชุมชน 

3.1-1-6 แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมขนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมกับหนวยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารวมกับคณะทุกคณะ และหนวยงานภายนอกซ่ึงประกอบดวยสวน

ราชการจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี และผูนําชุมชน ในการบริการ

วิชาการในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม โดยมีการดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ PDCA ดังนี้ 

1. การวางแผนการทํางาน (Plan)  

1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารวมกับคณะ สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชนท่ี

เก่ียวของ รวมกันกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง การกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน จากนั้นไดมีการประชุมแบบ

มีสวนรวมกับคณะ เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2562 ซ่ึงกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายชุมชนตนแบบ จํานวน 7 พ้ืนท่ี 

โดยมีพ้ืนท่ีเปาหมายจังหวัดสงขลา 3 ชุมชน พัทลุง 2 ชุมชน และจังหวัดสตูล 2 ชุมชน โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดมีการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงาน ระหวางวันท่ี 26 

กรกฎาคม – วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 โดยกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาจํานวน 7 พ้ืนท่ี ตามท่ีกําหนดไวเดิมอยางตอเนื่อง และมี

การกําหนดพ้ืนท่ีการพัฒนาเพ่ิมเติม จํานวน 1 พ้ืนท่ี 

1.2 มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและดําเนินงานโครงการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคําสั่งท่ี 666/2564 

1.3 มหาวิทยาลัยฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะตาง ๆ ไดดําเนินการลงพ้ืนท่ีติดตาม/

สํารวจประเด็นปญหา/ความตองการในการดําเนินงาน รวมกับตัวแทนชุมชน ปราชญชาวบาน กลุมอาชีพ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือนํามาขอมูลท่ีไดมาประกอบการจัดทําขอเสนอโครงการและวางแผน

ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 

1.4 มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ แผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน ภายใตแผนการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานอยางชัดเจน จํานวน 13 ตัวชี้วัด 

 

https://drive.google.com/file/d/1zPx5Ab58iYYwYLsVEWmSdVJ-1p5fL31T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18iY4fBuGqryWLkMb-TX83-IfWPsaU_te/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQuhVf0hLvnm-CTep8IcVAJNG6bp5m2e/view?usp=sharing
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2. การดําเนินงาน (Do) 

2.1 มหาวิทยาลัยฯ รวมกับหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและภาคีเครือขาย ไดดําเนินงาน

โครงการตามแผนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเปาหมาย ภายใตโครงการยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน อาทิเชน 

โครงการ พ้ืนท่ีดําเนินงาน หนวยงานรับผดิชอบหลัก 

1. โครงการพัฒนากลุมเกษตรผูผลิตแปรรูปขาวพันธุ

พ้ืนเมืองอินทรีย ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา  สูวิสาหกิจชุมชนปท่ี 2 

ตําบลเกาะแตว 

อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. โครงการอบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและสรางอาชีพ

เสริมเพ่ือยกระดับรายไดกลุมผูมีรายไดนอย ตําบลรําแดง 

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ปท่ี 2 

ตําบลรําแดง 

อําเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. โครงการใหความรูเรื่องการเพ่ิมทักษะอาชีพและ

สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในปท่ี 3 จังหวัดพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง คณะวิทยาการจัดการ 

4. โครงการชุมชนตนแบบการพัฒนาชุมชนการทองเท่ียว

วิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคีเทิดไทองคราชัน ปท่ี 2 

ตําบลเขาขาว 

อําเภอละงู 

จังหวัดสตูล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบตําบลทุงลาน อําเภอ

คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา การทําเกษตรผสมผสาน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปท่ี 2 

ตําบลทุงลาน  

อําเภอคลองหอยโขง  

จังหวัดสงขลา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

6. โครงการชุมชนตนแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตป 2 

หน่ึงอําเภอหน่ึงคณะ เขตพ้ืนท่ีตําบลโคกมวง อําเภอ 

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

ตําบลโคกมวง  

อําเภอเขาชัยสน  

จังหวัดพัทลุง 

คณะวิทยาการจัดการ 

7. โครงการชุมชนตนแบบยกระดับคุณภาพชีวิตดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชนเกาะแตว ปท่ี 2 

ตําบลเกาะแตว 

อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8. โครงการชุมชนตนแบบการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม

เพ่ือตอยอดคุณคาแกชุมชนอยางยั่งยืน ตําบลตะโหมด 

อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

ตําบลตะโหมด  

อําเภอตะโหมด  

จังหวัดพัทลุง 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

9. โครงการศูนยฝกการเรียนรูและถายทอดนวัตกรรม

ชุมชน ทุงใหญสารภีโมเดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา            

ปท่ี 2 

ตําบลละงู  

อําเภอละงู  

จังหวัดสตูล 

ตําบลทุงนุย  

อําเภอควนกาหลง  

จังหวัดสตูล 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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โครงการ พ้ืนท่ีดําเนินงาน หนวยงานรับผดิชอบหลัก 

10. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบอําเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา 

ตําบลทาหิน 

อําเภอสทิงพระ  

จังหวัดสงขลา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

11. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน OTOP 

จังหวัดสงขลา พัทลุง 

และสตูล 

ง า น ศู น ย เ ค รื่ อ ง มื อ ก ล า ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ใหกับคนในชุมชนฐานราก อําเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา 

ตําบลทาหิน 

อําเภอสทิงพระ  

จังหวัดสงขลา 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ

เทคโนโลยี 

13. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานอาน การ

เขียน และการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จังหวัดสงขลา พัทลุง 

และสตูล 

คณะครุศาสตร 

14. โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (O-net) 

จังหวัดสงขลา พัทลุง 

และสตูล 

คณะครุศาสตร 

15. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศนประกอบการเรียนการ

สอนเพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครูใหกับโรงเรียนขนาด

เล็ก 

จังหวัดสงขลา พัทลุง 

และสตูล 

คณะครุศาสตร 

16. โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

จังหวัดสงขลา พัทลุง 

และสตูล 

คณะครุศาสตร 

17. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลตําบลในจังหวัด จังหวัดสงขลา พัทลุง 

และสตูล 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

18. โครงการพัฒนาและสรางผูประกอบการ/วิสาหกิจ

รายใหมในเขตพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

จังหวัดสงขลา พัทลุง 

และสตูล 

ศูนยบมเพาะธุรกิจ 

ในการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ไดมีการกําหนดใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการจัดโครงการ

โดยการรวมลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล สํารวจปญหาความตองการพ้ืนท่ี รวมท้ังการรวมเปนผูชวยวิทยากรในการ

ฝกอบรมใหความรูแกกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการ สงผลใหเกิดการบูรณาการองคความรูจากการ

จัดการเรียนการสอนสูการใหบริการวิชาการแกชุมชน พรอมกันนี้ในการจัดโครงการของหนวยงานตาง ๆ  

มีการบูรณาการการขับเคลื่อนการดําเนินงานรวมกับระหวางคณะ มีการบูรณาการองคความรูศาสตรตาง ๆ 

ระหวางคณะและสาขาวิชาท่ีเก่ียวของดวย  
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3. การประเมินผล (Check) 

3.1 ผูรับผิดชอบโครงการชุมชนเปาหมายมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และ

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ ตอมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน เปนผูกํากับ

ติดตามรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการเปนรายไตรมาส เพ่ือรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการ

อํานวยการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

ประจาํปของมหาวิทยาลัย และเสนอตอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาตอไป 

3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตาม

ตัวชี้วัดแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ทุกไตรมาส ไปยังกองนโยบายและแผน เพ่ือรายงานผลตอมหาวิทยาลัยในภาพรวมตอไป  

3.3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหนวยงานกลาง ท่ีรับผิดชอบเปนเจาภาพหลัก ในโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนในชุมชนฐานราก และโครงการตามบริบท : ชุมชน

ตนแบบ 1 คณะ 1 อําเภอ ไดดําเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมาย

ชุมชนตนแบบ จํานวน 7 พ้ืนท่ี ระหวางวันท่ี 26 กรกฎาคม – วันท่ี 27 สิงหาคม 2563   รวมกับคณะท่ี

รับผิดชอบงานหลัก ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน และกลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 

เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน รับฟงขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือนําขอมูลท่ี

ไดมาปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการและเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน 

เปนท่ีพึงพอใจของทุกฝาย สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 

สงผลทําใหการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลเพ่ือประกอบการวางแผนประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มีความลาชา อยูระหวางวางแผนการดําเนินการ 

4. การปรับปรุงพัฒนา (Action)  

เม่ือเสร็จสิ้นโครงการมีการนําผลการประเมินโครงการ  ขอเสนอแนะและปญหาตาง ๆ มารวม

กันพิจารณาถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม เพ่ือนํามาปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมในครั้งตอไป โดยผูรับผิดชอบหลักของโครงการประสานงานรวมกับชุมชนและภาคี

เครือขาย ในการประชุมหารือ เพ่ือใหไดขอสรุปและขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการครั้งตอไป 

ประกอบกับการนําขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีไดมาปรับปรุง

แกไขรูปแบบและกระบวนการในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดการ

ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน อาทิเชน 
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ปญหา/ขอเสนอแนะ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 การพัฒนาการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชุมชนตองการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตลาดนานาสตูลจีโอ

ปารค ในพ้ืนท่ี ม.4 ตําบลละงู จังหวัดสตูล เพ่ือเปนจุด

จําหนายสินคาของชุมชน ตามแนวคิดจุดสรางสุขของ

ชุมชน 

กําหนดกิจกรรมและเสนอของบประมาณดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

ชุมชนตําบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตองการพัฒนาและ

ออกแบบทารํา รวมถึงการฝกซอมทารําเพ่ือใหเกิดความ

พรอมเพรียง อีกท้ังตองการใหสอนการแตงหนา ทําผม 

ปรับปรุงบุคลิก เพ่ือลดคาใชจาย 

กําหนดกิจกรรมและเสนอของบประมาณดําเนินการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร 

การพัฒนาพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีเปาหมาย ควรดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการในพ้ืนท่ี

เปาหมายเดิม จํานวน 7 ชุมชน และเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีอีก            

1 พ้ืนท่ี 

การพัฒนาเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP ไมสามารถ

ดําเนินการจนไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑไดแลวเสร็จ 

ภายใน 1 ป เน่ืองจากตองอาศัยกรอบระยะเวลาในการ

ขอรับรอง 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดําเนินการอยางตอเน่ืองใน

กลุมผลิตภัณฑเดิม เ พ่ือใหสามารถขอรับรองไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เ น่ื องจากอยู ในสถานการณการแพร ระบาดของ 

โรคติดเช้ือ COVID -19 ทําใหตองลดจํานวนคนในการ

รวมกิจกรรม 

เนนการลงพ้ืนท่ีและการประสานงานผานทางแอปพลิเคชัน

ตาง ๆ ในการประสานการทํางาน การแกปญหาใหแก

เกษตรกร 
 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ขอท่ี 2 

3.1-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย 

3.1-2-2 รายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2562 

3.1-2-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 666/2564 

3.1-2-4 แผนการวิจัยและบริการวชิาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 

(ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

3.1-2-5 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานโครงการ รายไตรมาส 

3.1-2-6 ภาพกิจกรรมลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xVqb1_PgheMjPJlAF0KmSI8x5mT490ij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ONyU8TYEmK-abHiuq36gA5Vx0c6ynmGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zuu_P8Omss9RX3jU5KhfsjJf3lz93n2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXuWKZ49EGt-fMwS3hcsOOWplCIF9q6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXuWKZ49EGt-fMwS3hcsOOWplCIF9q6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17ymggd6A7n9xDVD8ohmdD2ydoK6r1REI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19k02yOdiHIYrmFYXAriE8cSnQCP3qfSI/view?usp=sharing
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3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดนําองคความรูเขาไปพัฒนาในพ้ืนท่ีเปาหมายชุมชนตนแบบ สงผลให

ผูนําหรือสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ดังนี ้

1. ชุมชนตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดลง

พ้ืนท่ีบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา อยางตอเนื่อง 

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน สงผลทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมภายใน

ชุมชน ในดานการสงเสริมการประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับการเกษตร และการสรางเสริมรายไดจากการ

แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาและสรางรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชน เชน         

การพัฒนากาแฟพ้ืนเมืองโรบัสตาเปนสินคาอัตลักษณชุมชน เปนการพัฒนาการปลูกกาแฟของเกษตรกรให

ไดปริมาณ และคุณภาพสูง มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน  โดยมีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการอยางตอเนื่องตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ 2563 จํานวน 15 ราย ในพ้ืนท่ีประมาณ 50 ไร ทําการปลูกกาแฟ จํานวน 5,000 ตน 

การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของกลุมโคเนื้อทุงลาน ไดแก การทําสูตรอาหาร TMR มีเกษตรกรท่ีสนใจรวม         

7 ราย การจัดการสายพันธุ โรงเรือน อาหาร มีเกษตรกรในกลุม 25 ราย การเพ่ิมมูลคาหนอไม ของกลุม

วิสาหกิจชุมชนบานทาหมอไชย โดยนําหนอไมสดท่ีแปรรูปมาเก็บรักษาและสามารถนําไปตอยอดทําผลิตภัณฑ

อ่ืน ๆ ซ่ึงขณะนี้ยังคงดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือทําใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดและดําเนินชีวิตโดย

อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ชุมชนตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        

ไดดําเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง โดยเริ่มดําเนินการโครงการและกิจกรรมการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนกระท่ังปจจุบัน โดยบูรณาการทํางานรวมกันระหวาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สงผลทํา

ใหชุมชนเกิดการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ในดานการเกษตรและการประยุกตใชเทคโนโลยี

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนาเครื่องแกงตํามือ หมูท่ี 6 ตําบลเกาะแตว อําเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดของประชาชนในชุมชน โดยการนํา

ทรัพยากรในทองถ่ินมาสรางมูลคา การพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนมัลเบอรี่เพ่ือสุขภาพชุมชน

เขาเทียมดา โดยการนําเศษเหลือจากการผลิตไวนมัลเบอรี่มาสรางมูลคาเพ่ิมโดยการแปรรูปเปนหยีมัลเบอรี่ 

สงผลใหกลุมสามารถบริหารจัดการการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดํารงชีวิต ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมกับการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ิมคุณคาและมูลคาเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ในชุมชนใหมีความเขมแข็ง ม่ันคง นําไปสูการพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนไดอยางยั่งยืน 
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3. ชุมชนตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได

ดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลเขาขาว ดานการทองเท่ียวโดยชุมชน อยางตอเนื่อง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จนกระท่ังปจจุบัน สงผลทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ตั้งแตการ

กําหนดแผนพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน เชน การพัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการทองเท่ียว 

การยกระดับอาหารและผลิตภัณฑชุมชนสําหรับตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงทองเท่ียว

ถํ้าทะลุ แหลงทองเท่ียวตลาดนานาสตูลจีโอพารค และการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 6 กลุม ไดแก 

(1) กลุมตัดเย็บบานบอหิน (2) กลุมขนมชุมชนบานหาญ (3) กลุมขนมบานดาหลํา (4) กลุมโกปนาขา  

(5) กลุมเขาขาวโคขุน (6) กลุมขาวกลองเขาขาว 
4. ชุมชนตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี              

ไดดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลทาหิน อําเภอสทิงพระ ดานการสงเสริมการทองเท่ียว การสงเสริม

ผลิตภัณฑ และการดูแลผูสูงอายุ ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนกระท่ังปจจุบัน สงผลทําใหชุมชนเกิด

การเรียนรูและดําเนินกิจกรรม อยางตอเนื่อง เชน การพัฒนาตนแบบเตาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน 

สําหรับตําบลทาหินมีวัตถุดิบท่ีดี ไดแก ลูกตาลโตนดสุก และชิ้นสวนของตนตาล ทางตาล ใบตาล                 

แตชาวบานผลิตถานเพ่ือใชในครัวเรือนเทานั้น ไมมีการเผาเชิงธุรกิจ แตพบวา มีพ้ืนท่ีใกลเคียง ตําบลคลองรี 

ในอําเภอสทิงพระ ท่ีประกอบอาชีพผลิตถานชีวมวล จึงขอใชพ้ืนท่ีดังกลาวเพ่ือใหเกิดศูนยการเรียนรู 

ภายใตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลคลองรี และถายทอดกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทาหินตอไป 

การเสริมสรางอาชีพและการดูแลผูสูงอายุ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยการเพ่ิมทักษะอาชีพเชิงลึก

และการแปรรูปสัตวน้ํากลุมอาชีพประมง เพ่ือสงเสริมทักษะในการแปรรูปปลาท่ีมีมากในพ้ืนท่ีในชวงตนป 2564 

เพ่ือยืดอายุ โดยทําในรูปแบบปลาสมใสอวน (ภาคใต) และปลาสมสูตรอีสาน 
5. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 43 โดยคณะครุศาสตร

ไดดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ท่ีสังกัดกองกํากับ

การตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 43 จํานวน 15 โรงเรียน อยางตอเนื่อง ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล 

และตรัง ตลอดระยะเวลากวา 20 ป จนกระท่ังปจจุบัน สงผลทําใหโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เกิดการ

เรียนรูและดําเนินกิจกรรมในดานการพัฒนาหองเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย และการสงเสริมความรู ความ

เขาใจในเนื้อหากลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร และปฐมวัย อยางตอเนื่อง 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ขอท่ี 3 

3.1-3-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

3.1-3-2 รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.1-3-3 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3.1-3-4 รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.1-3-5 รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร 

https://drive.google.com/file/d/15cbVNVxF5ooXrfy7K3-7p2iEtcThtVfW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HLWQSxBuju2SVMdFO-_m8HVIuzcORXFR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAK3yn0FA41imRZFhKC2O_vaRczm04Zf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXmjwtAeMbJxMp_jUOpiBjR6vj8L0L8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/156cORq_CaEkCKoXQaJzHkquRoMpaEj0m/view?usp=sharing
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4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ

ของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือย่ังยืน 

ผลการดําเนินงาน 

ชุมชนเปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีกลไกการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

ชุมชนตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เปนชุมชนท่ีนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ซ่ึงประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร เชน สวนยางพารา สวน

ผลไม เลี้ยงโคพ้ืนเมืองและโคลูกผสม ซ่ึงจากการดําเนินกิจกรรมพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย พบวา

ชุมชนมีกลไกในการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณของคนในชุมชน ตัวอยางเชน 

- กลุมเลี้ยงโคเนื้อทุงลาน โดยมีแนวคิดมาจากคนรุนใหมในชุมชนอยากทําการเกษตรในพ้ืนท่ีของตน 

บวกกับการชอบการทําเกษตร สืบทอดการเลี้ยงโคจากบรรพบุรุษ ซ่ึงมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะของโคและ

การเลี้ยงโคแตละประเภท โดยเริ่มตนจากการเลี้ยงโคดวยตนเอง แลวคอย ๆ ขยับขยายแนะนําคนในชุมชนมา

รวมกลุม จนปจจุบันเกิดการรวมกลุมผูเลี้ยงโคเนื้อ (โคขุน) ซ่ึงมีสมาชิกในกลุมท้ังหมด 25 ราย ทางกลุมมี

แนวคิดในการพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง โดยการนํามูลโคมาทําเปนปุยอัดเม็ดซ่ึงเหมาะสําหรับการ

ใชงานปลูกพืชผักทุกชนิด สวนผสมเปนมูลโคแท 100% มาจําหนายในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเคียง การทําเบอร

โทร และบันทึกขอมูลฟารม ไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลสําหรับทําพันธุประวัติ จํานวน 4 ฟารม เพ่ือศึกษาระบบการ

ผลิตโคเนื้อ การเก็บขอมูลการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทราบถึงสถานการณจํานวนโคเนื้อของ

เกษตรกรแตละราย และจํานวนโคเนื้อท้ังหมดของกลุม ตลอดจนรูปแบบการจัดการดานตาง ๆ เชน การ

จัดการสายพันธุ โรงเรือน อาหาร เปนตน 

- กลุมอนุรักษคลองหลา ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ําคลองทอน 

ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ท้ังความหลากหลายของพันธุปลา แพลงกตอน และคุณภาพ

น้ํา ซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ เปนแหลงรวมสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ท่ีอยูอาศัย

และมีความสัมพันธตอกัน มีการถายทอดหมุนเวียนพลังงานและสสารรวมกัน ซ่ึงชุมชนมีการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการลดตนทุนคาอาหารสัตวน้ําจากสิ่งเหลือใชในชุมชนมาใชใหเกิด

ประโยชนและเพ่ิมมูลคา โดยการนําวัชพืชในลําคลองมาใชประโยชน ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการรักษาคูคลอง

อยางยั่งยืน เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ หากไมมีการกําจัดวัชพืชในคลอง จะเปน

อุปสรรคตอการสงน้ําและการระบายน้ําได ซ่ึงบริเวณคลองทอน ชุมชนมีการเลี้ยงปลานิลในกระชังอยูแลว จึงมี

การนําวัชพืชในลําคลองมาทดลองทําอาหารปลา รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณ

คลองทอน ทําใหปลานิลมีสุขภาพดี เจริญเติบโตไดดี อัตรารอดตายสูง เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

- กลุมกาแฟ โดยคนในชุมชนมีแนวคิดมาจากการอยากใชพ้ืนท่ีสวนยางพาราใหเกิดประโยชน

สูงสุด ตองการสรางรายไดเสริมจากสภาวะราคายางพาราตกต่ํา จึงปลูกกาแฟเสริมในพ้ืนท่ีสวนยางพารา 
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และพ้ืนท่ีวางเปลา จนปจจุบันมีสมาชิกผูปลูกกาแฟ จํานวน 15 ครัวเรือน พ้ืนท่ีประมาณ 50 ไร มีการนํา

ผลผลิตในพ้ืนท่ีมาแปรรูปแบบกาแฟค่ัว เครื่องด่ืมจากกาแฟ ในพ้ืนท่ี และทางกลุมมีแนวคิดในการพัฒนา

เพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง โดยการนํากาแฟท่ีเหลือใชจากการทําเครื่องดื่ม มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสบูจาก

กากกาแฟ มาจําหนวยในชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ขอท่ี 4 

3.1-4-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดนําองคความรูเขาไปพัฒนาในพ้ืนท่ีเปาหมายอยางตอเนื่อง โดยใน      

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีโครงการอันมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม หรือ

ชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง ดังนี ้

1. โครงการตามบริบท : ชุมชนตนแบบ 1 คณะ 1 อําเภอ เปาหมายจํานวน 7 ชุมชน มีผลกระทบท่ี

เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคมอยางเขมแข็ง ตัวอยางเชน  

- ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ไดรับการพัฒนาเพ่ือใหเปนชุมชนท่ีมีความ

เขมแข็งในดานเศรษฐกิจ และสังคม และผลิตยุวเกษตรเพ่ือใหเปนเยาวชนท่ีมีองคความรูทางดาน

การเกษตรโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนนการสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

เชน การสงเสริมการปลูกกาแฟเพ่ือเปนรายไดเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑหนอไมและกาแฟ การสงเสริม

การเลี้ยงโค การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติคลองหลา เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนครอบคลุมทุก

มิติอยางยั่งยืน 

- ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไดรับการพัฒนาทักษะดานการเกษตร และ

การประยุกตใชเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการคัดเลือกพันธุขาวอินทรีย การปลูกพืชหลังนาเพ่ือสราง

รายไดใหแกกลุมเกษตรกร รวมถึงการเพ่ิมมูลคาสินคาโดยการนําขาวอินทรียมาแปรรูปใหเกิดผลิตภัณฑ

เพ่ือจําหนาย โดยเปาหมายระยะยาว คือ การจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงขณะนี้อยูในกระบวนการ

รวบรวมสมาชิก โดยมีนายมาหมูด พันธุสะแหละหมัน เปนหัวหนากลุมผลิตขาวพ้ืนเมืองเกาะแตว ท้ังนี้อยู

ในกระบวนการจัดสงเอกสารตอเกษตรอําเภอ 

- ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล ไดรับการพัฒนาทักษะดานการทองเท่ียวชุมชน และ

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ทําใหชุมชนในพ้ืนท่ีอุทยานธรณีสตูลมีความพรอมในการรองรับการทองเท่ียว 

และสามารถสรางรายไดท่ีเปนรูปธรรมใหแกคนในชุมชน 

2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP เปาหมายจํานวน 15 ผลิตภัณฑ มีผลกระทบท่ีเกิด

ประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคมอยางเขมแข็ง ตัวอยางเชน  

https://drive.google.com/file/d/15cbVNVxF5ooXrfy7K3-7p2iEtcThtVfW/view?usp=sharing
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กลุม OTOP ผลกระทบท่ีเกิด 

1. ผลิตภัณฑกลุมปนหยาบาติก จังหวัดสตูล ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี1 ผลงานดีเดนการ

ประกวดการออกแบบผาไทย จากสํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสตูล 

2. ผลิตภัณฑจากใบตาล  กลุมบานเห็ดสวนเพรชปลายนา ไดรับรองมาตรฐาน มผช รหัส 497-2/187 (สข) 

3. ผลิตภัณฑแปรรูปจากไมตาลโตนด กลุมบานเห็ดสวน

เพรชปลายนา 

ไดรับรองมาตรฐาน มผช รหัส 495-8/45 (สข) 

4. ผลิตภัณฑผามัดยอม กลุมปนหยาบาติก จังหวัดสตูล ไดรับรองมาตรฐาน มผช รหัส 317-2/52 (สต.) 

5. เสื้อผาสําเร็จรูปเด็กหญิง กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมตัด

เย็บสตรีบานบอหิน 

ไดรับรอง มาตรฐาน มผช รหัส 404-4/1450 (สต) 

6. ผาคลุมผมสตรี จังหวัดสตูล วิสาหกิจชุมชน กลุมตัดเย็บ

สตรีบานบอหิน 

ไดรับรองมาตรฐาน มผช รหัส 397-12/385 (สต.) 

7. งานประดิษฐจากผา กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมตัดเย็บ

สตรีบานบอหิน 

ไดรับรองมาตรฐาน มผช รหัส 386-14/196 (สต.) 

8. ผลิตภัณฑประดิษฐจากเศษผา กลุมวิสาหกิจชุมชน 

กลุมตัดเย็บสตรีบานบอหิน 

ไดรับรองมาตรฐาน มผช รหัส 387-6/412 (สต.) 

9. ผลิตภัณฑผาบาติก กลุมปนหยาบาติก ไดรับรองมาตรฐาน มผช รหัส 16-18/51 (สต) 
 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ขอท่ี 5 

3.1-5-1 รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

3.1-5-2 รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3.1-5-3 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน ท่ีมีคณะและมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบรวม

ในการพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานพัฒนาชุมชนเปาหมาย จํานวน 7 ชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยาง

ตอเนื่องดวยความรวมมือ กับทุกคณะ สงผลทําใหปการศึกษา 2563 เกิดชุมชนตนแบบการพ่ึงพาตนเอง

อยางยั่งยืน อยางตอเนื่องจากปการศึกษา 2562  อยางนอย 2 ชุมชน ประกอบดวย 

1. ชุมชนตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเปน

หนวยงานเจาภาพหลักท่ีรับผิดชอบ ดวยความรวมมือกับงานศูนยเครื่องมือกลาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ซ่ึงจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทําใหชุมชนมี

ความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานของชุมชนท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนา

https://drive.google.com/file/d/15cbVNVxF5ooXrfy7K3-7p2iEtcThtVfW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HLWQSxBuju2SVMdFO-_m8HVIuzcORXFR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAK3yn0FA41imRZFhKC2O_vaRczm04Zf/view?usp=sharing
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อยางชัดเจนและพ่ึงพาตนเองไดอยางยัง่ยืน ดังนี ้

1) เกิดการรวมกลุมของสมาชิกโคเนื้อในชุมชนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว จนปจจุบันมีสมาชิก            

จํานวน 34 ครัวเรือน มีโคเนื้อประมาณ 280 ตัว โดยทางกลุมมีโครงสรางในการบริหารจัดการกลุมอยางชัดเจน 

2) มีระบบการบริหารจัดการกลุมท่ีชัดเจน เม่ือมีการจําหนายโคเนื้อของสมาชิกภายในกลุม จะมี

การนําเงินท่ีไดจากการจําหนาย ตัวละ 500 บาท มาลงหุนสมาชิกเพ่ิม เพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการ

กลุมอยางตอเนื่อง 

3) มีระบบการออมเงินภายในกลุม โดยสมาชิกทุกคนจะมีการออมเงิน ทุกวันเสารแรกของเดือน ๆ ละ 

100 บาท ทุกเดือนอยางตอเนื่อง 

4) สมาชิกภายในกลุมมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการขุนโคเนื้อ จากเดิมจําหนายตัวละ 15,000 – 

18,000 บาท เพ่ิมข้ันอยางนอยตัวละ 40,000 บาท 

และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมโคเนื้อตําบลทุงลาน ไดรับโลรับรองหมูบานโคเนื้อ เปน

หมูบานตนแบบ ระดับแมขาย ท่ีนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชประโยชนในการประกอบ

อาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการขยายผลไปสูหมูบานใกลเคียง จากกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2562   

2. ชุมชนตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

เปนหนวยงานเจาภาพหลักท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ป ตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทําใหชุมชนเริ่มมีความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได โดยมีรายละเอียดผล

การดําเนินงานของชุมชนท่ีแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาอยางชัดเจนและพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนี ้

1) เกิด “ตลาดนานา จีโอพารค” ท่ีเชื่อมโยงความเปนพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล ในพ้ืนท่ี

บานนาขาเหนือ หมู 4 ตําบลเขาขาว โดยตลาดเปดเต็มรูปแบบในวันเสาร-อาทิตย โดยมีสินคาโอทอปฝมือ

จากกลุมแมบานมากกวา 7 กลุม นําสินคามารวมกันวางขาย ท้ังกลุมแปรรูปจากกาแฟสูผลิตภัณฑสบูจีโอพารค 

กลุมขนมพ้ืนเมืองท่ีเชื่อมโยงกับความเปนพ้ืนท่ีอุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล และกลุมตัดเย็บเสื้อผา ท่ีใชสี

และกระบวนการผลิตผาจากสีธรรมชาติ เชน สีจากขม้ิน สีจากใบไม สรางรายไดโดยเชื่อมเสนทางและ

สินคาท่ัวไปในพ้ืนท่ีท่ีหลากหลาย พรอมท้ังเปนจุดเช็คอินใหนักทองเท่ียวท่ีมาตลาดไดเดินเลนถายรูป และ

เปนจุดสตูดิโอเวดดิ้ง 

2) กลุมตัดเย็บบานบอหิน ซ่ึงมีงานตลอดท้ังป สมาชิกมีรายได 300-1,700 บาทตอคน ตอวัน           

ซ่ึงในชวงสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประธานกลุมตัดเย็บบานบอหิน ไดตระเวนเดินสายเปน

วิทยากรในการสอนการตัดเย็บใหแกแมบานในพ้ืนท่ี และเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 ท่ีผานมา ไดรับเกียรติให

เปนวิทยากรในการอบรมถายทอดองคความรูการตัดเย็บและเทคนิคการรวมกลุมชุมชนท่ีประสบผลสําเร็จ ใหแก

ชุมชนตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ณ ศูนยเรียนรู หมู 3 ตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา โดยมีผูสนใจเขารวมอบรม จํานวน 30 คน 
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3) เกิดแหลงทองเท่ียวถํ้าทะลุ ตั้งอยูท่ีบานหาญ หมูท่ี 2 ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

ท่ีพรอมรองรับนักทองเท่ียว โดยมีอาสาสมัครนําเท่ียวท่ีหมูบาน พรอมใหบริการ จํานวน 12 ทาน มาให

ความรูและนําเท่ียวตลอดเสนทาง 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ขอท่ี 6 

3.1-6-1 โลรับรองหมูบานตนแบบระดับแมขาย จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

3.1-6-2 รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3.1-6-3 ผลการดําเนินงาน/ภาพกิจกรรมพ้ืนท่ีชุมชนเขาขาว 

3.1-6-4 รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

3.1 6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน  6 ขอ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร นโยบาย และมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน  
2. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการวิชาการ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรกระตุนใหมีการนําผลงานวิจัย/องคความรูจากงานวิจัยไปบริการวิชาการแกสังคมใหเพ่ิมข้ึน        

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการนําไปใชประโยชนจริงอยางเปนรูปธรรม 

 

https://drive.google.com/file/d/1vGp4Y3OZJauS0GnLxHzH0OoDTsdWKF3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vGp4Y3OZJauS0GnLxHzH0OoDTsdWKF3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cbVNVxF5ooXrfy7K3-7p2iEtcThtVfW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tdazr4m-3KryEfvn-WQ-_3IoUWw9oLfZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAK3yn0FA41imRZFhKC2O_vaRczm04Zf/view?usp=sharing
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ (O) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดเปาหมาย

การพัฒนาไวในแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน         

จึงตองศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 

 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

 

 

  

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนท่ีได =  

 

 

 

รอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

รอยละของจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 

จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรบัการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
 

จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 
X 100 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ปการศึกษา 2562 – 2563 

 

ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา

ชุมชนเปาหมายท้ังหมด จํานวน 9 ชุมชน และมีชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจํานวน 4 ชุมชน 

คิดเปนรอยละ 44.44 เทากับ 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.2-1 แสดงคารอยละของจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2563

จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชนของสถาบัน

4

จํานวนชุมชนเปาหมายทั้งหมดของสถาบัน 9

รอยละของจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนของสถาบัน

44.44

คารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

คะแนนที่ได ระดับดีมาก

ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

หนวยวัด จํานวน/ปการศึกษา 

2562 2563 

จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตาม

แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ชุมชน 4 4 

ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

รอยละ 50 44.44 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 3.2-2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ลําดับ 
ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การพัฒนา 

1. ตําบลทุงลาน  

อําเภอคลองหอยโขง 

จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดลงพ้ืนท่ี

บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง 

จังหวัดสงขลา อยางตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. 2559 จนถึงปจจุบัน 

โดยชุมชนไดรับการพัฒนาใหคําปรึกษาในการพัฒนาสงเสริมการ

ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับการเกษตร และการสรางเสริม

รายไดจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ

สินคาและสรางรายไดใหแกเกษตรกรและชุมชน ใหสามารถพ่ึงพา

ตนเองไดและดําเนินชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย 

1.  ป งบประมาณ พ.ศ .  2559 ได รับการสนับสนุน

งบประมาณกิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  

งานหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หมูบาน

โคเนื้อ ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ใหแก

เกษตรกร  ผูเลี้ยงโคเนื้อในเขต ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง 

จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ของโคเนื้อ โดยการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อในดานพันธุ

อาหาร และการจัดการฟารมใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ และ 

เพ่ือพัฒนากลุมการเลี้ยงโคเนื้อตนแบบใหกับพ้ืนท่ีใกลเคียง 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรวมมือกับกรมวิทยาศาสตร

และบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทศบาลตําบล

ทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา สํานักงานปศุสัตว 

อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดรวมกันดําเนินการจัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง หมูบานโคเนื้อ ตําบลทุงลาน 

อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ปท่ี 2 ใหแกเกษตรกร ใหแก

เกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อในเขตตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง 

จังหวัดสงขลา โดยไดใหความรูแกเกษตรกรในดานการพัฒนา



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 170 

ลําดับ 
ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การพัฒนา 

สายพันธุเพ่ือการผลิตลูกโคเพ่ือเปนโคขุน การขุนโคเนื้อ การผสม

เทียมโค และการทําบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟารม เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อใหมีความยั่งยืน 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการจัดกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่องหมูบานโคเนื้อ 

ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ปท่ี 3 เพ่ือ

เ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโคเนื้ อ โดยการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อในดานการวางแผนการผสมพันธุ  

การขุนโค แกสชีวภาพ การผลิตปุยมูลโค ใหกับเกษตรกรผูเลี้ยง

โคเนื้ อใหแก เกษตรกรผู เลี้ ยงโคเนื้ อในเขต ตํ าบลทุ งลาน  

อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ดังนั้นจะเห็นไดวาเกษตรกร

กลุมการเลี้ยงโคเนื้อ ตําบลทุ งลาน อําเภอคลองหอยโขง  

จังหวัดสงขลา ไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่องมา

ตลอดระยะเวลา 3 ป ทําใหกลุมโคเนื้อดังกลาวเกิดความเขมแข็ง

ทางวิชาชีพ และปจจุบันทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ยังคงลงพ้ืนท่ี

ดําเนินการเปนท่ีปรึกษาใหแกเกษตรกรมาตลอดจนถึงปจจุบัน 

และเพ่ิมกลุมเปาหมายในการสงเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพใน

ดานอ่ืน ๆ ใหแกเกษตรกรในตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง 

จังหวัดสงขลา 

4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเล็งเห็น

วาในเขตชุมชนตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา

มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย จึงใหความสําคัญในการเพ่ิม

มูลคาสินคาเกษตร และยังคงดําเนินการสงเสริมการเลี้ยงโคอยาง

ตอเนื่อง จึงไดดําเนินการจัดโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพการทํา

เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงไดดําเนิน

กิจกรรมการผลิตโคพ้ืนเมืองและการผลิตปุยมูลโคอัดเม็ด และ

การแปรรูปหนอไม ซ่ึงเปนผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน 

อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาสินคา

เกษตรใหแกเกษตรกร และเปนชองทางในการสรางรายไดใหแก

ครัวเรือนและชุมชนอีกดวย รวมถึงการฝกอบรมเรื่องการผลิตผัก

ใหแกคุณครูและนักเรียน โรงเรียนบางศาลา อําเภอคลองหอยโขง 
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ลําดับ 
ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การพัฒนา 

จังหวัดสงขลา เพ่ือฝกใหนักเรียนเปนยุวเกษตร และมีความรูใน

การผลิตผักในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ซ่ึงเปนความ

รวมมือระหวางคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับโรงเรียนบางศาลา

ในการแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางดานเกษตร  

จากการลงพ้ืนท่ีในเขตตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง 

จังหวัดสงขลา ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มาอยางตอเนื่อง

จนเกิดผลลัพธท่ีดีในดานการสงเสริมอาชีพใหแกเกษตรกร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงไดมอบหมายเขตพ้ืนท่ีตําบลทุงลาน 

อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ใหเปนเขตพ้ืนท่ีความ

รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนตนแบบ ในคราวการประชุมการ

ดําเนินงานภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได

ใหกับคนในชุมชนฐานราก  

5. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ไดตอบสนองพันธกิจดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาอาชีพ

ใหแกคนในชุมชนตามศาสตรพระราชาและตอบสนองโครงการ

ตามแนวพระราชดําริดวยโครงการพัฒนาชุมชนตนแบบตําบลทุงลาน 

อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา : การทําเกษตรผสมผสาน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาชุมชนตําบล

ทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง ใหเปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง 

ในดานเศรษฐกิจ และสังคม และผลิตยุวเกษตรเพ่ือใหเปน

เยาวชนท่ีมีองคความรูทางดานการเกษตรโดยอาศัยหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เนนการสนับสนุน สงเสริม การพัฒนาอาชีพ

ดานการเกษตร เชน การสงเสริมการปลูกกาแฟเพ่ือเปนรายไดเสริม 

การแปรรูปผลิตภัณฑหนอไมและกาแฟ การสงเสริมการเลี้ยงโค 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติคลองหลา รวมถึงการสงเสริม 

การเปนยุวเกษตร โดยเปนความรวมมือกับโรงเรียนบางศาลา 

เทศบาลตําบลทุงลาน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการ

สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนครอบคลุมทุกมิติอยางยั่งยืน 

6. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ไดดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองตอการ

พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน และสังคม โดยไดดําเนินการโครงการ
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ดังตอไปนี ้

1 )  โครงการ พัฒนาชุมชนตนแบบตําบลทุ งลาน           

อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา : การทําเกษตรผสมผสาน         

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปท่ี 2) โดยเปนโครงการ

ท่ีคณะไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เปนการนําศาสตรความรูทางดานการเกษตรมาถายทอด

ใหกับชุมชน โดยการนอมนําการทําเกษตรผสมผสานตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังองคความรูทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาชุมชนใน

พ้ืนท่ีตําบลทุงลาน  อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ใหมี

ความเขมแข็ง ในทุกมิติ เปนตนแบบในการพัฒนาท่ีมีความยั่งยืน 

ซ่ึงพ้ืนท่ีตําบลทุงลานเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดของชุมชนสูชุมชนตนแบบ ซ่ึงการดําเนินการจัด

โครงการเปนการรวมมือกันระหวางคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กับเทศบาลตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

และรวมถึงโรงเรียนบางศาลา ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรม

ดังตอไปนี้ 

1.1 กิจกรรมการพัฒนากาแฟพ้ืนเมืองโรบัสตาเปน

สินคาอัตลักษณชุมชน เปนการพัฒนาการปลูกกาแฟของ

เกษตรกรใหไดปริมาณ และคุณภาพสูง มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน  

มีการพัฒนาการแปรรูป ประกอบดวย การสีกาแฟ การค่ัว  

การบรรจุภัณฑ และการใชวัสดุเหลือใช รวมถึงการพัฒนาการ

สรางการรับรู การตลาดของกาแฟ โดยคณาจารย และนักศึกษาลง

พ้ืนท่ีพูดคุยกับเกษตรกร และชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมการ

พัฒนาการปลูกสรางสวนกาแฟโรบัสตาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ

ระบบนิเวศเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการอยาง

ตอเนื่ องตั้ งแตป งบประมาณ พ.ศ 2563 จํ านวน 15 ราย  

ในพ้ืนท่ีประมาณ 50 ไร ทําการปลูกกาแฟจํานวน 5,000 ตน โดยมี

เกษตรกรปลูกกาแฟรวมกับยางพารา จํานวน 9 ราย ปลูกกาแฟ

รวมกับไมผลหรือพืชอ่ืน ๆ 5 ราย และปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว 1 ราย 
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อยางไรก็ตามจากการพูดคุยกับเกษตรกร พบวา ในปท่ีผานมามีตน

กาแฟตายจํานวนหนึ่ง เนื่องจากน้ําทวม และการจัดการแปลง ดิน 

ปุย และสภาพแวดลอมไมเหมาะสม จากการพูดคุยดังกลาว จึงได

ขอสรุปจากท่ีประชุมใหคัดเลือกแปลงตนแบบเพ่ือสรางแปลงสาธิต

ในการปลูกกาแฟโรบัสตารวมกับยางพารา สวนแปลงอ่ืน ๆ จะให

คําแนะนําในการจัดการแปลงตามความตองการตอไป และไดมีการ

ลงพ้ืนท่ีคัดเลือกแปลงเกษตรกรตนแบบเพ่ือสรางแปลงสาธิต ได

จํานวน 2 กลุม ๆ ละ 3 ราย ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ปลูกกาแฟโรบัสตารวมกับยางพารากอนเปดกรีด 

(ยางอายุ 0-7 ป) จํานวน 3 ราย ไดแก  

1) นายเผิน จันทกาญจน ยางพารา อายุ 3 ป  

2) นายพันธ ประพรหม ยางพารา อายุ 4 ป  

3) นายอํานาจ ทองศรี ยางพารา อายุ 5 ป  

กลุมท่ี 2 ปลูกกาแฟโรบัสตารวมกับยางพาราหลังเปดกรีด 

(ยาง อายุมากกวา 7 ป) จํานวน 3 ราย ไดแก  

1) นายเฉลิม สัตเพ็ญ ยางพารา อายุ 10 ป  

2) นายธิติวุฒิ ประพรหม ยางพารา อายุ 15 ป  

3) นายสมพงศ กองคิด ยางพารา อายุ 17 ป 

รวมถึงการลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาแกเกษตรกรเก่ียวกับ 

การจัดการดินและปุยท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระบบนิเวศ และ

เก็บขอมูลสิ่งแวดลอมและการเจริญเติบโตของกาแฟเบื้องตน 

ความชื้นดิน เสนผานศูนยกลางลําตน ความกวางทรงพุม  

ความสูงทรงพุม จํานวนใบ จํานวนก่ิงแขนง และความเขียวใบ 

ท่ีอายุ 2 4 และ 6 เดือน จากการลงพ้ืนท่ีไดมีการแนะนําให

เกษตรกรใสปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 150-200 กรัม/ตน/ป 

รวมกับปุยอินทรีย อัตรา 2- 3 กิโลกรัม/ตน/ป แบงใส 2 ครั้ง  

ตนฤดูฝนและกลางหรือปลายฤดูฝน และมีการหวานวัสดุ

ปรับปรุงดินโดโลไมท 300-500 กรัม/ตน/ป เพ่ือสงเสริมการ

เจริญเติบโตแกตนกาแฟและปรับปรุงบํารุงดินใหอุดมสมบูรณ

เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในเชิงพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอม สวนใน

ฤดูแลงแนะนําใหนําฟางมาคลุมโคนเพ่ือรักษาความชื้นใหแก 
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ตนกาแฟ และพบวา การปลูกกาแฟโรบัสตารวมกับยางพารา

หลังเปดกรีด (ยางอายุ 10 ป) มีแนวโนมใหการเจริญเติบโตดี

ท่ีสุด  

ในสวนของการพัฒนาการแปรรูปกาแฟ ไดดําเนินการ

พัฒนาผลิตภัณฑกาแฟค่ัวบรรจุถุง สํารวจวัตถุดิบกาแฟท้ังในดาน

ปริมาณผลผลิตกาแฟและคุณภาพของกาแฟในชุมชน พบวา

ผลผลิตกาแฟในชุมชนจะเปนกาแฟโรบัสตาเปนหลัก และ

รูปแบบการจําหนายเดิมจะมีการขายเมล็ดกาแฟ (green bean) 

กาแฟค่ัวตามคําสั่งลูกคา ระดับการค่ัวตามความตองการของ

ลูกคา บรรจุถุงซิปไมมีแบรนดและโลโก และไดนํามาศึกษาหา

อุณหภูมิและเวลาในการค่ัวท่ีเหมาะสมในการค่ัวแตละระดับ  

กับปริมาณการค่ัวในแตละครั้ง เพ่ือใหผลิตภัณฑกาแฟค่ัวของ

ชุมชนมีคุณภาพสมํ่าเสมอมากข้ึน และไดออกแบบโลโกและ

ฉลากเบื้องตนสําหรับผลิตภัณฑดังกลาว ในสวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปกาแฟจากการศึกษา

วิธีการแปรรูปกาแฟแบบดั้งเดิม พบวา เกษตรกรในชุมชนนิยม

การสีกาแฟแบบเปยก ทําใหมีวัสดุเศษเหลือท้ิง คือ เปลือกเชอรี่

กาแฟ (คาสคารา) นอกจากนี้ยังพบวา ในชุมชนมีดอกกาแฟจาก

ตนกาแฟท่ียังเจริญเติบโตไมเต็มท่ี ซ่ึงท้ังเปลือกเชอรี่กาแฟ  

(คาสคารา) และดอกกาแฟ เปนวัสดุเหลือท้ิงท่ีสามารถนําไปแปร

รูปเพ่ือสรางมูลคาได ในเบื้องตนไดดําเนินการพัฒนาชาเปลือก

คาสคารากาแฟ โดยศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสม และวิธีการพัฒนา

สีและกลิ่นรสใหนารับประทานยิ่งข้ึน ซ่ึงขณะนี้ยังคงดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

1.2 กิจกรรมอนุรักษคลองหลา จากการลงพ้ืนท่ีดําเนิน

กิจกรรมทําใหทราบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา

คลองทอน ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลาท้ัง

ความหลากหลายของพันธุปลา แพลงกตอน และคุณภาพน้ํา  

ซ่ึงมีความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ 

เปนแหลงรวมสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ท่ีอยูอาศัยและมีความสัมพันธตอกัน 

มีการถายทอดหมุนเวียนพลังงานและสสารรวมกัน ซ่ึงการ
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อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนการสงเสริมให

คนในชุมชนใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคา 

โดยใชใหนอย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถนําขอมูลท่ี

ไดไปวางแผนพัฒนาบริเวณคลองทอนตอไปในอนาคตได และ

ดําเนินการลดตนทุนคาอาหารสัตวน้ําจากสิ่งเหลือใชในชุมชนมา

ใชใหเกิดประโยชนและเพ่ิมมูลคาได โดยการนําวัชพืชในลําคลอง

มาใชประโยชน ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งในการรักษาคูคลองอยาง

ยั่งยืน เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หากไมมีการกําจัดวัชพืชในคลอง จะเปนอุปสรรคตอการสงน้ํา

และการระบายน้ําได ซ่ึงบริเวณคลองทอน ชุมชนมีการเลี้ยงปลา

นิลในกระชังอยูแลว จึงมีการนําวัชพืชในลําคลองมาทดลอง

ทําอาหารปลา รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลใน

กระชังบริเวณคลองทอน ทําใหปลานิลมีสุขภาพดี เจริญเติบโตได

ดี อัตรารอดตายสูง เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงแนวทางการใช

จุลินทรียท่ีมีประโยชน เปนแนวทางหนึ่งท่ีไดรับความนิยมในการ

ทําเกษตรอินทรีย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดการใชยาและ

สารเคมี และปลอดภัยตอผูบริโภค  สงผลใหชุมชนมีความ

เขมแข็งมากข้ึนจากการบริการวิชาการของคณะ อีกท้ังอาจารย

และนักศึกษาไดปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริง ทําใหนักศึกษาเปน 

นักปฏิบัติไดดี มีความม่ันใจและเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ

ตอไปในอนาคต ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวยังคงดําเนินการอยางตอเนื่อง 

  1.3 กิจกรรมการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อการดําเนินการ

ของกลุมโคเนื้อทุงลาน แบงออกเปน 2 กิจกรรม ไดแก การทํา

สูตรอาหาร TMR โดยใหขอมูลการทําสูตรอาหาร TMR พรอมท้ัง

อธิบายข้ันตอนการทํางานตลอดโครงการ นอกจากนี้ไดทําการ

สํารวจเกษตรกรผูท่ีสนใจท่ีจะเขารวมกิจกรรม จากการสํารวจ 

พบวา มีเกษตรกรท่ีสนใจรวม 7 ราย จากเกษตรกรในกลุม 25 ราย 

โดยมีจํานวนโคเนื้อรวม 31 ตัว ซ่ึงมีขอตกลงรวมกัน คือ เกษตรกร

จะตองเก็บขอมูลการใชสูตรอาหาร TMR เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ 

และการยอมรับการใชสูตรอาหาร TMR หลังจากนั้นไดลงพ้ืนท่ี

เพ่ือเก็บขอมูลน้ําหนักตัวโคเนื้อของเกษตรกรท่ีเขารวมกิจกรรม
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ท้ัง 7 ราย เพ่ือใชในการประมาณปริมาณอาหารสูตร TMR 

รวมถึงลงพ้ืนท่ีเพ่ือถายพยาธิโคเนื้อ ใหกับฟารมเกษตรกรท้ัง 7 ราย 

กอนท่ีจะทําการทดสอบการใชอาหารสูตร TMR การทําพันธุ

ประวัติโคสําหรับการทําขอมูลพันธุประวัติโคเนื้อของกลุมโคเนื้อ

ทุงลานรวมกับเกษตรกรกลุมโคเนื้อทุงลาน เพ่ือชี้แจงข้ันตอนการ

ทํางาน และสํารวจสมาชิกท้ังหมดของกลุม ซ่ึงพบวาปจจุบันมี

สมาชิกรวม 25 ราย จะลงพ้ืนท่ีฟารมโคเนื้อของแตละรายเพ่ือทํา

เบอรหู และบันทึกขอมูลฟารม ไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลสําหรับทํา

พันธุประวัติ จํานวน 4 ฟารม ไดวางแผนใหนักศึกษาใหลงพ้ืนท่ี

เพ่ือศึกษาระบบการผลิตโคเนื้อ เพ่ือเก็บขอมูลการผลิตโคเนื้อ

ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี เพ่ือใหทราบถึงสถานการณจํานวนโคเนื้อ 

ของเกษตรกรแตละราย และจํานวนโคเนื้อท้ังหมดของกลุม 

ตลอดจนรูปแบบการจัดการดานตาง ๆ เชน การจัดการสายพันธุ 

โรงเรือน อาหาร เปนตน ซ่ึงขณะนี้ยังคงดําเนินกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง 

1.4 กิจกรรมการเพ่ิมมูลคาหนอไม ของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนบานทาหมอไชย ได มีการดํ าเนินการอยางตอเนื่ อง  

แตเปนการแปรรูปหนอไมกลางน้ํา ซ่ึงสามารถนําหนอไมสดท่ี 

แปรรูปมาเก็บรักษาและสามารถนําไปตอยอดทําผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ได 

จึงไดขอสรุปในการทําผลิตภัณฑ ในป ท่ี  2 คือ หนอไมตม  

ท่ีสามารถเก็บรักษาไดนานข้ึนและสามารถเก็บไวบริโภคเม่ือ

ผลผลิตขาดตลาดได  จึ ง ไดดํ า เนินการยืดอายุหนอไมสด   

ซ่ึงขณะนี้ยังคงดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

1.5 ยุวเกษตรรักษถ่ิน เปนการดําเนินกิจกรรมรวมกัน

กับโรงเรียนบางศาลา ในการจัดทําแปลงเกษตรเพ่ือใหทาง

โรงเรียนมีแหลงวัตถุดิบอาหารกลางวัน และเพ่ิมทักษะความรู

ทางการเกษตรใหแกนักเรียน ซ่ึงสามารถนําองคความรูทาง

การเกษตรไปประยุกตใชกับครัวเรือนได ซ่ึงขณะนี้ยังคงดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
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2. ตําบลเกาะแตว  

อําเภอเมืองสงขลา  

จังหวัดสงขลา 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดลงพ้ืนท่ี

บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา อยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึง

ปจจุบัน ดังนี้ 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการวิชาการ

แกสังคม เรื่อง การใชพลังงานทดแทนเพ่ือการประหยัดพลังงาน

แกชุมชน เทศบาลตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการจัดโครงการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เรื่อง 

ชุมชนตนแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมชุมชนเกาะแตว ปท่ี 1 ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอยท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกตใช

เทคโนโลยีนิเวศวิศวกรรมและชีวภาพเพ่ือยกระดับผลผลิต

ทางการเกษตร 

กิจกรรมยอยท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกตใช

ระบบพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือการเกษตรชุมชน 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินการจัดโครงการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เรื่อง ชุมชน

ตนแบบการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชุมชนเกาะแตว ปท่ี 2 และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 

รายตําบล แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะท่ี 1  

อีกท้ังคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดดําเนินการตอยอดการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมาย ดังนี้  

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ไดดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมทักษะ

และพัฒนาอาชีพของกลุมเกษตร ประกอบดวย 2 กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 การอนุรักษและการใชประโยชนพันธุ

ขาวพ้ืนเมือง  

กิจกรรมท่ี 2 การมีสวนรวมของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 

ตําบลเกาะแตว เพ่ือพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน  
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กิ จกร รม ท่ี  3  กา รแปรรู ปอาหารจากผลิ ตผล

การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา ซ่ึงเปนการพัฒนาชุมชนตั้งแตตนน้ํา 

กลางน้ํา จนถึงปลายน้ํา ในการเพ่ิมมูลคาสินคา สรางรายได

ใหแกครัวเรือน 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ไดดําเนินการพัฒนาชุมชนตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา อยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการจัดโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุม

เกษตรกร ปท่ี 2 ประกอบดวย 2 กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี  1 การมีส วนร วมของเกษตรกรเ พ่ือ

พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเปนอาชีพหลัก  

กิจกรรมท่ี 2 การอนุรักษและการใชประโยชนพันธุ

ขาวพ้ืนเมือง เพ่ือมุงเนนในการเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพและพัฒนา

อาชีพของกลุมเกษตรกรใหเกิดความยั่งยืนและม่ันคงในการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไดดําเนินการจัดโครงการ

เพ่ิมทักษะอาชีพการทําเกษตรผสามผสานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมการผลิตขาวอินทรีย กิจกรรมการ

แปรรูปผลิตภัณฑจากขาวอินทรีย ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีในเขต 

ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มาอยางตอเนื่อง 

ส ง ผล ให เกษตรกรในชุ มชนมีความต องการให ทางคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร เปนท่ีปรึกษาและจัดกิจกรรมดังกลาวอยาง

ตอเนื่องเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน  

4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินการจัดโครงการ

พัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิตและแปรรูปขาวอินทรีย ตําบลเกาะแตว 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สูวิสาหกิจชุมชน ปท่ี 1 โดย

โครงการดังกลาวเริ่มจากกระบวนการคัดเลือกพันธุขาวอินทรีย 

การปลูกพืชหลังนาเพ่ือสรางรายไดใหแกกลุมเกษตรกร รวมถึง

การเพ่ิมมูลคาสินคาโดยการนําขาวอินทรียมาแปรรูปใหเกิด

ผลิตภัณฑของชุมชน ซ่ึงการดําเนินการโครงการในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลเกาะแตวนั้น ไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน รวมถึง
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เทศบาลตําบลเกาะแตว เกษตรอําเภอในการใหคําปรึกษา        

วางแผนการทํางาน โดยเปาหมายคือสามารถจัดตั้งเปนกลุม

วิสาหกิจชุมชน ซ่ึงขณะนี้อยู ในกระบวนการวางแผนการ

ดําเนินการ และการจัดเตรียมเอกสาร รวมกับผูนําชุมชน 

เทศบาลตําบลเกาะแตว และเกษตรอําเภอในการยื่นจดกลุม

วิสาหกิจชุมชนตอไป 

5. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดําเนินโครงการพัฒนากลุม

เกษตรกรผูผลิตและแปรรูปขาวพ้ืนเมืองอินทรีย ตําบลเกาะแตว 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สูวิสาหกิจชุมชน ปท่ี 2 เปน

โครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือถายทอดองค

ความรูดานการผลิตและการคัดเลือกเมล็ดพันธุขาวพ้ืนเมืองอินทรีย 

วิธีการเขตกรรมและการเสริมรายไดจากพืช และสัตวในนาอินทรีย 

การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเสริมรายได และพัฒนาผลิตภัณฑ

ขาวพองปรุงรสเพ่ือการจําหนาย เพ่ิมรายได และพัฒนาเปนอาชีพใน

ระดับวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐานได รวมมือกับเทศบาลตําบลเกาะแตว 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รวมถึงเกษตรอําเภอ ในการให

คําแนะนําและรวมกันจัดโครงการดังกลาว ประกอบดวย 4 กิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1 การสนับสนุนและใหคําปรึกษาการ

ผลิตเมล็ดพันธุและการคัดเลือกพันธุขาวพ้ืนเมืองคุณภาพดีให

บริสุทธิ์แบบเกษตรกรมีสวนรวม ไดลงพ้ืนท่ีใหคําแนะนําแก

เกษตรกรรวมถึงรวมกันจัดทําแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุขาว

พ้ืนเมืองคุณภาพดี การคัดพันธุปนในแตละระยะการเจริญเติบโต

เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุขาวพ้ืนเมืองใหบริสุทธิ์ การคัดสายพันธุขาว

พ้ืนเมืองและจดบันทึกขอมูลลักษณะประจําพันธุในแตละระยะ

การเจริญเติบโต ท้ังนี้เพ่ือใหไดสายพันธุขาวพ้ืนเมืองท่ีบริสุทธิ์ ทํา

ใหเกษตรกรสามารถเพาะพันธุและเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวเพ่ือ

ใชปลูกในรอบถัดไป เปนการลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร 

ซ่ึงขณะนี้ยังคงดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

กิจกรรมท่ี 2 สนับสนุนและให คําปรึกษาวิธีการ

เกษตรกรรมและการเสริมรายไดจากพืชและสัตวในนาอินทรีย 

คณาจารย และนักศึกษาลงพ้ืนท่ีพบปะเกษตรกร และผูนําชุมชน 
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ในพ้ืนท่ี หมู 6 ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

โดยชี้แจงรายละเอียดของโครงการพัฒนากลุมเกษตรกรผูผลิต

และแปรรูปขาวพ้ืนเมืองอินทรียตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง

สงขลา จังหวัดสงขลา สูวิสาหกิจชุมชน (ปท่ี 2) กิจกรรมท่ี 2 

สนับสนุนและใหคําปรึกษาวิธีการเกษตรกรรมและการเสริม

รายไดจากพืชและสัตวในนาอินทรีย โดยมีเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ 2563 จํานวน 

16 ราย ในพ้ืนท่ีประมาณ 40 ไร ทําการปลูกขาวพ้ืนเมืองอินทรีย

และมีการปลูกพืชผักหลังนาเพ่ือจําหนาย ซ่ึงชวยเสริมรายได

ใหแกเกษตรกร ประมาณ 20,000-50,000 บาท/ราย อยางไรก็

ตามจากการพูดคุยกับเกษตรกร พบวา สามารถเพ่ิมรายไดลด

รายจายจากการเลี้ยงสัตวน้ํา ไดแก ปลา หอย ในนาขาว            

จากการพูดคุยดังกลาว จึงไดขอสรุปจากท่ีประชุมใหคัดเลือก

แปลงตนแบบเพ่ือสรางแปลงสาธิตในการเขตกรรมและการเสริม

รายไดจากพืชและสัตวในนาอินทรีย โดยแปลงท่ีคัดเลือกจะตองมี

บอรอง หรือคูท่ีอยูในนา หรือขุดรองคูเพ่ิมเพ่ือใชสําหรับเลี้ยงปลาได 

สวนแปลงอ่ืน ๆ จะใหคําแนะนําในการจัดการแปลงตามความตองการ

ตอไป มีการลงพ้ืนท่ีคัดเลือกแปลงเกษตรกรตนแบบ เพ่ือสรางแปลง

สาธิต โดยมีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 7 ราย ดังนี ้ 

1. นางวรรณา บินรัตแกว  

2. นางหวันสเหราะ บินมุสา  

3. นางสาวจรีนา หมวดมิเสน  

4. นายสักรียา ขุนฤทธิรงค  

5. นายมาหมูด พันธสะและหมัน  

6. นายรอเหม พันธุสะ และหมัน  

7. นางวรรณา ไชยกายุทธ  

โดยเกษตรกรท้ัง 7 ราย มีการปลูกขาวพ้ืนเมืองอินทรีย

รวมกับเลี้ยงปลาในนาขาว และมีการปลูกพืชผักหลังนาเพ่ือเสริม

รายไดลดรายจาย และลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาแกเกษตรกรเก่ียวกับ

การจัดการดินและปุยในการเตรียมแปลงสาธิตการผลิตขาว

พ้ืนเมืองอินทรียโดยการปกดํา การผลิตปุยอินทรียจากวัสดุเหลือ
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ใชในทองถ่ิน การผลิตเชื้อจุลินทรียท่ีมีประโยชนชวยควบคุมโรค

ในขาว และละลายธาตุอาหาร เพ่ือสงเสริมการเจริญเติบโตของ

ขาว การลงพ้ืนท่ีแจกจายปลาหมอแปลงเพศ พันธุชุมพร 1 ใหกับ

เกษตรกร ท่ีไดลงทะเบียนเขารวมโครงการ อัตรา 500-1,200 

ตัว/ไร ติดตามใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปลูกขาวพ้ืนเมืองอินทรีย

รวมกับเลี้ยงปลาในนาขาว และทําการเก็บขอมูลผลผลิตขาวและ

ปลา เพ่ือนําไปคํานวณตนทุนการผลิต รายได และกําไรจากการ

ขายขาวและปลาตอไป และไดนํานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 

แขนงการผลิตพืช ชั้นปท่ี 2 จํานวน 50 คน ลงพ้ืนท่ี เพ่ือพูดคุย

กับเกษตรกรในกิจกรรมปลูกพืชหลังนาเสริมรายได โดยมี

เกษตรกรเขารวม จํานวน 16 ครัวเรือน พ้ืนท่ีนาประมาณ 40 ไร 

พืชท่ีปลูก ไดแก แตงโม แตงกวา ถ่ัวฝกยาว ขาวโพดหวาน ฝก

ทอง ผักกาด กวางตุง ยาสูบ เปนตน โดยแบงนักศึกษา 3-6 คน

ตอครัวเรือน ใหชวยสนับสนุน ปรึกษา และเก็บขอมูลแปลงตั้งแต

การเขตกรรม ดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชหลังนา 

กิจกรรมท่ี 3 สนับสนนุและใหคําปรึกษาการปลูกผักสวน

ครัวปลอดสารพิษเสริมรายได คณาจารย และนักศึกษาลงพ้ืนท่ี

พบปะเกษตรกร และผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ี หมู 7 ตําบลเกาะแตว 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยชี้แจงรายละเอียดของการ

ดําเนินกิจกรรม และสํารวจความตองการในการรับการบริการ

วิชาการของเกษตรกร หมู 7 ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวัดสงขลา โดยมีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 25 ราย แบงได 3 กลุม 

คือ 1) กลุมพืชผักผสมผสาน จํานวน 12 ราย  2) กลุมไมผล 

จํานวน 5 ราย และ 3) กลุมขาวพ้ืนเมือง จํานวน 8 ราย อยางไร

ก็ตามเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ท่ีวางไว  จึ งไดดําเนินการ

สนับสนุนและใหคําปรึกษาใหแกกลุมพืชผักผสมผสานกอนเพ่ือ

พัฒนาไปสูการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเสริมรายไดตอไป 

กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนและใหการพัฒนาผลิตภัณฑ

ขาวพองปรุงรสเพ่ือการจําหนาย ลงพ้ืนท่ีพูดคุยแนะนํากิจกรรม

กับกลุมแมบานเกษตรกรสอบถามความตองการของกลุมแมบาน

เกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑขาวพองปรุงรส และพัฒนา
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ผลิตภัณฑขาวพองปรุงรสในหองปฏิบัติการ ใหกลุมแมบาน

เกษตรกรทดสอบชิมผลิตภัณฑท่ีพัฒนา เพ่ือขอขอเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการรวมถึงถายทอด

กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑท่ีพัฒนา ซ่ึงในขณะนี้ยังคงดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่องโดยกลุมเกษตรกรตองการใหพัฒนา

ผลิตภัณฑขาวพองในรูปแบบขาวพองรสหวาน ซ่ึงอยู ใน

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑในหองปฏิบัติการ โดยจะนําองค

ความรูไปถายทอดใหแกกลุมเกษตรกรตอไป 

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได

ดําเนินการตอยอดการพัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมาย โดย 

1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 ไดดําเนิน

โครงการสําหรับพัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได เรื่อง พัฒนา

ผลิตภัณฑเครื่องแกงเกาะแตว 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการสํารวจ

ปญหา ณ ศูนยเรียนรู โหนด นา เล และตําบลเกาะแตว ในชวง

เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 เปนปท่ี 1 ของพ้ืนท่ีบริการ

ตามพระราโชบาย มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ท่ีมีการยกระดับ

รายไดครัวเรือนรวมกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ลงพ้ืนท่ีสํารวจครัวเรือนรายไดต่ํากวาเกณฑ  

กชช.2  ค โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชา

วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา ระยะเวลาดําเนินโครงการระหวาง

วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 - 18 กุมภาพันธ 2563 โดยจัดกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะแตว 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินการกิจกรรม

การสํารวจความหลากหลายและการใชประโยชนพืชสมุนไพร

ดวยกระบวนการมีสวนรวมในเขตพ้ืนท่ี ตําบลเกาะแตว อําเภอ

เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยดําเนินการคืนขอมูลใหกับชุมชน

ในชวงทายของงานวิจัย และการเริ่มตนดําเนินโครงการ สําหรับ

ตําบลทาหินมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการทองเท่ียวรวมในงาน

เท่ียวทาหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรูวิถีตาลโตนด 

ครั้งท่ี 1 
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4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดําเนินการกิจกรรม

เผยแพรสาธิตการถอดประกอบตัวตนแบบ รายการอุปกรณ

นวัตกรรมเครื่องฆาเชื้อโรคดวยแสงยูวีแบบเคลื่อนท่ี ปลอดภัย 

และตนทุนตํ่า ซ่ึงเปนผลงานของอาจารยและนักศึกษาหลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน             

โดย อาจารย ดร.วรพล หนูนุน เปนผูรับผิดชอบโครงการ        

ลงพ้ืนท่ี ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะแตว เทศบาล

ตําบล (สวนงานสาธารณสุข) และการมีสวนรวมของ แกนนํา

ชุมชน อสม. และชาวบาน หมูท่ี 4 และ หมูท่ี 5 ตําบลเกาะแตว 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

3. โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน สังกัดกองกํากับ

ก า ร ตํ า ร ว จ ต ร ะ เ ว น

ชายแดน ท่ี 43 

 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะครุศาสตรไดดําเนินงานภายใต

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน   

ท่ีสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี 43 อยางตอเนื่อง 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล และจังหวัดตรัง             

ตลอดระยะเวลากวา  20 ป จนกระท่ังปจจุบัน ภายใตกิจกรรมหลัก 

คือ การพัฒนาหองเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย และการสงเสริมความรู 

ความเขาใจ ในเนื้อหากลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร และปฐมวัย 

ดังนี้ 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ไดดําเนินการพัฒนา

เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการ

วิ เคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         

กับโรงเรียนเปาหมายจํานวน 69 โรงเรียน คือ โรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 54 โรงเรียน 

และโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 

15 โรงเรียน ครูผูสอนไดรับการพัฒนาทักษะเก่ียวกับการพัฒนาให

นักเรียนอานออกเขียนได 
2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตรไดกําหนดพ้ืนท่ี

รับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนเปาหมายท้ังหมด จํานวน 69 โรงเรียน 

และมีโรงเรียนท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง จํานวน 16 โรงเรียน 

คิดเปนรอยละ 23.19 เทากับ 5 คะแนน ซ่ึงโรงเรียนท้ัง 16 โรงเรียน 

ไดรับการพัฒนาแตกตางกัน 
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ลําดับ 
ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การพัฒนา 

โรงเรียนบานตันหยงโป  จังหวัดสตูล 

โรงเรียนบานตันหยงอุมาชัยพัฒนา จังหวัดสตูล 

โรงเรียนวัดแมเตย จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนชุมชนบานดาน จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนวัดปาขวาง จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนวัดหวยพุด จงัหวัดสงขลา 

ครูผูสอนภาษาไทยไดรับการพัฒนาเก่ียวกับวิธีการสงเสริม

การอานออกเขียนได และนักเรียนในโรงเรียนไดรับนวัตกรรมดาน

การอานเขียนสําหรับเพ่ิมทักษะการอานออกเขียนไดของนักเรียน

จากการพัฒนาของนักศึกษา 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานสํานักเอาะ จังหวัดสงขลา  

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานบาโรย จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานสานแดง จังหวัดสตูล 

โรงเรียนยูงทองรัฐประชาสรรค จังหวัดสตูล  

นักศึกษาลงพ้ืนท่ีในการจัดคายเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียน

และการบูรณาการศาสตรพระราชาใหกับนักเรียนโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

โรงเรียนบานคูนายสังข จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนบานกระอาน จังหวดัสงขลา 

โรงเรียนบานปาโอน จังหวัดสงขลา  

ครูและนักเรี ยนเข าร วมการอบรมเชิ งปฏิบั ติ การ             

เรื่อง การบูรณาการชีวิตประจําวันกับเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรม

ราโชบายดานการศึกษาสําหรับครูและนักเรียนในโรงเรียนกอง

ทุนการศึกษาผานกิจกรรมคายวิชาการ จากนักศึกษาและอาจารย

จากคณะครุศาสตร 

โรงเรียนบานเการาง จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนบานควนเนียงใน จังหวัดสงขลา 

โรงเรียนวัดหวยลาด จังหวัดสงขลา 

นักศึกษาลงพ้ืนท่ีในการจัดคายครูเพ่ือศิษยพัฒนาทักษะ

ดานการอานการเขียนสําหรับนักเรียนจังหวัดสงขลา 
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ลําดับ 
ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
การพัฒนา 

3. ตําบลเขาขาว อําเภอละงู 

จังหวัดสตูล 

มหาวิทยาลัยฯ โดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร          

ไดดําเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง จนกระท่ัง

ปจจุบัน ดังนี้ 

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดลงพ้ืนท่ีตําบลเขาขาว 

อําเภอละงู จังหวัดสตูล เพ่ือรวมจัดทํารางการพัฒนาการทองเท่ียว

โดยชุมชนของตําบลเขาขาว พรอมท้ังไดประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ี

ในการพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงไดรับความรวมมือเปน

อยางดีจากผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเขาขาว กํานัน 

ผูใหญบาน และประชาชนในพ้ืนท่ีใหความสนใจในการพัฒนาการ

ทองเท่ียวโดยชุมชน พรอมท้ังไดรวมกันกําหนดแผนการพัฒนา

ทองเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงมีวาระการดําเนินการเรงดวน คือการสราง

ความรูความเขาใจใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว

โดยชุมชน 

2. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินงานโครงการอบรมเชิง

ปฏิบั ติการ การจัดการตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการ

ทองเท่ียวจังหวัดสตูล และโครงการสงเสริมความรักสามัคคี           

ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน (ปท่ี 1) 

3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินงาน โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนาชุมชนตนแบบการทองเท่ียววิถีชุมชนบูรณา

การความรักสามัคคีเทิดไทองคราชัน และโครงการสงเสริมความรัก

สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 

(ปท่ี 2) 

4. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินงานโครงการการ

พัฒนาชุมชนตนแบบการทองเท่ียววิถีชุมชนบูรณาการความรัก

สามัคคีเทิดไทองคราชัน ปท่ี 2 และโครงการสงเสริมความรัก

สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 

(ปท่ี3) 
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หลักฐานอางอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

3.2-0-1 แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปงบประมาณ             

พ.ศ. 2562-2565 ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.2-0-2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง ตําบลทุงลาน อําเภอ

คลองหอยโขง จังหวัดสงขลา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

3.2-0-3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง ตําบลเกาะแตว  

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา คณะเทคโนโลยีการเกษตร/คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม/คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.2-0-4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.2-0-5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง ตําบลเขาขาว อําเภอละงู 

จังหวัดสตูล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

3.2 รอยละ 20 รอยละ 44.44 5.00 คะแนน  รอยละ 50 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเขมแข็งในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการวิชาการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรสงเสริมการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมายเดิมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความเขมเข็งและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FQuhVf0hLvnm-CTep8IcVAJNG6bp5m2e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FQuhVf0hLvnm-CTep8IcVAJNG6bp5m2e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECWDlk6wpdVp5Rv91lpxmtUp46IpMYcy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECWDlk6wpdVp5Rv91lpxmtUp46IpMYcy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECWDlk6wpdVp5Rv91lpxmtUp46IpMYcy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18nzoTBMA58GtpSPGXSlCQQrUz2zbuQrq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18nzoTBMA58GtpSPGXSlCQQrUz2zbuQrq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d6vLpwpz458V0wUz7zkGTEXOZiJfb8MQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d6vLpwpz458V0wUz7zkGTEXOZiJfb8MQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXmjwtAeMbJxMp_jUOpiBjR6vj8L0L8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/156cORq_CaEkCKoXQaJzHkquRoMpaEj0m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/156cORq_CaEkCKoXQaJzHkquRoMpaEj0m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/156cORq_CaEkCKoXQaJzHkquRoMpaEj0m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAK3yn0FA41imRZFhKC2O_vaRczm04Zf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAK3yn0FA41imRZFhKC2O_vaRczm04Zf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LAK3yn0FA41imRZFhKC2O_vaRczm04Zf/view?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ คะแนนประเมินตนเอง

3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 5.00

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน
5.00

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 5

ผลการประเมิน ระดับดีมาก
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องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมี

จุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการ

สืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย

และตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย

หรือสรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบงชี้  จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิ

ปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนา

ตอยอดและสรางคุณคาตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการ

บริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

4. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผน                

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารสถาบัน 

5. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 

7. มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรูหรือนวัตกรรม          

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม 

8. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซ่ึงเปนท่ียอมรับใน

ระดับชาติ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 - 8 ขอ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ปการศึกษา 2561 – 2563  

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 4.1 ผานเกณฑ

มาตรฐาน จํานวน 7 ขอ ดังนี้  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอด

และสรางคุณคาตามจุดเนนของสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

      มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบการดําเนินงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ดังนี้ 

      1. ใหทุกหนวยงานจัดใหมีระบบและกลไกดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตาม

มาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

      2. ใหทุกหนวยงานกําหนดใหมีการจัดทําแผนงานหรือโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย  โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในการวางแผน ติดตามประเมินผลความสําเร็จและนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมท้ังรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 

     3. ให ทุกหนวยงานสรางความตระหนักใหบุคลากร นักศึกษา เห็นถึงคุณคาของภู มิปญญา 

ดานวัฒนธรรมทองถ่ินและวัฒนธรรมชาติ 

  4. ใหทุกหนวยงานสงเสริมใหมีการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย           

ภูมิปญญาทองถ่ินตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย 

      5. ใหทุกหนวยงานสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทยกับการจัดการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ หรือกิจกรรมนักศึกษา นําไปสูการ

สรางความรูความเขาใจ ในศิลปะและวัฒนธรรม และการประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรม 

       6. ใหทุกหนวยรวมมือกับองคการตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

ขอ 6 7 ขอ 

(ขอ1-7) 

7 ขอ 

(ขอ1-7) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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นานาชาติ ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ สืบสาน เผยแพรดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

      ท้ังนี้ โดยมุงสงเสริมใหทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย  เพ่ือการพัฒนาตอยอดและสรางคุณคาตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย มีการกําหนดผูรับผิดชอบ 

ตั้งแตคณะกรรมการอํานวยการท่ีประกอบดวยรองอธิการบดี ฝายยุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษาและ

คุณลักษณะบัณฑิต ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม รอง

คณบดีทุกคณะ หัวหนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะกรรมการดําเนินงาน ท่ีประกอบดวยบุคลากร

จากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรจากคณะ มีเครือขายความรวมมือของชุมชน ภาครัฐและ

ภาคเอกชน ดานการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ การเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปนพ้ืนบาน เพ่ือเผยแพรตอ

สาธารณชนอยางเปนระบบ มีการสรางมาตรฐานศิลปนดานการแสดงโนราและหนังตะลุงท่ีไดรับการรับรอง

จากศิลปนแหงชาติ เพ่ือเผยแพรสูสาธารณชนและสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดานศิลปะและ

วัฒนธรรมสูการเผยแพร ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังนี้ ในการดําเนินงานทุกข้ันตอนมีการประเมินผล

การทํางานอยางเปนระบบ นําไปสูการปรับปรุงการทํางานในทุกมิติ เพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดไวอยางเปนระบบ 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ขอท่ี 1 

4.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.1-1-2 นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

ผลการดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ฉบับทบทวน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน รวมท้ัง

จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน มีรายละเอียดดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 อนุรักษ สืบสาน ฟนฟู ปกปอง พัฒนาและเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวยวัด คาเปาหมาย 

1. อนุรักษ  สืบสาน ฟ นฟู  พัฒนาและ

เผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรมใหคงอยูอยางยั่งยืน  

1. โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการยอมรับใน

ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาต ิ

โครงการ 3 

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-1-1.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-1-2.pdf
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการวิจัย สรางสรรคและบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอม 
 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวยวัด คาเปาหมาย 

2. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

ศิ ลปกรรมร วมกับชุมชนท อง ถ่ินและ

หนวยงานภายนอก 

โครงการ/กิจกรรมท่ีอนุรักษ สืบสาน

ประเพณีทองถ่ิน 

โครงการ 7 

3. สรางและพัฒนาความรวมมือในการ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่ งแวดลอม

ศิลปกรรมระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และ

นานาชาต ิ

1 . เ ค รื อ ข า ย ค ว า ม ร ว ม มื อ ด า น

ศิ ลปวั ฒนธรรมและสิ่ งแวดล อม

ศิลปกรรมระดับทองถ่ิน ระดับชาติ 

ระดับนานาชาต ิ

เครือขาย 3 

2. ชุมชนตนแบบดานศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

ชุมชน 1 

วัตถุประสงค ตัวชี้วัด หนวยวัด คาเปาหมาย 

1. สร างความโดดเด นในด าน

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่ งแวดลอม

ศิลปกรรม  

1. ฐานขอมูลองคความรูและภูมิปญญา

ทองถ่ินดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ศลิปกรรม 

มิติฐานขอมูล 2 

2.ศูนยความเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน 

ศูนย 1 

3. แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

แหลงเรียนรู 1 

4. ความสําเร็จของการพัฒนาแหลงเรียนรูทาง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

รอยละ 70 

5. โครงการสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ

สรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 1 

6. ชุมชนท่ีได รับการส งเสริ มกิจกรรม

เศรษฐกิจสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม 

ชุมชน 1 

2.  บู รณาการราย วิ ชาด าน

ศิ ลปวัฒนธรรม ในรูปแบบสห

วิทยาการ 

ร า ย วิ ช า ท่ี มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร ด า น

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือ

การวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

รายวิชา 3 

3. วิจัยและสรางผลงานวิชาการ 

หรืองานสรางสรรคเพ่ือใหเกิด

มูลคาเพ่ิมทางศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1. ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในการ

พัฒนา สงเสริมและพัฒนาภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

ผลงาน 1 

2. ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และนานาชาต ิ

ผลงาน 1 
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หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ขอท่ี 2 

4.1-2-1 แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563-2565 ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ

ประยุกตใชศิลปวัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจใน

ศิลปะและวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี ้

การบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน  

 1. รายวิชาภาษาจีน ระดับตน 1 และ 2  รหัสวิชา 1571101 และ 1571102 

    มีการดําเนินการ โดยนักศึกษาไดนําความรูท่ีไดรับจากรายวิชามาถายทอดใหแกผูอ่ืน เชน การจัด

บอรดวันตรุษจีน การสรางงานนําเสนอเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย-จีน เพ่ือเผยแพรผาน เพจ : SKRU หลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

 2. รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  รหัสวิชา 2531103 

 มีการดําเนินการ โดยการออกคายพัฒนาโรงเรียนวัดปาขาด อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ใน

ลักษณะโครงการจิตอาสารวมระหวางนักศึกษา วัด โรงเรียนและชุมชน เพ่ือบูรณาการองคความรูสูปฏิบัติ 

การคาย แลวกําหนดเปนชิ้นงาน จํานวน 1 ชิ้นงาน 

 3. รายวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม  รหัสวิชา 2531706 

 มีการดําเนินการ โดยการเดินทางไปทัศนศึกษาบทบาทการขับเคลื่อนเมืองเกาสูเมืองมรดกโลก 

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจบทบาทของการขับเคลื่อนเมืองเกาสงขลาสูเมืองมรดกโลก แนวทางและ

การมีสวนรวมของชุมชน  และภาคสวนท่ีเก่ียวของ อีกท้ังยังกระตุนจิตสํานึกการหวงแหนและรักษาคุณคา

มรดกเกาของเมืองสงขลา 

 4. รายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  รหัสวิชา 3652401 

 มีการดําเนินการ โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการคา ไดเขารวมโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ MGT สรางสรรคลานวัฒนธรรมทองถ่ิน ระหวางวันท่ี 12-14 ธันวาคม 2563               

ซ่ึงนักศึกษาตองออกแบบรานและจําหนายอาหาร (ธุรกิจจําลอง) ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูการบริหารราน 

การแบงหนาท่ีในการทํางาน กระบวนการคิดแกไข และการตัดสนิใจเฉพาะหนา 

 5. รายวิชารองเง็งและวิชาเพลง  รหัสวิชา 2172237  และรายวิชาการแสดงพ้ืนบานภาคใต รหัสวิชา 

2173249 

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-2-1.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-2-1.pdf
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 มีการดําเนินการ โดยนํามาสรางสรรคผลงานชุดการแสดงสงเขาประกวดการแสดงพ้ืนบาน    

ประจําป 2563 “รวมศิลปแผนดินสยาม” จัดโดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เม่ือวันท่ี          

25 กรกฎาคม 2563 โดย ผศ.ทัศนียา คัญทะชา 

 6. รายวิชาการรําแมทาโนรา  รหัสวิชา 2171215 

 มีการดําเนินการ โดยนํามาสรางสรรคผลงานชุดการแสดงสงเขาประกวดการแสดงพ้ืนบาน 

ประจําป 2563 “รวมศิลปแผนดินสยาม” จัดโดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เม่ือวันท่ี 

25 กรกฎาคม 2563 โดย อาจารยยุทธพงศ ชวยนาเขต 

 7. รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ รหัสวิชา 2333619 

 มีการดําเนินการ โดยการเขารวมโครงการรวมทําชุดประจําชาติ พาผลงานนองสู เวทีสากล                 

ชุด “เรือพระแหงสยาม” ในการประกวด มิสแกรนด ไทยแลนด 2020 (ออกแบบและตัดเย็บ โดย คัมภีร 

อลังการ และนักศึกษาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) นักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางาน

ออกแบบ การศึกษาแนวคิด การรางแบบ การทําแพตเทิรน การใชสี และการผลิตผลงานกับดีไซดเนอรระดับ

มืออาชีพ รวมท้ังไดเรียนรูและศึกษาวัสดุตาง ๆ ท่ีสามารถนาํมาใชในการผลิตผลงานได 

 8. รายวิชาเคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ  รหัสวิชา 4214506 

 มีการดําเนินการ โดยการนําผลตาลโตนดจากกลุมวิสาหกิจชุมชนทาหิน อําเภอสิงหนคร จังหวัด

สงขลา มาทําการสกัดสารจากผลตาล และทําเปนผงเพ่ือใชเปนสวนผสมในการทําผลิตภัณฑสบู แชมพู 

 9. รายวิชาหัวขอพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2 รหัสวิชา 4613630 

 มีการดําเนินการ โดยการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

ดวยการผสานกับความรูในรายวิชาเพ่ือประยุกตและพัฒนาการจัดเก็บและเผยแพร ขอมูลสถานท่ีแหลง

ทองเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมในสงขลา ซ่ึงเปนการพัฒนาในรูปแบบ Mobile application โดยใช 

Flutter Framework เพ่ือจัดเก็บและแสดงขอมูลสถานท่ีแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมในสงขลา 

โดยสามารถจัดเก็บภาพถาย รายละเอียดและตําแหนงท่ีตั้ง (ละติจูด ลองติจูด) ของสถานท่ีได ตลอดจน

สามารถแสดงตําแหนงท่ีตั้งของสถานท่ีบนแผนท่ีและนําทางไปยังสถานท่ีนั้นได ซ่ึงมีการพัฒนาโดยใช  

Flutter Framework เชื่อมโยงไปยังฐานขอมูล Firebase เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลและภาพถาย โดยใช

ความสามารถของ Google Map ในการแสดงแผนท่ีและการนําทาง โดยกิจกรรมนี้นักศึกษาจะไดทราบถึง

สถานท่ี ประวัติ และตําแหนงท่ีตั้งของแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมในสงขลา อีกท้ังไดมีสวนรวมใน

การแบงปนขอมูลผานรูปแบบ Mobile application ท่ีนักศึกษาพัฒนาได 

 10. รายวิชาพ้ืนฐานสปาเพ่ือสุขภาพ  รหัสวิชา 4751201 

 มีการดําเนินการ โดยใหนักศึกษานํารายวิชามาทําการศึกษาทากายบริหารดวยทาฤาษีดัดตน และ

ทําการฝกปฏิบัติ พรอมท้ังจัดทําเปนสื่อใหความรูเผยแพรสูสาธารณะ 
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การบูรณาการงานดานศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย 

 1. รายวิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน  รหัสวิชา  4954803 

 มีการดําเนินการ โดย การวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการสวดมนตเพ่ือชวยในการนอนหลับของ

ผูสูงอายุในตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ซ่ึงไดดําเนินการจนแลวเสร็จ ไดรับการ

ตอบรับใหนําเสนอดวยวาจา และตีพิมพ Proceeding โดย วรพล หนูนุน  เพ็ญนภา วิบูลยพันธ                

และภัชชนก รัตนกรปรีดา การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนทองถ่ินและสังคม ระดับชาติ ครั้งท่ี 20 

UNIVERSITY ENGAGEMENT ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 2. บทความวิจัยเรื่องการดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอดตามวิถีมุสลิมใหม ในตําบลกะลุวอเหนือ 

อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 มีการดําเนินการ โดยไดเขารวมนําเสนอบทความวิจัย ประเภท Oral Presentation ในงานประชุม

วิชาการระดับชาติ “การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสรางสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวงษ

ชวลิตกุล ครั้งท่ี 1 The 1st National Conference on Health Research and Innovation 2021         

(1st NCHRI 2021) หัวขอ “การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสรางสุขภาวะ” ในวันท่ี 16 มีนาคม 2564            

ใชรูปแบบการประชุมออนไลน ผานโปรแกรม Zoom และไดรับการตีพิมพ Proceeding ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 โดยเยาวลักษณ เตี้ยนวน และขนิษฐา ศรีสุข  หนา 238-249 

 3. งานวิจัย เรื่องการออกแบบสื่อประชาสัมพันธสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยมีแรงบันดาลใจ

จากวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน และอัตลักษณของการแสดงพ้ืนบานท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

บูรณาการกับรายวิชาวีดิโอชั้นสูง รหัสวิชา 2333512 (ชั้นปท่ี 3) ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา คือ นักศึกษานําองค

ความรูมาปรับใชกับการเรียน สรางสรรคผลงานวีดิโอได 

 4. งานวิจัย เรื่องการออกแบบอินโฟกราฟกเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา

ตํานานหัวนายแรงเขาเกาแสน ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา บูรณาการกับรายวิชาคอมพิวเตอร

เพ่ือการออกแบบ 2 มิติ รหัสวิชา 2331501 (ชั้นปท่ี 1) ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา คือ นักศึกษานําองคความรูมา

ปรับใชในการออกแบบเปนผลงานการออกแบบ 2 มิติ โดยไดแรงบันดาลใจจากสถาปตยกรรมยานเมืองเกา

สงขลา รูปแบบ Vector Design 

 5. การวิจัย เรื่องการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาสูการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 มีการดําเนินการวิจัย โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการ ดังนี ้

 โครงการวิจัยท่ี 1.1 กลุมวิสาหกิจชุมชน ตําบลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา               

กลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลเขาแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 โครงการวิจัยท่ี 1.2 ผูประกอบการผลิตภัณฑกะป เกาะยอ จังหวัดสงขลา 

 โครงการวิจัยท่ี 1.3 วิสาหกิจชุมชนกลุมมัดยอมสีมายา ตําบลหนาถํ้า อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 โครงการวิจัยท่ี 1.4 เมืองเกาสงขลา จังหวัดสงขลา 

 โครงการวิจัยท่ี 1.5 วิสาหกิจชุมชนโคกมวง ตําบลโคกมวง อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
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 6. งานวิจัย เรื่อง การเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงรองเง็งในรูปแบบ Duet สําหรับไวโอลิน  

 มีการดําเนินการ โดยบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชาเครื่องสายเสียงสูง 2  

รหัสวิชา 2161222 และรายวิชารวมวงเล็กเครื่องสาย 2 รหัสวิชา 2162452 ในภาคเรียนท่ี 2/2563 

ผูสอนไดนําแบบฝกบทเพลงจากงานวิจัยมาใชเปนสื่อการเรียนการสอนและใหความรูเก่ียวกับประวัติและ

เทคนิคการบรรเลงบทเพลงพ้ืนบานภาคใตของไทย 

การบูรณาการงานดานศิลปะและวฒันธรรมกับการบริการวิชาการ 

 1. โครงการการพัฒนาชุมชนตนแบบการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมเพ่ือตอยอดคุณคาแกชุมชนอยางยั่งยืน 

ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ในกิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสรรคละครเพ่ือ

เสริมสรางคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค เม่ือวันท่ี 6-9 เมษายน 2564 ซ่ึงเปนโครงการบริการวิชาการแก

สังคมใต โครงการพระบรมราโชบายฯ คณะศิลปกรรมศาสตร โดย อาจารยรัชยา วีรการณ ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมท่ี 4 ไดนํามาบูรณาการกับรายวิชาละครเพ่ือพัฒนา 2 

 2. โครงการพัฒนาชุมชนตนแบบการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมเพ่ือตอยอดคุณคาแกชุมชนอยางยั่งยืน 

ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง บูรณาการกับรายวิชาเทคนิคการออกแบบสิ่งทอ รหัสวิชา 

2332607 (ชั้นปท่ี 2) สงผลใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการยอมสีธรรมชาติ และการสรางลวดลายผา          

มัดยอม สามารถนําความรูเรื่องการยอมสีธรรมชาติ และการสรางลวดลายผามัดยอมถายทอดใหกับชมุชนได 

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สปาทรายบําบัดเพ่ือสุขภาพ วันท่ี 25-26 กันยายน 2563       

ณ ชุมชนบานแหลมกรวด ตําบลเกาะหมาก อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยมีการถายทอดองคความรู

ดานการแพทยแผนไทย และทักษะดานสปาทราย บําบัดเพ่ือสุขภาพ โดยใชวิธีการผสมผสานกับทางบริหาร

ฤาษีดัดตนกับเม็ดทรายท่ีมีความออนนุมในการบําบัดบริหารเทาเพ่ือสุขภาพ 

 4. รายวิชาการฟงและพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ รหัสวิชา 155130  

 มีการดําเนินการ โดยนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ไดนําความรูทางภาษาและทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ไป

บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมในกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (English Camp) ใหกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานน้ํากระจาย อําเมือง จังหวัดสงขลา ในวันท่ี 5-6 เมษายน 2564 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูทางภาษาอังกฤษท่ีไดจากในหองเรียนไปถายทอดและพัฒนา

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ขอท่ี 3 

4.1-3-1 รายงานผลการดาํเนนิงานดานศิลปะและวฒันธรรม ปการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ 

4.1-3-2 รายงานผลการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร 

4.1-3-3 รายงานผลการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

4.1-3-4 รายงานผลการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-3-1.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-3-2.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-3-3.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-3-3.pdf
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-3-4.pdf
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4. มีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยฯ โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  เพ่ือดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีแผนการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 1 อนุรักษ สืบสาน ฟนฟู ปกปอง พัฒนาและเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน และประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการวิจัย สรางสรรคและ

บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมศิลปกรรม มีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรม/

โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะ/หนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามบันทึก

ขอความ เรื่อง ขอใหรายงานผลการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2563 เรื่อง การ  

บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ และบันทึก

ขอความ เรื่อง ขอความอนุเคราะหรายงานผลการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานตอผูบริหาร ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 อนุรักษ สืบสาน ฟนฟู ปกปอง พัฒนาและเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ 

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1.  อนุรั กษ  สืบสาน ฟ น ฟู 

พัฒ นา แ ละ เ ผ ย แพ ร ด า น

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมใหคงอยู

อยางยั่งยืน  

โครงการ/กิจกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ท่ี ไ ด รั บกา รยอมรั บ ใน

ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ 

3 โครงการ 3 โครงการ บรรล ุ

2. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม

รวม กับชุมชนทอง ถ่ินและ

หนวยงานภายนอก 

โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ท่ี

อนุรักษ สืบสานประเพณี

ทองถ่ิน 

7 โครงการ 7 โครงการ บรรล ุ
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ 

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

3.  สร า งและพัฒนาความ

ร ว ม มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมระดับ

ท อ ง ถ่ิ น  ร ะดั บชาติ  แ ล ะ

นานาชาติ 

1. เครือขายความรวมมือ

ด านศิ ลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรมระดับ

ทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับ

นานาชาติ 

3 เครือขาย 3 เครือขาย บรรล ุ

 

2 . ชุ ม ช น ต น แ บ บ ด า น

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

1 ชุมชน 1 ชุมชน บรรล ุ

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการวิจัย สรางสรรคและบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดลอมศิลปกรรม 
วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

1. สรางความโดดเดน

ในดานศิลปวัฒนธรรม

แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม

ศิลปกรรม 

1. ฐานขอมูลองคความรูและภูมิ

ปญญาทองถ่ินดานศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

2 มิตฐิานขอมลู 2 มิติฐานขอมูล บรรล ุ

2 .  ศู น ย ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ด า น

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรมทองถ่ิน 

1 ศูนย 1 ศูนย บรรล ุ

3.แหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอมศิลปกรรม 

1 แหลงเรียนรู 1 แหลงเรียนรู บรรล ุ

4. ความสําเร็จของการพัฒนา

แหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

รอยละ 70 อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ไมบรรล ุ

 

5.  โครงการส ง เสริม กิจกรรม

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร า ง ส ร ร ค ด า น

ศิลปวัฒนธรรม 

1 โครงการ 1 โครงการ บรรล ุ

6.  ชุมชน ท่ี ได รับการส ง เสริ ม

กิจกรรมเศรษฐกิจสรางสรรคดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

1 ชุมชน 1 ชุมชน บรรล ุ
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วัตถุประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

2. บูรณาการรายวิชา

ดานศิลปวัฒนธรรมใน

รูปแบบสหวิทยาการ 

รายวิชาท่ีมีการบูรณาการดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ 

3 รายวิชา 3 รายวิชา บรรล ุ

3. วิจัยและสรางผลงาน

วิ ช า ก า ร  ห รื อ ง า น

สรางสรรคเพ่ือใหเกิด

มู ล ค า เ พ่ิ ม ท า ง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

1. ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน

ในการพัฒนา สงเสริมและพัฒนา

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1 ผลงาน 1 ผลงาน บรรล ุ

2. ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ี

ไ ด รั บ ก า รตี พิ มพ เ ผ ย แ พร ใ น

ระดับชาติ และนานาชาติ 

1 ผลงาน 1 ผลงาน บรรล ุ

 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ขอท่ี 4 

4.1-4-1 ผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดนําผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ 

ดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มาเขาท่ีประชุมกับคณะกรรมการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือรวมกันวางแผนการดําเนินงานการบูรณาการ 

ระหวางกิจกรรม/โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ตาง ๆ การบริการวิชาการ และการวิจัย พรอมท้ังใหมีกํากับติดตามผลการบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพ

อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ไดมีการออกแบบฟอรมการติดตามการดําเนินงานการบูรณาการระหวางกิจกรรม/

โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ การบริการ

วิชาการ และการวิจัย โดยจะมีการติดตามผลการบูรณาการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ เพ่ือใหมีการบูรณา

การดานศิลปวัฒนธรรมครบทุกดาน ท้ังการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ขอท่ี 5 

4.1-5-1 รายงานการประชุม คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย 

4.1-5-2 แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-4-1.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fculture.skru.ac.th%2Fbook%2Ffile%2Fsar2563%2F2.1-5-1.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3XC23GVagCITU4s13J7eF2C8I_99149Mi3RHklXqPWF4zCe955DcRHieA&h=AT2LS5ypnOH-kzqLK_I1SWuTWugY4QxVe8QIIdvBhl0imvLIGgTEkxd2vLClinsgom0FWIyTCdxdRCpWB0960-vLc-NKkhkXX-4dqRcgT2Z95q6gZRJLOKfte_IuM2JEStwI
http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/4.1-5-2.pdf
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6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทย และเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชนดวยชองทางท่ี

หลากหลาย ดังนี้ 

 1. ทางเว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2. FACEBOOK และ FANPAGE สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     

 3. เผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพ วารสารเพ่ือการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปาริฉัตร  

 4. เผยแพรผานทางสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา F.M.105.75 MHz  

 5. ฐานขอมูลสงขลาคดีศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ขอท่ี 6 

4.1-6-1 เว็บไซตสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

4.1-6-2 FACEBOOK และ FANPAGE สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา  

4.1-6-3 วารสารปาริฉัตร  

4.1-6-4 สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา F.M.105.75 MHz 

4.1-6-5 ฐานขอมูลสงขลาคดีศึกษา  

7. มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรูหรือนวัตกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดโครงการสงเสริมศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนา

แหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนหัวเขาแดง ซ่ึงประกอบดวย 

      1. การจัดทําแผนท่ีวัฒนธรรม และคูมือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สงขลาฝงหัวเขาแดง 

      2. พัฒนาศูนยการเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

           - ฐานกิจกรรมผาคราม 

           - ฐานกิจกรรมปนดินหัวเขา 

           - ฐานกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม 

           - ฐานกิจกรรมสมุนไพร 

      3. พัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ินจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหเปนสินคาของฝากของท่ีระลึก 

      4. สงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สงขลาฝงหัวเขาแดง โดยการผลิตสื่อ

http://culture.skru.ac.th/
https://www.facebook.com/art.cultural
https://anyflip.com/fwmtg/kugf/


รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 201 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

ประชาสัมพันธออนไลนในรูปแบบตาง ๆ 

ท้ังนี้ โดยมีการดําเนินจัดโครงการ ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 สํารวจสภาพปญหาและความตองการพัฒนาของชุมชนหัวเขาแดง 

กิจกรรมท่ี 2 สัมมนาเชิงปฏิบั ติการจัดทําโปรแกรมเสนทาง และกิจกรรมการทองเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน  หัวเขาแดง 

กิจกรรมท่ี 3 การจัดทําแผนท่ีวัฒนธรรม และคูมือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สงขลาฝงหัวเขาแดง 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาศูนยการเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ินจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหเปนสินคาของฝาก

ของท่ีระลึก 

กิจกรรมท่ี 6 สงเสริมประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สงขลาฝงหัวเขาแดง 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ขอท่ี 7 

4.1-7-1 โครงการสงเสริมศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมชุมชนหัวเขาแดง   

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

4.1  7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน  8 ขอ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม

เปนท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศอยางตอเนื่อง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 

 

 

http://culture.skru.ac.th/book/file/sar2563/2.1-7-1.pdf
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ (O) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือ

สรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ  

เกณฑมาตรฐาน  

 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการ

จัดทําฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 

เกณฑการประเมิน 

มีการจัดการดานศิลปะและวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวนองคความรู 

2 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

3 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

4 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

5 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

6 เรื่อง 

 

หมายเหตุ 

 ตองมีเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถ่ินน้ันอยางเปนระบบ 

  - เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 

  - งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ี 4.2 ปการศึกษา 2561-2563 

ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย หนวยวัด 
ปการศึกษา 

2562 2563 

องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม เรื่อง 6 6 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิด

ความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน 

สังคม และประเทศชาต ิจํานวน 6 องคความรู รายละเอียดดังนี้ 

ลําดับ องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

1. องคความรูจากงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตเทริดโนรามรดกทาง

วัฒนธรรมโดยการประยุกตวัสดุสมัยใหมในการผลิตของภูมิปญญาในแถบลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา ครั้งนี้ ในดานความเขมแข็งของชุมชนการประดิษฐเทริดโนราถือเปนวิชาชีพชั้นสูง 

ซ่ึงมักมีคนท่ีจะทํานอยมีผูถายทอดไดนอยมาก ซ่ึงในการนํามาใชในการตลาด จะสามารถ

ทําไดจํานวนครั้งละนอย ๆ ปริมาณในการจัดทําข้ึนอยูกับจํานวนการสั่งซ้ือ คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ จะมีความแตกตางไมสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑได ไมมีความเปน

มาตรฐาน  จึงไดมีการวิจัยนําวัตถุดิบมาทดแทนผลิตภัณฑ ซ่ึงโดยปกติจะใชไมบางชนิดเปน

วัตถุดิบหลักซ่ึงคอนขางหาไดยาก ในบางพ้ืนท่ีและในบางฤดูกาลเทานั้น โดยการวิจัยนี้ไดนํา

ประเก็น ซ่ึงเปนวัตถุสังเคราะหสมัยใหม นํามาใชแทนวัตถุดิบท่ีเปนไม ซ่ึงจะสามารถ

ควบคุมและปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑไดงาย ในการพัฒนาวัตถุดิบทดแทน            

มาประดิษฐเทริดโนรา ซ่ึงสามารถตอยอดงานวิจัย นํามาทําเปนของท่ีระลึกยอขนาดไดงาย 

การประดิษฐเทริดโนราจะมีตนทุนในการทําคอนขางสูงมาก เรามีการพัฒนาหาวัตถุดิบ

ทดแทน เชน ประเก็น จะทําใหลดคาใชจายในการผลิต และสะดวกในการหาวัตถุดิบในทุก

ฤดูกาล ลดระยะเวลาในการประดิษฐไดมาก ควบคุมคุณภาพในการประดิษฐได  

ในด านการตลาดพบวาการผลิต เทริดโนราในแตละครั้ ง ทําไดจํ านวนนอยมาก  

และไมเพียงพอตอความตองการ อีกท้ังผลิตภัณฑขาดความทนทานแข็งแรงสวยงาม                     

มีคุณภาพท่ีดีแตยังขาดระบบในการจัดการดูแลรูปแบบในการผลิต วัตถุดิบคอนขางหายาก และมี

การประดิษฐดวยมือเทานั้นอาศัยภูมิปญญาเฉพาะตนของผูผลิตเทานั้น งานวิจัยชิ้นนี้เปน

การศึกษาความเปนไปไดในการหาวัตถุทดแทนในการผลิต เพ่ือทดแทนวัตถุดิบในการผลิต 

สงผลใหกระบวนการในการประดิษฐงายข้ึนไมมีความสลับซับซอน เยาวชนหรือคนรุนใหม  

ก็สามารถประดิษฐได กอใหเกิดรายไดแกชุมชน เกิดเปนอัตลักษณของชุมชนสรางความ

เขมแข็งในชุมชนโดยในอนาคตสามารถตอยอดเปนผลิตภัณฑท่ีมีขนาดเล็กลง เพ่ือทําเปน

ของท่ีระลึกในโอกาสพิธีตาง ๆ ได วัตถุดิบทดแทนสามารถหาซ้ือไดตามรานคาตาง ๆ ไดทุก

ฤดูกาล ทดแทนวัตถุดิบท่ีเปนไมซ่ึงหาไดในบางฤดูกาลเทานั้น สามารถนํานวัตกรรม

สมัยใหมมาใชในกระบวนการผลิตสวนประกอบของเทริดโนราได เกิดความแมนยํารวดเร็ว 

สามารถควบคุมรูปแบบคุณภาพในการประดิษฐเทริดโนราได ผลิตภัณฑมีความทนทาน 

อายุการใชงานยาวนานข้ึน 
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2. องคความรูจากงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดยืนเครื่องในการแสดงนาฏศิลปไทย จากความ

ตองการอนุรักษและสืบสานนาฏกรรมโขนใหมีเผยแพรในจังหวัดสงขลา และดวยชุดยืนเครื่องเปน

ชุดท่ีมีราคาสูง ผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงคุณคาของการแสดงโขนและมีความตองการใหบุคลากร 

นักศึกษา บุคคลท่ีอยูในวงการนาฏศิลปในฐานะนักแสดงหรือคนเบื้องหลังท่ีตองสามารถทํางาน

เบื้องหลัง ไมวาจะเปนการออกแบบและจัดทําฉาก การควบคุมแสง การติดตอประสานงาน หรือ

แมแตการไดฝกการบริหารจัดการดานการแสดง ท้ังยังเปนกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีและ

ปลูกฝงใหหวงแหนวัฒนธรรมชาติไดเปนอยางดี นอกจากนี้ประชาชนในพ้ืนท่ีสงขลาไดรับ

สุนทรียภาพจากการชมการแสดงโขน เพราะในการแสดงโขนท่ีมีคุณภาพในสงขลามีเพียงโขนของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเทานั้น ดวยเหตุ

นี้เม่ือพบวาจุดออนของโขนราชภัฏสงขลาอยูท่ีเครื่องแตงกาย จึงมีความตองการแกปญหา

ดังกลาว เพ่ือจะทําใหโขนเขาถึงประชาชนชาวสงขลามากข้ึน จึงไดทําวิจัยพัฒนาชุดยืนเครื่องการ

แสดงโขนข้ึน เพ่ือพัฒนารูปแบบศึกษาคนควา ทดลองใหไดมาซ่ึงชุดการแสดงโขนท่ีมีกระบวนการ

ข้ันตอนการผลิตท่ีไมยุงยาก และหนวยงานท่ีสนใจสามารถนําไปใชตอได ผูวิจัยไดเล็งเห็น

ประโยชนในการพัฒนาชุดยืนเครื่องท่ีราคาประหยัด เพ่ือนําองคความรู ท่ีไดรับไปเผยแพร 

สูวงกวางใหเกิดประโยชนในวงการนาฏศิลปตอไป 

3. องคความรูจากงานวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนทารําและสรางสรรคชุดยืนเครื่องพญานก 

สดายใุนโขน ตอน พระรามเดินดง องกทศกัณฐลักนางสีดา ของรองศาสตราจารยสมชาย พูลพิพัฒน  

งานวิจัยนี้เปนการรวบรวมองคความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมา บทบาท กระบวนทา 

รําพญานกสดายุในโขนตอนพระรามเดินดง องกทศกัณฐลักนางสีดา จากบทโขนของรอง

ศาสตราจารยสมชาย พูลพิพัฒน และเพ่ือออกแบบ สรางสรรคชุดยืนเครื่องแบบลําลอง และ

ประดิษฐหัวโขนของพญานกสดาย ุ

สามารถนําองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยมาออกแบบและสรางสรรคชุดยืนเครื่องพญา

นกสดายุแบบลําลอง ดังนี้ 

1. กรรมวิธีการประดิษฐหัวโขน เลือกใชรูปแบบเปเปอรมาเชและตกแตงลวดลาย

โดยการกระแหนะลายและลงสีปดทองประดับพลอย โดยใชวิธีการประดิษฐท่ีผสมผสานเทคนิค 

สมัยใหม คือ ใชวัสดุสมัยใหมทดแทนวัสดุท่ีหายากในสมัยโบราณ ไดแก การใชผงไมสักทองปน

หนาและการใชผงชัน กระแหนะลายแทนการใชยางรักสมุก ซ่ึงแตกตางกับวิธีการปนหนา 

ตั้งแตโบราณจะใชสมุก คือการเอาใบตองแหงเผาไฟ ใหเปนผงสมุกมาผสมกับรัก ในปจจุบันไม

สามารถหายางรักท่ีมีคุณภาพได ท้ังนี้พบวาสามารถลดระยะเวลาและตนทุนในการประดิษฐ 

หัวโขน และยังมีลักษณะใกลเคียงกับวัสดุในสมัยโบราณ 

2. การตัดเย็บชุดยืนเครื่องพญานกสดายุแบบลําลอง เลือกใชผาไหมอินเดียปกดิ้น

ทอง เนนสวนแขนใหเห็นสรีระ ของผูแสดงอยางชัดเจน เพ่ือใหการออกลีลาทารํามีความ
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คลองตัวแทนวัสดุท่ีหายากในสมัยโบราณ และตองใชเวลาในการตัดเย็บนาน  

การนําองคความรูไปใชประโยชน 

1. เพ่ือเปนตนแบบและแนวทางในการสรางสรรคชุดการแตงกายยืนเครื่องแบบ

ลําลองและการประดิษฐ หัวโขนพญานกสดายุ 

2. เพ่ือลดตนทุน และระยะเวลาในการสรางสรรคเครื่องแตงกายยืนเครื่องแบบ

ลําลองและกรรมวิธีการประดิษฐ หัวโขนพญานกสดายุ เพ่ือนํากระบวนการไปใชในการ

สรางสรรคชุดการแสดงอ่ืนๆ 

4. องคความรูจาก เรื่อง ประวัติศาสตรเมืองสงขลา สงขลาดินแดนแหงประวัติศาสตรของ

คาบสมุทรไทย ดังปรากฏหลักฐานคือ เจดียแบบศรีวิชัย ท่ีบริเวณเขานอย อําเภอสิงหนคร 

ประมาณอายุไดราวพุทธศตวรรษท่ี 13 ถึง 18 นับเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร 

โดยเฉพาะในสมัยอยุธยาท่ีปรากฏชื่อเมืองสงขลาครั้งแรกในบันทึกของพอคาฮอลันดา          

ท่ีเดินทางทางเรือผานเมืองสงขลาเม่ือพุทธศักราช 2153 โดยชื่อสงขลานั้น นัยหนึ่งตั้งข้ึน

โดยชาวฮอลันดาท่ีมาต้ังสถานีการคาท่ีสงขลา และสังเกตเห็นภูมิประเทศแบบทะเลสาบ

เชนเดียวกับเมือง "แซงกอรา” ในประเทศฮอลันดา จึงนํามาตั้งเปนชื่อเมือง หรืออีกนัยหนึ่ง

คือชื่อท่ีแปรเสียงมาจากคําวา “สิงขร” อันเปนลักษณะภูมิประเทศของเมืองปากน้ําท่ีขนาบ

ดวยภูเขาท่ีสังเกตเห็นได 

จากบันทึกหลักฐานของชาวตางชาติท่ีเขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาและสงขลา 

รวมถึงพงศาวดารของไทย พบวา เมืองสงขลาในสมัยประวัติศาสตรตั้งข้ึนบริเวณเขาแดง 

อําเภอสิงหนคร เม่ือราวพุทธศักราช 2148 ในแผนดินสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยทานดาโตะ 

โมกอล ท่ีอพยพลี้ภัยจักรวรรดิมาจากเมืองสาเลห บนเกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงขณะนั้น

พ้ืนท่ีบริเวณเขาแดงยังเปนปากน้ําของเมืองพัทลุง ทานดาโตะ โมกอล ไดสรางบานแปลงเมือง

จนเจริญรุงเรือง และไดรับพระราชทานใหดํารงตําแหนงขาหลวงใหญ สําเร็จราชการเมือง

พัทลุง ทานไดสรางกําแพงเมือง คูเมือง ปอมเมือง ตามผังเมืองท่ีนิยมกันในสมัยนั้น คือ สราง

ตามแบบ “ภาราสาวัตถี” หรือ เมืองท่ีมีกําแพง ตามแบบอารยธรรมอินเดีย และไดปรับปรุง

เพ่ิมเติมใหมีความม่ันคงยิ่งข้ึนในสมัยของทานสุลตานสุลัยมาน บุตรชายของทานดาโตะ         

โมกอล ท่ีสามารถสรางความม่ันคงและปลอดภัยใหกับเรือสินคาท่ีเขามาคาขายกับเมืองสงขลา

ไดอยางดียิ่ง 

สําหรับกําแพงเมืองและปอมปนนั้น สรางดวยอิฐและหินสอปูน ครอบคลุมพ้ืนท่ีเมือง

ประมาณ 625 ไร หรือประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ทําใหเมืองสงขลามีลักษณะเปน “เมือง

แหงปอมปราการ” และเม่ือพิจารณาจากแผนท่ีเมืองสงขลาท่ีเขียนข้ึนโดย เดอ ลาแมร วิศวกร

ชาวฝรั่งเศส เม่ือพุทธศักราช 2230 ซ่ึงเปนปสุดทายในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช

พบวา เมืองสงขลาเขาแดง มีปอมปนจํานวนมากถึง 18 ปอม แตท่ียังเหลือหลักฐานจนถึง
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ปจจุบันจํานวน 13 ปอม โดยเฉพาะปอมหมายเลข 9 ท่ีตั้งบนพ้ืนราบดานทิศตะวันตกของ 

เขานอย ท่ีมีใบบังท้ัง 4 ดาน ระหวางใบบังมีชองท่ีสามารถมองเห็นภายนอกไดท้ังในแนวดิ่ง

และแนวระดับ ทําใหสามารถปรับองศาของปนใหญภายในปอมใหกินพ้ืนท่ีทําลายดานนอก

ไดมากท่ีสุด นอกจากนั้นยังมีสวนคํ้ายันฐานผนังปอม ซ่ึงสวนคํ้ายันนี้เม่ือพิจารณาจากรูปแบบ

การกอสรางเชื่อวาเปนสวนท่ีตอเติมข้ึนภายหลัง โดยเปนเทคโนโลยีของฮอลันดา ท่ีเขามาตั้ง

สถานีการคาท่ีเมืองสงขลา และมีสวนชวยเมืองสงขลาในการปองกันศัตรูท่ีเขามารุกราน       

ดังปรากฏในจดหมายเหตุของบริษัทการคาของฮอลันดา 

แตอยางไรก็ตาม แมเมืองสงขลาจะมีการเตรียมพรอมดีอยางไร แตเม่ือถึงฤดูแลงของ

เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2223 เมืองสงขลาเขาแดงก็สลายตัวลงจากการกระชับอํานาจเขาสู

สวนกลางของราชอาณาจักรอยุธยา ซ่ึงภายหลังจากอยุธยาไดกระชับอํานาจเปนท่ีเรียบรอย

แลวก็มิไดละเลยในความสามารถของเจาเมืองและบรรดาลูกชายท้ัง 3 ทานของสุลตาน         

สุลัยมาน ซ่ึงตางไดรับการไววางพระราชหฤทัยใหไดรับตําแหนงตาง ๆ ท่ีสําคัญ ๆ คือ สุลตาน

มุสตอฟาไดรับโปรดเกลา ฯ ใหไปเปนเจาเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ทานหะซัน               

ไดรับโปรดเกลาฯ ใหเปนแมทัพเรือแหงกรุงศรีอยุธยาในตําแหนง “พระยาราชบังสัน” และ

ทานฮุสเซน ไดรับโปรดเกลาฯ ใหไปเปนเจาเมืองพัทลุง ท่ีเขาไชยบุรี 

5. องคความรูจากงานวิจัย เรื่อง  การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการสํารวจและ

จัดทําฐานขอมูลของชางทําชุดโนราและเครื่องดนตรีโนราเพ่ือเพ่ิมชองทางการติดตอจางงาน

ผานทางเว็บแอพพลิเคชั่น กรณีศึกษา : จังหวัดพัทลุง จากความสําคัญของการอนุรักษ สืบทอด

ศิลปะการทําชุดและเครื่องดนตรีโนราใหคงอยูเพ่ือเปนการรักษาภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมอัน

สวยงามของภาคใตและของประเทศไทยใหคงอยูตลอดไป ปจจัยหนึ่งท่ีจะสามารถชวยในการ

รักษา และสืบทอดศิลปะภูมิปญญาดังกลาวไวได คือ ชางทําชุดโนราและเครื่องดนตรีจะตองมี

รายไดและเกิดการจางงาน ดังนั้นหากสามารถชวยเหลือสงเสริมใหชางทําชุดโนราและเครื่อง

ดนตรีแตละพ้ืนท่ีในจังหวัดพัทลุงเปนท่ีรูจักแกคนท่ัวไปใหมากยิ่งข้ึนก็จะสามารถเพ่ิมโอกาสใน

การจางงาน หรือสามารถสงเสริมพัฒนาบานหรือท่ีตั้งของชางทําชุดโนราและเครื่องดนตรีให

เปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวและเรียนรูวิธีการทํา

ชุด การรอยลูกปดโนรา และการทําเครื่องดนตรีโนรา ประกอบกับการชมการแสดงโนรา ก็จะ

ทําใหพ้ืนท่ีดังกลาวมีนักทองเท่ียวเขามาและเกิดรายได เม่ือชางทําชุดโนราและเครื่องดนตรีมี

รายไดก็จะมีแรงจูงใจในการทํา รวมถึงการสืบทอด การอนุรักษภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม

เหลานี้ตอไป งานวิจัยครั้งนี้ จึงไดสํารวจและจัดทําฐานขอมูลของชางทําชุดโนราและเครื่อง

ดนตรี ศึกษารูปแบบการกระจายตัวและความหนาแนนของท่ีต้ังชางทําชุดโนราและเครื่อง

ดนตรีออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสําหรับคนหาขอมูลของชางทําชุดโนราและเครื่อง

ดนตรี ในจังหวัดพัทลุง เพ่ือเปนฐานขอมูลสนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของในการนําไปใช
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ลําดับ องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

วางแผนบริหารจัดการ การรักษา การสงเสริม ศิลปะการทําชุดโนราและเครื่องดนตรีใหคงอยู

ตลอดไป รวมถึงเปนประโยชนในการคนหาขอมูลจากคนท่ัวไปทําใหชางทําชุดโนราและเครื่อง

ดนตรี เปนท่ีรู จักและสามารถเขาถึงไดง ายข้ึนผานการคนหาทางเว็บแอปพลิ เคชั่น 

เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและเพ่ิมโอกาสในการจางงานของชางทําชุดโนราและเครื่องดนตรีใน

จังหวัดพัทลุง ทําใหเกิดรายไดและมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนตอไป รวมถึงทําใหเกิดแรงจูงใจใน

การสืบสานและรักษาศิลปะการทําชุดโนราและเครื่องดนตรีของเยาวชนคนรุนใหมตอไป 

6. องคความรูจากงานวิจัย เรื่อง ศิลปหัตถกรรมท่ีเก่ียวของกับจําปาดะ การวิจัยนี้เปนการ

วิจัยและพัฒนาโดยใชวิธีการแบบผสม (mixed method) ระหวางวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการ

เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบของศิลปหัตถกรรมท่ีเก่ียวของกับจําปาดะ และเพ่ือ

ศึกษาศิลปหัตถกรรมท่ีไดจากจําปาดะนําไปใชประโยชน ผลวิจัยพบวา  

1. ศึกษารูปแบบของหัตถกรรมท่ีเก่ียวของกับจําปาดะ คือ โคระจําปาดะ ถือเปนเครื่อง

จักสานท่ีใชหอหรือสวมผลไมจําพวกขนุนและจําปาดะ กระบวนการทําโคระ เปนการสาน  

ขัดแบบงายโดยใชทางมะพราวเพียง 2 ทอน สานขัดกันไปจนเปนทรงกรวยโดยใชทอนติด

กานใบละ 2-5 กาน ข้ึนอยูกับความตองการ โดยจับทอนทางท้ังคูหันหนาเขากัน สานข้ึน

เปนรูปทีละดานดวยลาย ขัดจนครบใบมะพราว และทําสลับไปเรื่อย ๆ จนใกลสุดปลาย

ตอกใบ รวบปลายใบขัดเปนปม 2 ปม รูปลักษณะของโคระถือเปนภูมิปญญาชาวบานท่ีนํา

วัสดุอยางงายท่ีมีอยูในชุมชน และสงผลดีแกผลิตผลจําปาดะของชาวบานเพราะปองกัน

หนอนชอนไชผล  

2. การนําโคระไปใชประโยชน ผูวิจัยไดนําการวิเคราะหลวดลาย จากลักษณะเดนของ

วัสดุคือทางมะพราว ลายสาน และหนามของจําปาดะ ออกแบบลวดลายจากโคระเปน จํานวน 5 

ลาย แตเลือกใชเพียงลวดลายเดียวโดยยึดผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ นําลวดลายท่ีไดมา

ออกแบบผลิตภัณฑโดยจัดทําเปน 3 ประเภทคือ  

1) แบบเครื่องนุงหม 

2) ผาอเนกประสงค  

3) งานแฮนดเมค  

ในกระบวนการวิจัยข้ันนี้ผูวิจัยไดออกแบบโดยใชภาพจําลอง (Simulation) และนําภาพ

รางของผลิตภัณฑท่ีไดออกแบบสงใหประชาชนท่ัวไปเปนกลุมทํางานท้ังผูชายและผูหญิง จํานวน 

200 คน ประเมินความพึงพอใจ เพ่ือนําเสนอผลการประเมินใหแกเจาของทุนเพ่ือนําไปพัฒนาตอ

ยอดจัดทําเปนผลิตภัณฑจริง สําหรับสงเสริมอาชีพใหแกคนชุมชน ปรากฏผลการประเมินก็คง

อยูในเกณฑมากท่ีสุด สวนผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ ชุดผามานพรอมเฟอรนิเจอร 

และชุดเครื่องนอน 
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ตารางท่ี 4.2-1 แสดงผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ขอมูลพื้นฐาน เรื่อง

จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 6

คะแนนที่ได 5.00
 

หลักฐานอางอิง  

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

4.2-0-1 องคความรูจากงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการผลิตเทริดโนรามรดกทางวัฒนธรรมโดย

การประยุกตวัสดุสมัยใหมในการผลิตของภูมิปญญาในแถบลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 

4.2-0-2 องคความรูจากงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดยนืเครื่องในการแสดงนาฏศิลปไทย  

4.2-0-3 องคความรูจากงานวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนทารําและสรางสรรคชุดยืนเครื่องพญานกสดายุ

ในโขน ตอน พระรามเดินดง องกทศกัณฐลักนางสีดา ของรองศาสตราจารยสมชาย พูลพิพัฒน  

4.2-0-4 องคความรูจากเรื่อง ประวัติศาสตรเมืองสงขลา สงขลา ดินแดนแหงประวัติศาสตรของ

คาบสมุทรไทย 
4.2-0-5 องคความรูจากงานวิจัย เรื่อง การประยุกตเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการสํารวจและจัดทํา

ฐานขอมูลของชางทําชุดโนราและเครื่องดนตรีโนราเพ่ือเพ่ิมชองทางการติดตอจางงานผานทาง

เว็บแอปพลิเคชั่น กรณีศึกษา : จังหวัดพัทลุง 
4.2-0-6 องคความรูจากงานวิจัย เรื่อง ศิลปหัตถกรรมท่ีเก่ียวของกับจําปาดะ 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย        

ปถัดไป 

4.2 6 เรื่อง 6 เรื่อง 5 คะแนน  6 เรื่อง 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีองคความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย  

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 - 

 

https://anyflip.com/msbui/dofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
https://anyflip.com/msbui/dofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
https://anyflip.com/msbui/ofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
https://anyflip.com/msbui/dofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
https://anyflip.com/msbui/dofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
https://anyflip.com/msbui/dofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
https://anyflip.com/msbui/dofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
https://anyflip.com/msbui/dofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
https://anyflip.com/msbui/dofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
https://anyflip.com/msbui/dofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
https://anyflip.com/msbui/dofc/?fbclid=IwAR0CzNM_R6XZqUZ6OVvtF4zzvcZ9cM2QUujqle3bz721GPydouRrerFuK74
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ผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงชี้ คะแนนประเมินตนเอง

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5.00

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 5.00

ผลการประเมิน ระดับดีมาก
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการกํากับ

ดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมี

คุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ

บริหารทรัพยากรท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

ตัวบงชี้  จํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของสถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับ            

การทํางานเพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการท่ีหลากหลายของ

ประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ 

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

 2. มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 3. มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกําหนด 

 4. มีการนําผลไปปรบัปรุงระบบและกลไกตามขอ 1 

 5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามขอ 1 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ปการศึกษา 2561 – 2563  

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2562 2563 

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ขอ 4 ขอ 

 (ขอ 1-4) 

4 ขอ 

 (ขอ 1-4) 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.00 4.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดี ระดับดี 
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ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 5.1 ผานเกณฑ

มาตรฐาน จํานวน 4 ขอ ดังนี้  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนสถาบันการศึกษาท่ีมีนโยบายและใหความสําคัญกับการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ในรูปแบบสหกิจศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิต

บัณฑิตท่ีสามารถทํางานไดตรงตามความตองการของหนวยงานหรือสถานประกอบการภายนอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินงานสหกิจศึกษามาตั้งแตป พ.ศ. 2555 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรใหมีรายวิชาการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาและรายวิชาสหกิจศึกษาในแตละหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเริ่มสงนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน

หนวยงานภายนอก เม่ือปการศึกษา 2559 จนกระท่ังถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดมีการ 

ออกขอบังคับวาดวย การจัดการศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

เพ่ือใชในการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดจัดต้ังศูนยสหกิจศึกษาเปนงานในโครงสรางการบริหารงานภายใน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย

การจัดการศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 ขอ 7 “จัดใหมีศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เปนงานในโครงสรางของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหนาท่ีในการสนับสนุนการดําเนินงาน

สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย” ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบงสวนราชการเปน

งานภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563  

ศูนยสหกิจศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานสนับสนุน สงเสริม และ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกิจศึกษาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ  

5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพตลอดชวงชีวิต Objective 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาท่ีมีศักยภาพสอดคลองกับ

ความตองการทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ Key Result 2.1.2 ผูเรียนท่ีเรียนในระบบสหกิจศึกษา

โปรแกรมท่ี 7 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขาสูระบบสหกิจศึกษา และไดจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระยะ 4 ป ระหวางปการศึกษา 2562 - 2565 เพ่ือใชในการ

ขับเคลื่อนพันธกิจการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ซ่ึงมหาวิทยาลัยใชแผนงานดังกลาวในการสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางานของคณะและหลักสูตรตาง ๆ โดยมีระบบและกลไกในการสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางาน ดังนี้ 
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1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 

2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบงสวนราชการเปนงานภายในสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563 

3) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 63/2562 เรื่อง แตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

4) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 321/2563 เรื่อง แตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

5) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 1456/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 

สหกิจศึกษา 

6) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 1457/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

สหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

7) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ฉบับทบทวน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8) แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9) แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระยะ 4 ป ประจําปการศึกษา 2562-2565 

10) คูมือเบิกจายงบประมาณเงินรายได (เงินบํารุงการศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

11) คูมือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

12) ข้ันตอนรายละเอียดการดําเนินงานสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษา และคณาจารยนิเทศ 

13) ปฏทิินการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2563 

14) ระบบสหกิจศึกษาออนไลน และสื่อประชาสัมพันธสหกิจศึกษา 

15) การประชุมติดตามการดําเนินงานกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ขอท่ี 1 

5.1-1-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 

5.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การแบงสวนราชการเปนงานภายในสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2563 

5.1-1-3 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 63/2562 เรื่อง แตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.1-1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 321/2563 เรื่อง แตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

5.1-1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 1456/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 

สหกิจศึกษา 

https://drive.google.com/file/d/1LVOP36A7Fw7NhG6AWspvh9LtkHUFmkz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16nDIxEXkYWKoaNPgTozPuUMoDWEcs8my/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16nDIxEXkYWKoaNPgTozPuUMoDWEcs8my/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKYIWq_iwUIW_Od7z6Rg_cCMK5cJLyQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IKYIWq_iwUIW_Od7z6Rg_cCMK5cJLyQH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BDM2olQMoWf8e9M_oDDZ5It3I8u70S9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BDM2olQMoWf8e9M_oDDZ5It3I8u70S9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzPyc3nYJ-bRGWEg3tuOcEDT28Tbfplb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzPyc3nYJ-bRGWEg3tuOcEDT28Tbfplb/view?usp=sharing
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5.1-1-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 1457/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

ปการศึกษา 2563 

5.1-1-7 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับ

ทบทวนประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.1-1-8 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.1-1-9 แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระยะ 4 ป ประจําปการศึกษา 2562 - 2565 

5.1-1-10 คูมือเบิกจายงบประมาณเงินรายได (เงินบํารุงการศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.1-1-11 คูมือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.1-1-12 ปฏิทินการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2563 

5.1-1-13 แผนกํากับติดตามการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดมีการกํากับและติดตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผน  

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษาโดยมีคูมือสหกิจศึกษาและปฏิทิน

การดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 และข้ันตอนกระบวนการการดําเนินงานตาง ๆ  

ซ่ึงเปนระบบและกลไกในการขับเคลือ่นการดาํเนินงาน โดยมีศูนยสหกิจศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน เปนหนวยงานกลางในการกํากับและตดิตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด ดังนี้ 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดดําเนินการตามขอบังคับ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัยท่ี

เก่ียวของกับสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทํางาน และปฏิบัติตามข้ันตอนการ

ดําเนินงาน และปฏิทินการดําเนินงานสหกิจศึกษา โดยดําเนินการเตรียมความพรอมนักศึกษาท่ีจะออก

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปการศึกษา 2563 โดยใหการจัดบรรยายใหความรูในหัวขอดานสหกิจศึกษา 

ทักษะการปฏิบัติงานและทักษะการใชชีวิต และรวมกับหลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษาทางดาน

ทักษะการปฏิบัติในแตละศาสตรสาขาวิชาชีพ ทางหลักสูตรจะมีอาจารยท่ีปรึกษาคอยใหคําแนะนํา  

และจัดประชุมชี้แจงนักศึกษาเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานและการเลือกสถานประกอบการสหกิจศึกษา  

ผานระบบสหกิจศึกษาออนไลน ศูนยสหกิจศึกษามีการติดตามการตอบรับนักศึกษาจากสถาน

ประกอบการ และจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนประจําทุกภาค

การศึกษา โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรูความสามารถรวมพูดคุยเก่ียวกับการเตรียมตัวและปญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รวมท้ังแนวทางและวิธีการในการแกไขปญหาและอุปสรรคระหวาง

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการเตรียมตัว และการปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอม พนักงานท่ีปรึกษา และเพ่ือนรวมงานในการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพ่ือผลการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึนเกิดโครงงานคุณภาพท่ีเปนประโยชนใหกับสถานประกอบการ

เพ่ิมข้ึน 

https://drive.google.com/file/d/1oDzV-v6bs6ZAxYYdrXzKRYcf07DU-FdU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oDzV-v6bs6ZAxYYdrXzKRYcf07DU-FdU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rMeZJGnlpZLfEftP2m1XGkIer8j8qPNG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rMeZJGnlpZLfEftP2m1XGkIer8j8qPNG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kYIwdlnspeF3ilSaB9Tufmg0QEwUXk8I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jbHtFYU6xEDb9Op95_HMJy2SOKaABObN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OXiY16uPEtcbpC1hsWWsztbHVQVJl2JS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oOEFatqZGUTzg5w5jN4YFWxNFz0wQWov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15YeqEhvq0kzkhF5r52QxseuYzgNDU5cR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VlOczfPAMPsm7xU--qJllr9B5k1Gqj_w/view?usp=sharing
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         การดําเนินการระหวางนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดมี

กระบวนการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 1 - 2 รอบ โดยการนิเทศงานดังกลาวเปนไปตามเกณฑท่ี

ทางสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กําหนด โดยการนิเทศจะ

ดําเนินงานไมนอยกวา 1 ชั่วโมง มีการพบระหวางอาจารยนิเทศกับนักศึกษา อาจารยนิเทศกับผูนิเทศงานหรือ

พนักงานท่ีปรึกษา และอาจารยนิเทศพูดคุยกับนักศึกษาพรอมกับพ่ีเลี้ยงในเรื่องการปฏิบัติงานและโครงงาน

คุณภาพ ศูนยสหกิจศึกษาไดจัดทําคูมือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามมาตรฐานสหกิจศึกษา

เพ่ือใชเปนระบบและกลไกในการดําเนินงานใหกับอาจารยนิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ 

ในการดําเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการกํากับติดตามการนิเทศงานสหกิจศึกษา 

ใหเปนไปตามมาตรฐานการนิเทศงานสหกิจศึกษาผานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลนของศูนยสหกิจ

ศึกษา โดยมีการออกคําสั่งแตงตั้งคณาจารยนิ เทศนักศึกษารายบุคคลในแตละหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการ ตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห มีการจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยนิเทศ

กอนออกปฏิบัติงานนิเทศเพ่ือสรางความเขาใจและแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางศูนยสหกิจศึกษา และ

อาจารยนิเทศ เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการนิเทศ การขอไปราชการ และการเบิกคาใชจายตาง ๆ รวมท้ังการ

รายงานผลการประเมินและติดตามนักศึกษาผานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน ภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด เพ่ือศูนยสหกิจศึกษาจัดทําขอมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาตอไป 

         การดําเนินการหลังจากนักศึกษากลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทางหลักสูตรไดมีการจัด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสัมมนาหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ใหแกเพ่ือนนักศึกษาท่ีไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาง ๆ และนักศึกษารุนนอง ชั้นปท่ี 1-3 ไดเขารวมรับฟงการนําเสนอ 

เพ่ือเปนกระบวนการใหรุนนองเรียนรูจากรุนพ่ี เก่ียวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการดําเนินการ

จัดทําโครงงานคุณภาพในแตละสถานประกอบการ และนักศึกษาสหกิจศึกษายังไดรับขอเสนอแนะจาก

อาจารยในการปรับปรุงการนําเสนอเพ่ือเปนประโยชนในการนําเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษาใน

ระดับมหาวิทยาลัยและระดับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลางตอไป 

         หลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร ทุกคณะจะไดรับการ

สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพตนเองใหนักศึกษาไดนําโครงงานสหกิจศึกษาเขารวมประกวดใน

เวทีระดับมหาวิทยาลัย จนถึงเวทีระดับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลางท่ีมีมหาวิทยาลัยใน

กลุมเครือขาย จํานวน 8 สถาบันการศึกษาเขารวมแขงขัน 

         ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับรางวัลรองชนะเลิศโครงงานนักศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานนวัตกรรมสหกิจศึกษา และดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และการ

จัดการ ระดับเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนลาง จํานวนรวม 5 รางวัล  

         จากการดําเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีแผนการกํากับติดตามการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน สามารถสรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายของแผน ดังนี ้
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1. แผนการกํากับติดตามคณะ/หลักสูตร ดําเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

คณะ จํานวนหลักสูตรจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ครุศาสตร 8 

มนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 4 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 9 

วิทยาการจัดการ 8 

เทคโนโลยีการเกษตร 2 

ศิลปกรรมศาสตร 2 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 

จํานวนรวม 36 

หมายเหต ุ: คณะครุศาสตร จดัการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 

2. ผลการดําเนินงานตามเปาหมายของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ปการศึกษา 2563 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา 35 27 

2. จํานวนหลักสูตรจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานรูปแบบอ่ืน ๆ   2 9 

3. รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษา 25 22 

4. รอยละของนักศึกษาจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานรูปแบบอ่ืน ๆ   15 17.22 

5. รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษา และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางานนานาชาติ 

1 ไมขอรับการประเมิน 

6. จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีมีความรวมมือ (MOU) ดานการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

10 9 

7. รอยละการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาจาก

หนวยงานภายนอก (ระดับดีมาก/ดีเยี่ยม) 

80/20 88.92/10.31 

8. รอยละนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไดงานทําหลังสําเร็จ 

การศึกษาภายใน 6 เดือน 

15 65.30 

9. รอยละอาจารย/บุคลากรท่ีผานการอบรมคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

และผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

15 17.38 

10. รอยละอาจารยท่ีผานการอบรมการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 2 3.09 

11. จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับจากการเขารวมประกวดผลงานสหกิจ

ศึกษา และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ภายนอก

มหาวิทยาลัย 

1 5 
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หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ขอท่ี 2 

5.1-2-1 แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563 

5.1-2-2 แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระยะ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.1-2-3 ปฏทิินการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  

5.1-2-4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

5.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา ครั้งท่ี 2/2564  

3. มีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกําหนด 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการกํากับติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน และรายงานผลการดําเนินการตามแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานตอมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

พิจารณาผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน

ของคณะ ซ่ึงในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดมีการดําเนินการกํากับ ติดตามใหทุก

คณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกําหนด ดังนี ้

ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
ปการศึกษา 2563 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา 35 27 

2. จํานวนหลักสูตรจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานรูปแบบอ่ืน ๆ   2 9 

3. รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษา 25 22 

4. รอยละของนักศึกษาจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานรูปแบบอ่ืน ๆ   15 17.22 

5. รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษา และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางานนานาชาติ 

1 ไมขอรับการประเมิน 

6. จํานวนหนวยงานภายนอกท่ีมีความรวมมือ (MOU)  

ดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

10 9 

7. รอยละการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาจาก

หนวยงานภายนอก (ระดับดีมาก/ดีเยี่ยม) 

80/20 88.92/10.31 

8. รอยละนักศึกษาสหกิจศึกษาท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน 15 65.30 

9. รอยละอาจารย/บุคลากรท่ีผานการอบรมคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา 

และผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

15 17.38 

10. รอยละอาจารยท่ีผานการอบรมการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 2 3.09 

11. จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษาไดรับจากการเขารวมประกวดผลงานสหกิจศึกษา 

และการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1 5 

 

https://drive.google.com/file/d/1frxmTm8peDJOz0PGzQu53IWIL6Kj5g98/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CIYnvhsKve5ijn52esJRNNzD8IjOpRIS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xtBs2q4Rc3pocd3JRcxpoxeS6eKYTGyo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsnV7-OaOdyoa7HFubwkw30ipHWCryd-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xsnV7-OaOdyoa7HFubwkw30ipHWCryd-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QUh5v5J4tPOj-RQtfuC6reEpmK6t7fIm/view?usp=sharing
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หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ขอท่ี 3 

5.1-3-1 แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563 

5.1-3-2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระดับคณะ

ประจําปการศึกษา 2563 

5.1-3-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปการศึกษา 2563 

5.1-3-4 ผลการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

4. มีการนําผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการนําผลไปปรับปรุงระบบและกลไกแผนการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา จากขอมูลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ มาปรับปรุงระบบและกลไก ดังนี ้

จากผลการดําเนินงานตามแผนการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานโดยภาพรวมของทุกคณะ 

พบวามีปญหา/อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน และขอเสนอในการพัฒนา/ปรับปรุง ดังนี้ 

1. สถานประกอบการ/เครือขายความรวมมือยังขาดความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบและวิธีในการ

จัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการกับการทํางาน 

2. จํานวนนักศึกษาเขารวมสหกิจศึกษายังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และมีหลักสูตร

อีกจํานวนหนึ่งยังไมไดเขารวมสหกิจศึกษา 

3. หลักสูตรและมหาวิทยาลัยยังไมมีการสํารวจขอมูลของนักศึกษาท่ีไดงานทําหลังสําเร็จ

การศึกษาอยางเปนระบบในแตละรอบปการศึกษา  

ศูนยสหกิจศึกษา ไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ ระดับคณะ ปการศึกษา 2563 เสนอตอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานสหกิจ

ศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน จากการประชุมไดแนวทางในการปรับปรุง

ระบบและกลไกการดําเนินงาน ดังนี ้

1. ปรับปฏิทินการดําเนินงานสหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษา ปการศึกษา 2564 

2. ปรับปรุงคูมือสหกิจศึกษา จัดทําสื่อประชาสัมพันธสหกิจศึกษา และข้ันตอนการดําเนินงาน

สหกิจศึกษาใหสอดคลองกับระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน 

3. จัดโครงการสรางองคความรูดานสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทํางานแกหนวยงาน

และสถานประกอบการ รวมท้ังการสรางเครือขายความรวมมือ (MOU) กับสถานประกอบการสง

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

https://drive.google.com/file/d/1-FD5AYytCiBABTCoV5ZYUWSqp3mn35LS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zk1UTmegy_cb7jxeeOAEjSPwIurnqzbq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zk1UTmegy_cb7jxeeOAEjSPwIurnqzbq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dxpcETBpN9ExpYAeWSFMhk1jL7hQiIyW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dxpcETBpN9ExpYAeWSFMhk1jL7hQiIyW/view?usp=sharing
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4. พัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน ใหครอบคลุมกลุมผูใชงานสถานประกอบการ

และเจาหนาท่ีสหกิจศึกษา ระดับคณะ 

5. มหาวิทยาลัยสํารวจภาวะการมีงานทําของนักศึกษาสหกิจศึกษาภายหลังจากสําเร็จ

การศึกษา เพ่ือเปนการรายงานผลตามตัวชี้วัดของแผนการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการกับการทํางานท่ี

กําหนดไว 

6. สงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทํางาน CWIE 

ระดับคณะและมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 

ท้ังนี้ นอกจากการปรับปรุงระบบและกลไกในปการศึกษา 2563 แลว ศูนยสหกิจศึกษา ยังมีแนว

ทางการดําเนินการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ในปการศึกษา 2564 

เพ่ือใหการดําเนินงานและบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสหกิจศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

2. ศูนยสหกิจศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปการศึกษา 2564  

3. สนับสนุนใหอาจารยนิเทศและผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของคณะเขารวมอบรมหลักสูตร

คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา และหลักสูตรผูปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถาบันจัดอบรมท่ีไดรับการรับรอง 

ท้ังนี้ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. คณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลการดําเนินงาน และหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา 

จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงระบบและกลไกการจดัทําแผน การดําเนินงานสหกิจศึกษาและการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานใหดียิ่งข้ึน 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ขอท่ี 4 

5.1-4-1 แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระดับคณะ ปการศึกษา 2563 

5.1-4-2 แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ระยะ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.1-4-3 ปฏิทินการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

5.1-4-4 คูมือสหกิจศึกษา และสื่อแผนพับประชาสัมพันธสหกิจศึกษา 

5.1-4-5 คําขอจัดตั้งงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.1-4-6 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fjl_8ehz6GUTJsW6S1VtW6-cVkKS8UPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xTf8-MvlLpaDHszid-wUP2Ml6CFQtgOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/195ztPdj27tn9LQRqJGZo3mHYeI_5XvEm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15JRDBiLO-qwQsk7OoCSh9ZjkNzxvH1p1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1fmaCNGUI-B5xC0fwkbH0z9S4_IdO72/view?usp=sharing
http://coop.skru.ac.th/index.php
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5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามขอ 1 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยทําหนาท่ี

สนับสนุน สงเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกิจศึกษามาอยางตอเนื่อง รวมท้ังการบริหาร

จัดการขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษา โดยเริ่ม

ตั้งแตการขอเขารวมสหกิจศึกษา ฐานขอมูลรายชื่อสถานประกอบการ การเลือกสถานประกอบการและ

การสมัครงานสหกิจศึกษา การติดตามการตอบรับนักศึกษา การสงเอกสารรายละเอียดแบบฟอรมตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา การสงรายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

และการประเมินผลคะแนนของนักศึกษา  

ในปการศึกษา 2563 กระบวนการและข้ันตอนสหกิจศึกษาของนักศึกษาและคณาจารยนิเทศ 

ทางศูนยสหกิจศึกษาไดดําเนินการจัดการขอมูลและเอกสารตาง ๆ ผานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

ออนไลน ซ่ึงเปนระบบท่ีออกแบบใหเชื่อมโยงกันระหวางผูใชงานนักศึกษา และคณาจารยนิเทศ นํามาใช

ในการบริหารจัดการขอมูลสหกิจศึกษากับนักศึกษาในทุกคณะ/หลักสูตร เนื่องจากระบบสารสนเทศสหกิจ

ศึกษาออนไลนท่ีศูนยสหกิจศึกษาไดออกแบบและพัฒนาข้ึนมานั้น สามารถชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถ

จัดการขอมูลสารสนเทศสหกิจศึกษาท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาและคณาจารยนิเทศ สามารถตรวจสอบ

ขอมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา คณาจารยนิเทศในแตละภาคการศึกษาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง

มากยิ่งข้ึน สามารถจัดเก็บขอมูลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาแตละบุคคล เปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของผูบริหาร อีกท้ังยังสามารถชวยลดปริมาณการใชกระดาษภายใน

สํานักงานไดอีกดวย จากการดําเนินงานและพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลนและไดนําไปใช

งานในปการศึกษา 2563 มาแลวนั้น ทางศูนยสหกิจศึกษา ไดมีการปรับปรุงแกไขเมนูการใชงานและ

พัฒนาระบบใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังจัดทําคูมือการใชงานระบบแกนักศึกษา     

ท้ังนี้ การดําเนินงานระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาในปการศึกษา 2563 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ไดรับรางวัลชนะเลิศ Best Practice ดานการพัฒนางาน ผลงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดย นายเอกชัย เบาอุบลย นักวิชาการศึกษา

ชํานาญการ และนางจิราภรณ บัวจันทร นักวิชาการคอมพิวเตอร ศูนยสหกิจศึกษา จากเวทีโครงการ

ประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีผานระบบออนไลน จัดโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ เม่ือวันท่ี 27 

พฤษภาคม 2564  

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ขอท่ี 5 

5.1-5-1 ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษาออนไลน 

5.1-5-2 คูมือการใชงานระบบสหกิจศึกษาออนไลน สําหรับนักศึกษา 

http://coop.skru.ac.th/index.php
https://drive.google.com/file/d/1Eosj7m38ZPXD8FZ6WGlDq2JRjHKo98yg/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 221 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

5.1-5-3 แบบนําเสนอผลงานแนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสหกิจศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.1-5-4 ภาพถายเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ Best Practice ดานการพัฒนางาน โครงการการประกวด

แนวปฏิบัติท่ีด ี

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

5.1 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน  4 ขอ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีศูนยสหกิจศึกษา เปนสวนงานในสังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        

ทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางบริหารจัดการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน กํากับติดตาม และสนับสนุนใหการดําเนินงานจากทุกคณะ/หลักสูตร เปนไปในรูปแบบและ

ทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณในการดําเนินงานและ

พัฒนางานสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

3. มหาวิทยาลัยมีแผนงาน งบประมาณ และโครงการสงเสริม สนับสนุนเรื่องการเพ่ิมจํานวน

ผูเรียนในระบบสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทํางาน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาใหมแตละหลักสูตร เรื่องการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทํางานใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยควรตั้งเปาหมายและขับเคลื่อนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม หรือหลักสูตร

ปรับปรุงตามแนวทางการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) ใหมากข้ึน  

3. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางสงเสริมใหทุกคณะ/หลักสูตรสรางความรวมมือกับหนวยงานหรือ

สถานประกอบการภายนอกดานสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือประโยชนตอการ

พัฒนาหลักสูตรและความรวมมือสงนักศึกษาฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรียนรูการทํางานจริงในสถาน

ประกอบการกอนสําเร็จการศึกษาใหมากข้ึน 

 

https://drive.google.com/file/d/1OFKelqEtDF24KpCXuKpm_7EFvcBtpfsX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OFKelqEtDF24KpCXuKpm_7EFvcBtpfsX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17UOlEwaErPi4y5mTOKC9O3r4zGwRu1mx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17UOlEwaErPi4y5mTOKC9O3r4zGwRu1mx/view?usp=sharing
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 

การเก็บขอมูล  ปงบประมาณ (เกณฑขอ 1-3,6)  ปการศึกษา (เกณฑขอ 4-5,7) 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝาย วางแผนและงบประมาณ (เกณฑขอ 1-2)   

รองอธิการบดีฝายบริหารและวิทยาเขต (เกณฑขอ 3,6) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (เกณฑขอ 5,7) 

 รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา (เกณฑขอ 4) 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการจัดทําแผน

เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมีการ

บริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและ

ความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

เกณฑมาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนสถาบัน และ

พัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้

และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ี

ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร 

การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ี

เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได ท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ

สถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอยางนอย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน

อยางชัดเจน 

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ

ความรูตามระบบ 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร              

สายวิชาการและสายสนับสนุน 
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7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑกรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ปการศึกษา 2561 – 2563  

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 5.2 ผานเกณฑ

มาตรฐาน จํานวน 7 ขอ ดังนี้  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนสถาบัน และพัฒนาไปสู

แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและ

เปาหมายของแผนกลยุทธ 

ผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. การทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ป       

(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 

2565) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564), และแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของสถาบัน 

ขอ 7 ขอ 

(ขอ 1-7) 

7 ขอ 

(ขอ 1-7) 

7 ขอ 

(ขอ 1-7) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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1.1 มหาวิทยาลัยมีคําสั่งท่ี 1307/2562 แตงตั้งกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(พ.ศ. 2561 – 2564) และยกรางแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  

1.2 เม่ือวันอังคารท่ี 30 เมษายน 2562 ไดประชุมกรรมการฯ ครั้งท่ี 1 เพ่ือชี้แจงแนวทางการ

ดําเนินงาน รวมวิเคราะห SWOT และมอบหมายประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนทุกยุทธศาสตรฯ และ

พิจารณาทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580), ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565), แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(พ.ศ. 2561 – 2564) ใหสอดคลองกับ(ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ

ไปสูประเทศไทย 4.0 นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตรใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายและแนวทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) ของอธิการบดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ของรัชกาลท่ี 9 และพระบรมราโชบาย ดานการผลิตและพัฒนาครู ของรัชกาลท่ี 10 เพ่ือนําไป

จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.3 ในวันพุธท่ี 8 พฤษภาคม 2562 กองนโยบายและแผน รวมรวมขอมูลจากคณะกรรมการฯ 

ท่ีไดสงขอมูลผลการพิจารณาทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรฯ เพ่ือเตรียมประชุมครั้งท่ี 2 

1.4 วันอังคารท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ประชุมกรรมการฯ ครั้งท่ี 2 เพ่ือสรุปผลการพิจารณา

ทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตรฯ และเตรียมนําเสนอในท่ีประชุมโครงการวิพากษรางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2561 – 2565) แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.5 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 

2563 หองประชุมชั้น 7 อาคารอํานวยการ สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค 

 1) เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย ไดแก หนวยงาน

ภาครัฐ และเอกชน ศิษยเกา มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี ผูแทนนักศึกษา คณะผูบริหารและบุคลากร 

 2) เพ่ือเชิญหนวยงานในพ้ืนท่ีเขามารับรูแผนยุทธศาสตรฯ จะไดลดความซํ้าซอน และชวยกัน

ทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินรวมกัน เพ่ือใหทองถ่ินมีเปาหมายการพัฒนาท่ีชัดเจนเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ตาม

วิสัยทัศนของประเทศ และแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญของชาติตอไป  
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โดยมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 177 คน ประกอบดวย  

บุคคลภายนอก จํานวน 9 คน ไดแก  

1. อธิการบดี/ผูแทนจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี จํานวน 4 คน ไดแก มหาวิทยาลัย

ทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา/ผูแทน จํานวน 1 คน 

3. นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปชาง/ผูแทนจาก จํานวน 1 คน 

4. นายกเทศมนตรีตําบลเกาะแตว/ผูแทนจาก จํานวน 1 คน 

5. ผูแทนนักศึกษา จํานวน 2 คน  

บุคลากรภายใน  จํานวน 168 คน ไดแก 

1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 1 คน 

2. อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี  จํานวน 8 คน 

3. คณบดีและรองคณบดี ผูชวยคณบดีทุกคณะ จํานวน 84 คน 

4. ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร จํานวน 50 คน 

5. ผูอํานวยการทุกสํานัก/สถาบัน  จํานวน 5 คน 

6. ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานภาษา ศูนยเครื่องมือกลาง สถาบันพัฒนา

การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จํานวน 4 คน  

7. ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 16 คน 

หลังจากนั้น กองนโยบายและแผนรวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลมแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เสนอกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 

2561 – 2580) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564) และยกรางแผนปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนอ

ผูบริหารตอไป 

1.6 รองอธิการบดีฝายวางแผนและงบประมาณไดนําเสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ ตอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมนัดพิ เศษ เม่ือวันพุธท่ี  22 พฤษภาคม 2562  

ระเบียบวาระท่ี 2 และสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันเสารท่ี 1 

มิถุนายน 2562 วาระท่ี 4.6  

2. การถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 

2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2.1 การถายทอดแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด โดยการ

ใหคณะ/หนวยงานมีการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการของตนเอง พรอมท้ังมีการ
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มอบหมายหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บขอมูลและรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําประดับมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทํารายงานในภาพรวมตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

2.2 การถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูแผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ประจําป 2563 – 2565 ฉบับไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 วาระท่ี 4.5 และไดรับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 7 มีนาคม 2563 วาระท่ี 4.9  

ครบถวนท้ัง 5 ประเด็นยุทธศาสตร โดยมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินใหมีความสอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน ท้ังการ ผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสงเสริมกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย โดยมี

แนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน ท้ังในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการไดมาซ่ึงแหลงเงิน รวมท้ัง

วางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน มีการจัดทํา

รายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงิน และสามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดาน ท่ีแสดงถึง

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ท้ังนี้ เพ่ือรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป 

และจากหนวยงานภายนอก คือ สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพ่ือสนองตอสภามหาวิทยาลัยใหพิจารณา 

หาแนวทางปรับปรุงอยางตอเนื่องตอไป 

2.3 การถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สูแผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 

2565) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) มีท่ีมาจากพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผน 4 ป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการ

แผนดินตามมาตรา 13 และในป พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 4 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แหงพระราช

กฤษฎีกาวาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้

แทน “มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป 

ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ” 

มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผน 5 ป 

ตามมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ใหจัดทําเปนแผนสามป โดยมีหวงระยะเวลา ตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทํา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทํางบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ประกาศ ณ วันท่ี 22 

พฤษภาคม 2562 เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ ซ่ึงขอท่ี 2 กําหนดใหจัดทํางบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนหลัก ซ่ึงโครงการกิจกรรมท่ีจะขอตั้งงบประมาณจะตอง

ตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงานและระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยใหหนวยงานจัดทําคํารายละเอียดคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และกองนโยบายและแผนรวบรวมขอมูลและจัดทํารูปเลม

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและงบประมาณไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให

ความเห็นชอบในการประชุมนัดพิเศษ เม่ือวันจันทรท่ี 2 กันยายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 2 และสภา

มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันเสารท่ี 7 กันยายน 2562 วาระท่ี 4.2 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) มี 21 เปาประสงค 84 ตัวชี้วัด 68 กลยุทธ 

งบประมาณ 2,174,682,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้  

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบดวย 4 เปาประสงค 18 ตัวชี้วัด 13 กลยุทธ 

59,125,900 บาท คิดเปนรอยละ 2.72 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพตลอด

ชวงชีวิต ประกอบดวย 5 เปาประสงค 29 ตัวชี้วัด 15 กลยุทธ 459,645,600 บาท คิดเปนรอยละ 21.14 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน ประกอบดวย 3 เปาประสงค 14 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธ 101,785,900 บาท  

คิดเปนรอยละ 4.68 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลใหเปน

วิทยาเขตในกํากับ ประกอบดวย 5 เปาประสงค 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ 6,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.28 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการประกอบดวย 4 เปาประสงค  

15 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธ 320,077,800 บาท คิดเปนรอยละ 14.72 

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,098,203,100 บาท คิดเปนรอยละ 50.50 

- โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 129,844,600 บาท  

คิดเปนรอยละ 5.97 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 228 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

2) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีท้ังหมด 21 เปาประสงค  

มีจํานวน 80 ตัวชี้วัด 68 กลยุทธ งบประมาณ 662,738,300  บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู ประกอบดวย 4 เปาประสงค 17 ตัวชี้วัด 13 กลยุทธ 

13,560,500 บาท คิดเปนรอยละ 2.05 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพตลอด

ชวงชีวิต ประกอบดวย 5 เปาประสงค 28 ตัวชี้วัด 15 กลยุทธ 130,636,300 บาท คิดเปนรอยละ 19.71 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชน

ทองถ่ินอยางยั่งยืน ประกอบดวย 3 เปาประสงค 14 ตัวชี้วัด 17 กลยุทธ 27,791,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.19 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลใหเปน

วิทยาเขตในกํากับ ประกอบดวย 5 เปาประสงค 7 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ 2,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 0.30 

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการประกอบดวย 4 เปาประสงค 14 

ตัวชี้วัด 17 กลยุทธ 96,671,400 บาท คิดเปนรอยละ 14.59 

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 362,234,500 บาท คิดเปนรอยละ 54.66 

- โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 29,844,600 บาท  

คิดเปนรอยละ 4.50 

ตอจากนั้นจะมีการถายทอดแผนระดับมหาวิทยาลัยลงสูคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

ท้ังหมด โดยการใหคณะ/หนวยงานมีการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการของตนเอง  

พรอมท้ังมีการมอบหมายหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการจัดเก็บขอมูลและรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําประดับมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทํารายงานในภาพรวมตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี

ตัวชี้วัดท้ังสิ้น 80 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดําเนินงานในรอบตาง ๆ ดังนี้ 

ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี 057/2563 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563 แตงตั้ ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 

2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหมีหนาท่ี

ผลักดันการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการ 

3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค กรอบเวลา และตัวชี้วัดท่ีกําหนด พรอมท้ังวิเคราะหและ

รายงานศักยภาพ ปญหา อุปสรรคท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการและนําขอเสนอแนะตาง ๆ ไปปรับปรุงผลการดําเนินงานตอไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได

ดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

3.1) รอบ 3 เดือน มหาวิทยาลัยไดมีบันทึกขอความติดตามผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 

แตเนื่องจากมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิท 19 และเจาหนาปฏิบัติตามมาตรการปองกันการ

แพรระบาดของมหาวิทยาลัย จึงทําใหการจัดเก็บขอมูลมีความลาชา จึงไมสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดทัน

ในไตรมาสท่ี 1  

3.2) รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตั้งแตรอบ 3 เดือน จนถึงรอบ 

6 เดือนมาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2  

(ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) โดยมหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดท่ีบรรลุตาม

เปาหมายท่ีกําหนด 13 ตัวชี้วัด (รอยละ 16.05)  ไมบรรลุเปาหมาย 68 ตัวชี้วัด (รอยละ 83.95)  โดยมีผลการ

ประเมินในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 2.1718 คะแนน หรือรอยละ 43.44 (ระดับตองปรับปรุง) 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดนําเสนอและผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งท่ี 5/2563 วันอังคารท่ี 21 กรกฎาคม 2563 วาระท่ี 1.3 และไดรับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันเสารท่ี 8 สิงหาคม 2563 วาระท่ี 8.6  

3.3) รอบ 9 เดือน มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจนถึงรอบ 9 เดือน       

มาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3  

(ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) โดยมหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดท่ีบรรลุ

เปาหมาย 21 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 26.25 ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 12.50 

ตัวชี้วัดท่ีอยูระหวางดําเนินการ 49 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 61.25 และการประเมินความสําเร็จใน

ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีผล

ประเมิน 2.69 อยูในระดับพอใช ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดนําเสนอและผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 8 กันยายน 2563 วาระท่ี 1.4   

3.4) รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจนถึงรอบ 12 เดือน 

มาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 (ผลการดําเนินงาน

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยมหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดท้ังสิ้น 77 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดท่ี

บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 49 ตัวชี้วัด (รอยละ 63.64) และไมบรรลุเปาหมาย 28 ตัวชี้วัด (รอยละ 36.36) 

โดยมีผลการประเมินในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.18  คะแนน หรือรอยละ 83.36 (ระดับดี) 

นําเสนอและผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 

วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 วาระท่ี 1.3 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2563 วันท่ี 19 ธันวาคม 

2563 วาระท่ี 8.6  
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีสอดคลองกับแผน

ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับทองถ่ิน และมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  เกิดผลการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงไดนําระบบ Input Process Output และ

วงจรคุณภาพ (PDCA) ซ่ึงประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล 

(Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) มาใชในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

Input: เตรียมการ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ โดยมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 777/2563 แตงตั้ง

คณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 

– 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2563 โดยใหมีหนาท่ี ดังนี้   

1) ประเมินผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนถึงปจจุบัน 

เพ่ือนํามาวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ตอไป 

2) จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 

2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหมีความความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ วาระของชาติ ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

3) เสนอรางแผนและรับฟงความคิดเห็นเพ่ือนํามาปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตามขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4) เสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 

– 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน โดยประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันจันทรท่ี 16 มีนาคม 2563 ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน โดย

กําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ แบบ OKR และจัดใหมีการรวมวิเคราะห/ทบทวน SWOT และ

มอบหมายประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนทุกยุทธศาสตรฯ แบงกลุมเพ่ือใหผูแทนหนวยงานไดมี

สวนรวมในการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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Process : วงจรคุณภาพ (PDCA) 

1. การวางแผน (Plan)  

1.1 มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา โดยในวันท่ี 16 มีนาคม 2563 

คณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดนํารายงานผลการปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอมูลพ้ืนฐานและผลการ

วิเคราะห SWOT ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ วาระของชาติ 

ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 

– 2579) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 – 2565 มาดําเนินการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร Objective and Key Results และกอง

นโยบายและแผนไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากทุกประเด็นยุทธศาสตรจัดทําเปนรางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 และเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาเห็นควรรับฟงความคิดเห็นแบบออนไลน ในระหวางวันท่ี 20-24 เมษายน 2563 โดยขอ

ความอนุเคราะหไปยังหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี และบุคลากร

ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธใหนักศึกษา ประชาชนท่ัวไปรับทราบในหนาเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัยและการแสดงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ระยะ 5 ป (2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานชองทาง ดังนี้ 

(1) ผานทาง Google From ท่ีเว็บไซตกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

(http://plan.skru.ac.th) หัวขอ เอกสารเผยแพร 

(2) ระบบแอพพลิเคชั่นไลน (Line) ในโทรศัพทสมารทโฟน (Smart Phone) ไดท่ี  

QR Code ดังภาพดานลาง หรือท่ี https://bit.ly/2UVD1Kf  

1.2 กองนโยบายและแผนรวบรวมขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการ

ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาปรบัปรุงขอมูลและจัดทํารูปเลม  

1.3 มหาวิทยาลัยได มีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งท่ี 4/2563 ในวันอังคารท่ี 7 เมษายน 2563 ออกไป เนื่องจากแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงจัดทําหนังสือเวียนถึงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

(ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยไดแจงใหคณะกรรมการฯ ทราบวาแผนยุทธศาสตรฉบับดังกลาวได

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

https://bit.ly/2UVD1Kf
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สงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการรับฟง

ความคิดเห็นจากภาคสวนตาง ๆ แบบออนไลน เม่ือระหวางวันท่ี 20 – 24 เมษายน 2563 แลว ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะเพ่ิม กองนโยบายและแผน

จึงไดรวบรวมขอมูลนํามาปรับปรุงและจัดทําเปนเอกสารฉบับสมบูรณ และรองอธิการบดีฝายวางแผนและ

งบประมาณไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 2 

พฤษภาคม 2563 วาระท่ี 4.7 และแจงหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบพรอมเผยแพรเอกสาร

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีเว็บไซต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และกองนโยบายและแผน 

1.4 มหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล โดยการชี้แจงรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรฯ เพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปเปนกรอบใน

การทบทวนแผนยุทธศาสตรของหนวยงานและจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไดอยางถูกตอง จึงไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี 1435/2563 แตงตั้งผูเขารวม

โครงการและคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในวันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารอํานวยการ  มีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 104 คน  

1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปเปนกรอบในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2563 วาระ 4.1 และ

นําเสนอตอการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 วันเสารท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2563 วาระ 4.15  

1.6 เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใหมีผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนดไว จึงมีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี 888/2564 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป   (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีหนาท่ี ดังนี ้

1) ติดตามและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของในแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏสงขลาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค กรอบเวลา และ OKR ท่ี

กําหนด พรอมท้ังวิเคราะหและรายงานศักยภาพ ปญหา อุปสรรคท่ีสงผลตอความสําเร็จของการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2) เสนอรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 2 ครั้ง  และ

รายงานตอสภามหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

และนําขอเสนอแนะตาง ๆ ไปปรับปรุงผลการดําเนินงานตอไป 

2. การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do)  

มหาวิทยาลัยไดจัดทําคูมือการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และกําหนดปฏิทิน

การดําเนินงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเผยแพรท่ีเว็บไซตของกองนโยบายและแผน 

หัวขอยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย/รายงานประเมินผลแผนประจําป (http://plan.skru.ac.th/) เพ่ือให

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 

2565) ฉบับทบทวนประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใชเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. การประเมินคุณภาพ (Check/Study)  

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

- รอบ 3 เดือน เนื่องจากมีสถานการณการแพรระบาดของ Covid 19 ท่ีระบาดในรอบท่ี 3 

เม่ือตนปพ.ศ. 2564 และเจาหนาปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของมหาวิทยาลัย จึงทําให

การจัดเก็บขอมูลมีความลาชา จึงไมสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดทันในไตรมาสท่ี 1  

- รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตั้งแตรอบ 3 เดือน จนถึงรอบ 

6 เดือน มาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2   

(ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) (5.2-1-30) โดยมหาวิทยาลัยมี OKR 

ท้ังหมดในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีท้ังหมด 36 Key Result มีท่ีบรรลุเปาหมาย 5 

Key Result คิดเปนรอยละ 13.89 ท่ีไมบรรลุเปาหมาย 0 Key Result คิดเปนรอยละ 0.00 และท่ีอยูระหวาง

ดําเนินการ 31 Key Result คิดเปนรอยละ 86.11 และการประเมินความสําเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีผลประเมิน 2.14 อยูในระดับตอง

ปรับปรุง ซ่ึงรองอธิการบดีฝายวางแผนและงบประมาณไดนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

http://plan.skru.ac.th/
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มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 20 เมษายน 2564 วาระท่ี 6.1.1 และนําเสนอตอ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 วาระท่ี 8.3  

4. การเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี 888/2564 ไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวัน 16 มีนาคม 2564 แลวนั้น เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาบรรลุ

วิสัยทัศนและมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีจัดทําในรูปแบบ OKR และใหสอดคลองกับสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มหาวิทยาลัยจึงไดมอบหมายคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนฯ ดําเนินการนําขอมูลผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1  

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) มาดําเนินการ 

ดังนี ้

1) ดําเนินการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูรับผิดชอบคาเปาหมายท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือปรับปรุงคาเปาหมายหรือยุบเลิกโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับ

ผลกระทบจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมไดอันสงผลใหมหาวิทยาลัยไมบรรลุเปาหมายตามท่ี

กําหนดไว 

2) ดําเนินการระบุสัดสวนคาเปาหมายกับผูรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการเปนรายคณะ/สํานัก/สถาบัน เพ่ือรองรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย ในตําแหนง อธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  

3) จัดสงขอมูลผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะ

ครึ่งแผน พรอมระบุเหตุผล และคาเปาหมายใหม มายังกองนโยบายและแผน เพ่ือดําเนินการจัดทําราง

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) เปนเอกสารฉบับ

สมบูรณ 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและงบประมาณไดนําเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่ง

แผน) (5.2-1-33)  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2564 วันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 

2564 และการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งท่ี 4/2564 วันเสารท่ี 12 มิถุนายน 2564 วาระท่ี 

4.3 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแผน ดังนี ้
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สรุปจํานวน Objective Key Result และโปรแกรม ตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรงุระยะครึ่งแผน) 

ยุทธศาสตรท่ี Objective Key Result โปรแกรม 

2564 2564(ครึ่งแผน) 2564 2564 (ครึ่งแผน) 2564 2564 (ครึ่งแผน) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 3 3 9 7 15 10 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 3 3 9 9 18 18 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 3 3 8 8 16 16 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 2 2 4 4 5 5 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 3 3 7 7 15 15 

รวมท้ังสิ้น 14 14 37 35 69 64 

ตารางเปรียบเทียบผลการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เดิม ใหม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตใหมี

คุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพคร ูและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนา

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพเหนือ

มาตรฐานวิชาชีพคร ู

Objective 1.1 ผลติครคูุณภาพและสนองพระบรมราโชบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินในพ้ืนท่ีตน 

Key Result 1.1.1 มหาวิทยาลัยมบัีณฑิตครูท่ีสอบบรรจุ

ไดในการสอบครั้งแรก 

Key Result 1.1.1 มหาวิทยาลัยมบัีณฑิตครูท่ีสอบผาน

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

Key Result 1.1.2 มหาวิทยาลัยมศีูนยความเปนเลิศดาน

การผลิตคร ู

Key Result 1.1.2 มหาวิทยาลัยมศีูนยการเรียนรูและ

ปฏิบัติการบมเพาะความเปนครูในศาสตรพระราชา 

Key Result 1.1.3 ผลงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี (area base) ท่ี

ตอบโจทยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี/การ

พัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

Key Result 1.1.3 (ตัดออกซ้ําซอนกับ Objective 1.3) 

 

Objective 1.2 ครูในทองถ่ินมีศักยภาพสูง มสีมรรถนะ

มาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา 

Objective 1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให

มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

Key Result 1.2.1 การอานออกเขียนไดของนักเรียนใน

แตละโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน 

สูตรการคํานวณ :  

จํานวนนักเรียนในระดับประถมศกึษาใน

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการท่ีผานการ

ประเมินการอานออกเขียนไดจาก

หนวยงานตนสังกัด 

ท่ีอานออกเขียนไดเพ่ิมข้ึน 

 

 

X 100 

จํานวนนักเรียนในระดับประถมศกึษา

ท้ังหมดของโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 
 

Key Result 1.2.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
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เดิม ใหม 

Key Result 1.2.2 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการศึกษาดาน

กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีสูงข้ึน  

Key Result 1.2.2 ผลงานสืบเน่ืองจากการเขารวม

โครงการของครูท่ีนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

Key Result 1.2.3 โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร 

ตัดออก 

Objective 1.3 มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการผลติ พัฒนาครูและนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

Key Result 1.3.1 สรางนวัตกรรมดานการเรียนรูท่ีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาและโรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนหนวยฝกหรือ

โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนพ่ีเลี้ยงไดพัฒนา

รวมกัน 

Key Result 1.3.1 งานวิจัยหรือนวัตกรรม*ท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

Key Result 1.3.2 พัฒนาโรงเรียนในทองถ่ินใหไดรับการ

ถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู 

Key Result 1.3.2 โรงเรียนหนวยฝกประสบการณ

วิชาชีพท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมดานการ

จัดการเรียนรู 

Key Result 1.3.3 ผลงานวิจัยดานการผลิต พัฒนาครูท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชใหเกิดประโยชน 

Key Result 1.3.3 ผลงานวิจัยดานการผลิต พัฒนาครูท่ี

ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต 

Objective 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและบัณฑิตศึกษาท่ีมีศักยภาพสอดคลองกับความตองการทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ 

Key Result 2.1.1 ผูสําเร็จการศึกษาในแตละปสามารถเปน

ผูประกอบการรุนใหม/อาชีพอิสระ คาเปาหมาย รอยละ 50 

Key Result 2.1.1 ผูสําเร็จการศึกษาในแตละปสามารถ

เปนผูประกอบการรุนใหม/อาชีพอิสระ คาเปาหมาย รอยละ 30 

Objective 2.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

Key Result 2.3.1 อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ              

คาเปาหมาย ป 2564 รอยละ 27 และป 2565 รอยละ 30 

Key Result 2.3.1 อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ     

คาเปาหมาย ป 2564 รอยละ 30 และ ป 2565 รอยละ 33 

Key Result 2.3.3 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ คาเปาหมาย 30 คน 

Key Result 2.3.3 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติหรือ

นานาชาติ คาเปาหมาย 20 คน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตลู 

Objective 4.1 มหาวิทยาลัยมหีลกัสูตรเพ่ือสรางความเปนเลิศในการพัฒนาภาคใตฝงอันดามัน 

Key Result 4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม/หลักสตูรความ

รวมมือตามความตองการของทองถ่ิน คาเปาหมาย 2 

หลักสตูร 

Key Result 4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม/หลักสตูรความ

รวมมือตามความตองการของทองถ่ิน คาเปาหมาย 1 

หลักสตูร 
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Output: รายงาน 

มหาวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยได

จัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ

ปรับปรุงระยะครึ่งแผน) ณ สิ้นไตรมาส 3 (ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 

มิถุนายน 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงเปนการรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน โดยได

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2564  วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2564 

โดยมีผลการดําเนินงานสรุปได ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดท้ังสิ้น 32 Key Result  มี Key Result ท่ีบรรลุเปาหมาย 17 Key Result 

คิดเปนรอยละ 50.13 ท่ีไมบรรลุเปาหมาย 2 Key Result คิดเปนรอยละ 6.25 และอยูระหวางดําเนินการ 

13 Key Result คิดเปนรอยละ 40.63 และการประเมินความสําเร็จในภาพรวมของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) 

จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีผลประเมิน 3.54 อยูในระดับดี  

และมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนิน ณ วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2564 มี Key Result ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 24 Key Result คิดเปนรอยละ 75.00 ท่ีไมบรรลุเปาหมาย 2 Key Result คิดเปนรอยละ 

6.25 และท่ีอยูระหวางดําเนินการ 6 Key Result คิดเปนรอยละ 18.75 และการประเมินความสําเร็จใน

ภาพรวมของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีผล

ประเมิน 3.75 อยูในระดับด ี 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ขอท่ี 1 

5.2-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 1307/2562 เรื่อง แตงตั้งกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580), แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565), แผนปฏิบัติราชการ 4 ป มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2561 – 2564) และยกรางแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2562 

5.2-1-2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 

5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2563 

หองประชุมชั้น 7 อาคารอํานวยการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

https://drive.google.com/file/d/1T2yEVe4R-ujwlOhi0r2mpaMzrUH-FkOx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2yEVe4R-ujwlOhi0r2mpaMzrUH-FkOx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2yEVe4R-ujwlOhi0r2mpaMzrUH-FkOx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2yEVe4R-ujwlOhi0r2mpaMzrUH-FkOx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T2yEVe4R-ujwlOhi0r2mpaMzrUH-FkOx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VXx4cfFsYpSyejj12Az5QFGk8Yn3McBa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VXx4cfFsYpSyejj12Az5QFGk8Yn3McBa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VXx4cfFsYpSyejj12Az5QFGk8Yn3McBa/view?usp=sharing
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5.2-1-3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

5.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมนัดพิเศษ เม่ือวันพุธท่ี 22 

พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระท่ี 2  

5.2-1-5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันเสารท่ี 1 

มิถุนายน 2562 วาระท่ี 4.6  

5.2-1-6 แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา พ.ศ.2563-2565 

5.2-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 27 

กุมภาพันธ 2563 2563 วาระท่ี 4.5 

5.2-1-8 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 วันท่ี 7 มีนาคม 2563 

วาระท่ี 4.9 

5.2-1-9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทํางบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ประกาศ ณ วันท่ี 

22 พฤษภาคม 2562 

5.2-1-10 แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

5.2-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุม 

นัดพิเศษ เม่ือวันจันทรท่ี 2 กันยายน 2562 ระเบียบวาระท่ี 2  

5.2-1-12 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันเสารท่ี 

7 กันยายน 2562 วาระท่ี 4.2  

5.2-1-13 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี 057/2563 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2563 แตงตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ,แผนปฏิบัติราชการ 3 ป (พ.ศ. 2563 – 2565) และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5.2-1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2563 วันอังคารท่ี 21 

กรกฎาคม 2563 วาระท่ี 1.3  

5.2-1-15 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2563 วันเสารท่ี 8 สิงหาคม 2563 วาระท่ี 8.6 

5.2-1-16 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 

(ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)  

5.2-1-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 8 

กันยายน 2563 วาระท่ี 1.4  

5.2-1-18 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 (ผลการ

https://drive.google.com/file/d/1X9Dqwyypgn4IQmRwMA-L8Npq4sckukRa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X9Dqwyypgn4IQmRwMA-L8Npq4sckukRa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dyEzKIos8eSLxS7mIR82eKVUw3fGD7jg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dyEzKIos8eSLxS7mIR82eKVUw3fGD7jg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QUSNo0DgJ_bf3oNzRiY-VBBdy7uReSq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QUSNo0DgJ_bf3oNzRiY-VBBdy7uReSq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14D2ovY1MKmV7hNvsURmgXyFksKLAwJ5I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IlRTR9npztbCaHCRlkaZfFURYNopbeye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IlRTR9npztbCaHCRlkaZfFURYNopbeye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gqggCeJy6m_r0VCEPIEqPbx9jfNdS1Ov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gqggCeJy6m_r0VCEPIEqPbx9jfNdS1Ov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1noy5OIQ1L_J-ipuBXAOi-ObLidfqBWyO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1noy5OIQ1L_J-ipuBXAOi-ObLidfqBWyO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1noy5OIQ1L_J-ipuBXAOi-ObLidfqBWyO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1N3HFwgTYtDifCJnOy1ml0myjhjww6z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1N3HFwgTYtDifCJnOy1ml0myjhjww6z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rt11DGhssZH6ztDFGydp0T56A9Jy8Vd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rt11DGhssZH6ztDFGydp0T56A9Jy8Vd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VntO1Edmw2u3amBxTFCRJWhCaBE8hsOk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VntO1Edmw2u3amBxTFCRJWhCaBE8hsOk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4Y9KzWth06DqR9BnD6REVw6qHcT_vYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4Y9KzWth06DqR9BnD6REVw6qHcT_vYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4Y9KzWth06DqR9BnD6REVw6qHcT_vYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4Y9KzWth06DqR9BnD6REVw6qHcT_vYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ij7hmPNAGYX2tnNtZqQDTXrw8yJL7C5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ij7hmPNAGYX2tnNtZqQDTXrw8yJL7C5i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nP9BCcFExVnItFTBJwpy2QPxyfuN-_Sa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL23I22DC094ezsIiWzOjBlyB89DPNRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL23I22DC094ezsIiWzOjBlyB89DPNRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HOsFq96XvCgK3vrwpsLGOmJ0NUQobRBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HOsFq96XvCgK3vrwpsLGOmJ0NUQobRBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cO4-9YYKq_RhSn5lIt10NloF6afOkYAQ/view?usp=sharing
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ดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

5.2-1-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 1.3   

5.2-1-20 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2563 วันท่ี 19 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 8.6 

5.2-1-21 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 777/2563 แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2563 

5.2-1-22 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2563 

วาระท่ี 4.7 

5.2-1-23 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี 1435/2563 แตงตั้งผูเขารวมโครงการและคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถายทอดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.2-1-24 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.2-1-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 วันอังคารท่ี 8 กันยายน 2563 

วาระ 4.1 

5.2-1-26 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 วันเสารท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2563 วาระ 4.15  

5.2-1-27 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ี 888/2564 แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

5.2-1-28 คูมือการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

5.2-1-29 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

(ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

5.2-1-30 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 20 เมษายน 2564 

วาระท่ี 6.1.1 

5.2-1-31 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 วาระท่ี 8.3 

5.2-1-32 แผนยทุธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน)  

https://drive.google.com/file/d/1cO4-9YYKq_RhSn5lIt10NloF6afOkYAQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XGpNmAdmz_04WM2zTZJoVDIk3cRcf2A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XGpNmAdmz_04WM2zTZJoVDIk3cRcf2A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XGpNmAdmz_04WM2zTZJoVDIk3cRcf2A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-XGpNmAdmz_04WM2zTZJoVDIk3cRcf2A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FOK2l07x9wn78MZrnvPJac3YMn6CB2n2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FOK2l07x9wn78MZrnvPJac3YMn6CB2n2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FOK2l07x9wn78MZrnvPJac3YMn6CB2n2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cG6oum3TvaKpg6pRXVa3BeXOdUIaBFD1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cG6oum3TvaKpg6pRXVa3BeXOdUIaBFD1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cam1yP6j5lOyKHzGVhTuW4I1T1ExIoR5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cam1yP6j5lOyKHzGVhTuW4I1T1ExIoR5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cam1yP6j5lOyKHzGVhTuW4I1T1ExIoR5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ztetVIGLk3U6iNUSYtI699B--HfqX34m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_o1owMk0yIuiX_dKF4t-q_ndwX008me8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_o1owMk0yIuiX_dKF4t-q_ndwX008me8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynQWPDzzGY5wZNqg8XSqoRArB2SxQb7F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hPdSLicvcWqsTC1BZwRaFos04RGlIkO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hPdSLicvcWqsTC1BZwRaFos04RGlIkO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hPdSLicvcWqsTC1BZwRaFos04RGlIkO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hPdSLicvcWqsTC1BZwRaFos04RGlIkO_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ig05BN-IHQYGiPbS_ZRI2awdl0qMdB5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ig05BN-IHQYGiPbS_ZRI2awdl0qMdB5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ig05BN-IHQYGiPbS_ZRI2awdl0qMdB5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDo96163YZkid1zUJ9MOA9xp9mNSNivr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDo96163YZkid1zUJ9MOA9xp9mNSNivr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNmcmNDZVASn-1ikve17GPf6tDPsJtlG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNmcmNDZVASn-1ikve17GPf6tDPsJtlG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10-ltLtEKiFkFMnXBLK4lVNaUBlxLR1a_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sr50cTL0jXEn73YQHuehuQOwdmYNoz4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sr50cTL0jXEn73YQHuehuQOwdmYNoz4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sr50cTL0jXEn73YQHuehuQOwdmYNoz4I/view?usp=sharing
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5.2-1-33 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2564 วันอังคารท่ี 8 มิถุนายน 2564  

5.2-1-34 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งท่ี 4/2564 วันเสารท่ี 12 มิถุนายน 

2564 วาระท่ี 4.3  

5.2-1-35 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับ

ปรับปรุงระยะครึ่งแผน) ณ สิ้นไตรมาส 3 (ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 

30 มิถุนายน 2564) 

5.2-1-36 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2564  วันท่ี 31 

สิงหาคม 2564 วารท่ี 3.1 (อยูระหวางดําเนินการ) 

5.2-1-37 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 11 

กันยายน 2564 วาระท่ี 8.3 (อยูระหวางดําเนินการ) 

2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไป

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร               

การจัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดดําเนินการ กํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยมี

กระบวนการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการ ดังนี ้

1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคําสั่งท่ี 1859/2564 ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารและตัวแทนจากทุกคณะและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีกองนโยบายและแผนเปนฝายเลขานุการ  

2. มีการกํากับติดตามผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให

หนวยงานระดับคณะจัดทํารายงานผลการเบิกจายงบประมาณ โดยใหรายงานเปนไตรมาส เพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ งานคลังไดจัดทํารายงานทางการ

เงินในภาพรวมมหาวิทยาลัย เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  

3. มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน จดัประชุมคณะทํางานดําเนินงานกํากับ ติดตามและ

ชี้แจงหลักเกณฑ แนวทางกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงานวิเคราะหตนทุนตอหนวยและแนว

ทางการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับหลักสูตร ซ่ึงกองนโยบายและแผนเปนพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษา 

แนะนํา วิธีการจัดทําตลอดการอบรม  

4. กองนโยบายและแผนไดกํากับ ติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาท่ีระดับคณะเขารวมอบรม

เชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหการจัดทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิตระดับหลักสูตรถูกตอง จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

https://drive.google.com/file/d/1HPxunilNxTTK5X7ugreeB_KsQf-kBf-X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wSqYbtbEI_tikIoZQxChBGukge7MzHU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10wSqYbtbEI_tikIoZQxChBGukge7MzHU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOjeSfLeTYNaI2qmJVPtAIvlaSAs2EU1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOjeSfLeTYNaI2qmJVPtAIvlaSAs2EU1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOjeSfLeTYNaI2qmJVPtAIvlaSAs2EU1/view?usp=sharing
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ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 

5. กําหนดปฏิ ทินการดําเนินงานของคณะกรรมการการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีกําหนดการ ดังนี ้

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ดําเนินการจัดทําคําสั่งคณะกรรมการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มกราคม 2564 

2. กองนโยบายและแผน จัดเก็บขอมลูคาใชจายบุคลากร และกําหนดกรอบ

แนวคิดการจัดทําตนทุนผลผลิต 

มกราคม 2564 

3. จัดประชุมคณะทํางานการจัดทํารายงานตนทุนฯ เพ่ือช้ีแจงการทบทวน

หลักเกณฑการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต  และทบทวนกิจกรรม/พันธกิจ ของ

หนวยงานระดับคณะพรอมท้ังตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของขอมูล 

กุมภาพันธ 2564 

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิต ระดับหลักสูตร 

กลุมเปาหมายเปนเจาท่ีระดับคณะท่ีมีคําสั่งแตงตั้งฯ เพ่ือกํากับติดตาม 

สนับสนุนแนะนําแนวทางการวิเคราะหสดัสวนคาใชจายของแตละหลักสตูร และ

การวิเคราะหความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน

การแขงขัน  

ครั้งท่ี 1 วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564 

ครั้งท่ี 2 วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 

ครั้งท่ี 3 วันท่ี 15 มิถุนายน 2564 

ครั้งท่ี 4 วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 

5. หนวยงานระดับคณะดําเนินการจัดทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต 

ระดับหลักสูตร เรียบรอยแลว นําสงรายงานใหกองนโยบายและแผน ตรวจสอบ

ความถูกตอง และนําผลการวิเคราะหไปใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา SAR 

ระดับคณะตอไป 

กรกฎาคม 2564 

6. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผนดําเนินการจัดทํารายงานตนทุน

ตอหนวยผลผลิต ระดับหลักสูตร ในภาพรวมของหนวยงานระดับคณะ เพ่ือใช

ขอมูลประกอบการจัดทํา SAR ระดับมหาวิทยาลัยตอไป 

สิงหาคม 2564 

6. ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 5.2 ขอ 2 ในปการศึกษา 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินไดมี

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทํารายงานตนทุนผลผลิตระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญตอ

การจัดทําตนทุนผลผลิต พรอมท้ังสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานระดับคณะดําเนินการเทียบเคียงผลการ

ดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยคูเทียบ เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนมหาวิทยาลัยคู

เทียบ ผลการเทียบเคียงระหวางมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคูเทียบ ซ่ึงโอกาสในการแขงขันมีประเด็นใน

การเทียบเคียง 4 ประเด็น ไดแก 1) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 2) อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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3) อาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 4) ผลงานวิชาการของอาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กําหนดใหมีการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ท้ัง 13 ตัวบงชี้ ตองมีผลการประเมินรวมสูงกวาจึงจะถือวามีโอกาส

ในการแขงขัน ถาไมมีหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยคูเทียบก็ใหถือวามหาวิทยาลัยมีโอกาสในการ

แขงขันเชนกัน 

กองนโยบายและแผน วิเคราะหผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับหลักสูตรจากคณะ 

สรุปเปนภาพรวมมหาวิทยาลัย ไดดังนี ้

ผลการวิเคราะหตนทุนรวมระดับหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 2563  ดังนี ้
ผลผลิต ตนทุนรวม ปริมาณ ตนทุนตอหนวย 

ผลผลิตที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีดานวิทยาศาสตร 232,706,889.42 2,357.01 FTES 98,729.70 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 138,808,343.69 1,394.89 FTES 99,512.04 

การสอน : คณิตศาสตร 17,092,320.72 174.82 FTES 97,770.97 

การสอน : คหกรรมศาสตร 16,287,978.19 164.03 FTES 99,298.78 

การสอน : เคม ี 7,933,446.08 78.03 FTES 101,671.74 

การสอน : ชวีวิทยา 15,178,385.43 154.40 FTES 98,305.61 

การสอน : จุลชีววิทยาประยกุต 8,261,278.96 79.12 FTES 104,414.55 

การสอน : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 2,263,991.56 21.65 FTES 104,572.36 

การสอน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 13,883,798.87 139.88 FTES 99,255.07 

การสอน : ฟสิกส 4,548,947.78 43.45 FTES 104,693.85 

การสอน : วิทยาการคอมพิวเตอร 10,719,974.28 107.28 FTES 99,925.19 

การสอน : การจัดการส่ิงแวดลอม 6,575,736.77 64.81 FTES 101,461.76 

การสอน : สาธารณสุขชุมชน 34,996,233.56 359.47 FTES 97,355.09 

การสอน : วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 1,066,251.50 7.95 FTES 134,119.69 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 38,998,386.02 348.13 FTES 112,022.48 

การสอน : เทคโนโลยีการเกษตร 22,923,842.60 220.52 FTES 103,953.58 

การสอน : การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑอาหาร 4,642,788.54 38.46 FTES 120,717.33 

การสอน : การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 2,297,867.11 17.45 FTES 131,682.93 

การสอน : เกษตรศาสตร 5,190,386.06 43.07 FTES 120,510.47 

การสอน : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร 3,943,501.70 28.63 FTES 137,740.19 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 54,900,159.71 613.99 FTES 89,415.40 

การสอน : เทคโนโลยีอุตสาหการ 19,218,809.91 216.69 FTES 88,692.65 

การสอน : เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 16,932,556.73 188.48 FTES 89,837.42 

การสอน : เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) 7,710,004.93 84.09 FTES 91,687.54 

การสอน : เทคโนโลยีการผลิต 2,328,473.63 26.31 FTES 88,501.47 

การสอน : วิศวกรรมโลจิสติกส 8,710,314.52 98.42 FTES 88,501.47 
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ผลผลิต ตนทุนรวม ปริมาณ ตนทุนตอหนวย 

ผลผลิตที่ 2  ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตร ีดานสังคมศาสตร 382,055,192.74 5,748.60 FTES 66,460.56 

คณะครุศาสตร 86,422,745.43 1,032.15 FTES 83,730.80 

การสอน : การศึกษาปฐมวยั 11,178,947.95 132.64 FTES 84,280.37 

การสอน : การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 13,571,855.89 131.71 FTES 103,043.47 

การสอน : คณิตศาสตร 11,167,946.55 140.60 FTES 79,430.63 

การสอน : พลศึกษา 9,717,552.36 117.00 FTES 83,056.00 

การสอน : ภาษาไทย 10,705,390.36 133.70 FTES 80,070.23 

การสอน : ภาษาอังกฤษ 11,746,316.34 148.28 FTES 79,217.13 

การสอน : วิทยาศาสตรทั่วไป 10,176,845.46 126.47 FTES 80,468.45 

การสอน : สังคมศึกษา 8,157,890.51 101.75 FTES 80,175.83 

คณะครุศาสตร (สตูล)     

การสอน : สังคมศึกษา (สตูล) 2,698,437.57 46.34 FTES 58,231.28 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 104,279,108.81 2,176.42 FTES 47,913.14 

การสอน : รัฐประสาสนศาสตร 32,390,874.62 679.22 FTES 47,688.34 

การสอน : ภูมิสารสนเทศ 6,642,279.03 137.94 FTES 48,153.39 

การสอน : การพัฒนาชุมชน 16,328,171.24 341.82 FTES 47,768.33 

การสอน : ภาษาไทย 11,032,639.43 231.54 FTES 47,648.96 

การสอน : ภาษาอังกฤษ 10,386,326.03 218.41 FTES 47,554.26 

การสอน : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 7,798,593.65 162.70 FTES 47,932.35 

การสอน : สวัสดิการสังคม 15,462,977.92 324.96 FTES 47,584.25 

การสอน : สังคมศาสตรเพื่อมัคคุเทศกและการทองเที่ยว 3,393,787.83 65.60 FTES 51,734.57 

การสอน : ภาษาจีน 843,459.06 14.23 FTES 59,273.30 

คณะวิทยาการจัดการ 102,908,959.42 1,632.68 FTES 63,030.70 

การสอน : ส่ือสารมวลชน 8,362,477.32 107.95 FTES 77,466.21 

การสอน : บัญช ี 17,466,782.31 282.67 FTES 61,792.13 

การสอน : การจัดการ 15,201,685.31 45.19 FTES 61,999.61 

การสอน : การจัดการทองเที่ยว 16,971,163.03 275.81 FTES 61,532.08 

การสอน : การตลาด 9,286,876.80 151.34 FTES 61,364.32 

การสอน : บริหารทรัพยากรมนุษย 14,622,915.53 36.65 FTES 61,791.32 

การสอน : คอมพิวเตอรธุรกิจ 12,914,246.55 210.38 FTES 61,385.33 

การสอน : เศรษฐศาสตร 6,194,776.26 96.16 FTES 64,421.55 

การสอน : การจัดการนวัตกรรมการคา 1,888,036.30 26.53 FTES 71,166.09 
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ผลผลิต ตนทุนรวม ปริมาณ ตนทุนตอหนวย 

คณะศิลปกรรมศาสตร 51,173,119.25 482.69 FTES 106,016.53 

การสอน : การออกแบบ 10,800,048.53 101.15 FTES 106,772.60 

การสอน : ดุริยางคศิลปตะวันตก 13,625,338.78 130.21 FTES 104,641.26 

การสอน : ดนตรีไทย 3,770,546.35 21.20 FTES 177,855.96 

การสอน : ทัศนศิลป 9,561,688.17 89.23 FTES 107,157.77 

การสอน : นาฎศิลปและการแสดง 13,415,497.42 140.90 FTES 95,212.90 

วิทยาลยันวัตกรรมและการจดัการ วิทยาเขตสตูล 34,572,822.26 378.32 FTES 91,385.13 

การสอน : การทองเที่ยว 17,885,682.15 199.12 FTES 89,823.63 

การสอน : นวัตกรรมการจัดการ 16,687,140.11 179.20 FTES 93,120.20 

จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตวิทยาลัย 2,042,265.05 63.26 FTES 32,283.67 

กิจกรรมดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 4,988,331.91 16 FTES 311,770.74 

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ 14,961,985.98 46 เจาหนาที่โครงการ 325,260.56 

โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 17,945,229.43 700 ผูเขารวมโครงการ 25,636.04 

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

22,178,179.80 612 นักเรียน 36,238.86 

รวม 676,878,074.33    

จากการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พบวา หลักสูตรท่ีมี

คาใชจายตนทุนตอหนวยผลผลิตสูงสุด 5 อันดับ ดังนี ้

1. หลักสูตร ดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร มีตนทุนรวม 3,770,546.35 บาท จํานวน

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 21.20 มีตนทุนตอหนวย 177,855.96 บาท 

2. หลักสูตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีตนทุนรวม 

3,943,501.70 บาท จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 28.63 มีตนทุนตอหนวย 137,740.19 บาท 

3. หลักสูตร วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา มีตนทุนรวม 1,066,251.50 บาท จํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 7.95 มีตนทุนตอหนวย 134,119.69 บาท 

4. หลักสูตร การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีตนทุนรวม 

4,642,788.54 บาท จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 38.46 มีตนทุนตอหนวย 120,717.33 บาท 

5. หลักสูตร เกษตรศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีตนทุนรวม 5,190,386.06 บาท 

จํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) 43.07 มีตนทุนตอหนวย 120,510.47 บาท 
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จากการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตท่ีมีคาใชจายตนทุนตอหนวยผลผลิตต่ําสุด พบวา 

หลักสูตรภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีตนทุนตอหนวยผลผลิตต่ํากวาคณะอ่ืน ๆ  

ผลการวิเคราะหสัดสวนคาใชจายเพ่ือผลิตบัณฑิต ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย จําแนกตามคณะ ดังนี้ 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 99,413.56 บาท 

2. คณะศิลปกรรมศาสตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 90,048.52 บาท 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 86,970.21 บาท 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 75,875.19 บาท 

5. คณะครุศาสตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 73,409.63 บาท 

6. คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 50,286.24 บาท 

7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 36,539.37 บาท 

ผลการวิเคราะหสัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

(FTES) เรียงลําดับจากมากไปหานอย จําแนกตามคณะ ดังนี้ 

1. คณะศิลปกรรมศาสตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 8,402.06 บาท 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 7,053.86 บาท 

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 6,389.55 บาท 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 6,310.61 บาท 

5. คณะครุศาสตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 5,350.35 บาท 

6. คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 4,733.82 บาท 

7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 4,208.18 บาท 

ผลการวิเคราะหสัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนาบุคลากรตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 

เรียงลําดับจากมากไปหานอย จําแนกตามคณะ ดังนี้ 

1. คณะศิลปกรรมศาสตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 7,565.95 บาท 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 6,486.35 บาท 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 6,231.21 บาท 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 6,219.37 บาท 

5. คณะครุศาสตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 4,970.82 บาท 

6. คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 4,070.01 บาท 

7. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งบประมาณท่ีใชผลิตบัณฑิต เทากับ 3,631.27 บาท 
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ผลการวิเคราะหความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแขงขัน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา รายละเอียดหลักฐานท่ี 5.2-2-10 รายงานผลการวิเคราะหความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

มหาวิทยาลัยมีการนําผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไปใชประโยชน ดังนี้ 

จากการจัดทํารายงานตนทุนตอหนวยแตละหลักสูตรในปท่ีแลว ตามสัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนา

นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยไดสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน

ระดับคณะนําผลการวิเคราะหมาปรับใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงบประมาณเพ่ือ

การบริหารจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร และภาระงานใหสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหผลการดําเนินงานของหลักสูตรเขมแข็งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต

บัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ขอท่ี 2 

5.2-2-1  คําสั่งคณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําปงบประมาณ 2563 

5.2-2-2  รายงานแผน/ผล การเบิกจาย ประจําปงบประมาณ 2563 ณ ไตรมาส 4  

5.2-2-3  งบการเงินรวม งบประมาณแผนดิน 2563 ฉบับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รับรอง 

5.2-2-4  หลักเกณฑการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

5.2-2-5  สรุปจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระดบัหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 2563 

5.2-2-6  รายงานการประชุม 

5.2-2-7  รายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจําปงบประมาณ 2563 

5.2-2-8  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 มรภ.สงขลา 

5.2-2-9  สรปุผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2562 มรภ.สุราษฎรธานี 

5.2-2-10  รายงานผลการวิเคราะหความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน

การแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1a8PrNVV7aPJq4Ovtp1qMewXz_852kkic/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ju2EV_-VoyXI5Utvmf0AAUYQbWJ_a5Hl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UZz9c9ccutmpnjsVl8P4askcMTnslmYA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mVHQ0qnp4LyFbhapYo_BhffeMNLfoH5-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ADaG5zhnoMO6dOIDPNvlcqvENRyjfiqv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DfqaaKFW1rOPSagKqp9Mofutyn8eeUgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mh7uyb1GEUh_Qti12vl1IvplwFEyLJ0o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJYUZUANgR5RdfGvFVsdyEzZi7m0hCTE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Yb_l6QSP8tDIuEhDroVG1eSSOYF85Md/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uExYqx2Zl1ylioxvxhfAqpoJ1gF-49ur/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uExYqx2Zl1ylioxvxhfAqpoJ1gF-49ur/view?usp=sharing
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3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีเกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได ท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน

และใหระดับความเส่ียงลดลงจากเดิมอยางนอย 1 เรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดดําเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี ้

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ท่ี 3734/2562 โดยคณะกรรมการฯ ประกอบดวย อธิการบดี รอง

อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก หัวหนางาน 

2. มีการวิเคราะห  ระบุความเสี่ยง  ระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก หรือ

ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  พบวา มหาวิทยาลัยมีความเสี่ยงท้ังหมด 5 เรื่อง ดังนี ้

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง แนวทางปรับปรุง(แผนงาน/กิจกรรม) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ไมสามารถ ดําเนินการ

จัดการเรียน การสอน และการ

ปฏิบัติงานไดเน่ืองจากการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      

โคโรนา 2019 (โควิด -19) รอบ 2  

  

บุ คลากรและนั กศึ กษา

เดินทางกลับจากพ้ืนท่ีท่ีมี

กลุมเสี่ยง/เดินทางกลับจาก

ประเทศท่ีมี กลุมเสี่ยงของ

โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 

2019 (โควิด-19  

  

  

  

1. กําหนดมาตรการปองกันการแพร ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และดําเนินการ

ตามมาตรการท่ีกําหนด  

2. กําหนดมาตรการการใชสถานท่ีและการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และดําเนินการตาม

มาตรการท่ีกําหนด  

3. จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน รูปแบบ

ออนไลน  

4. บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพักอาศัย ของ

ตนเอง (Work from Home)  

2. ก า ร ถู ก ล ะ เ มิ ด สิ ท ธ์ิ 

เ ก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

หรือความไมปลอดภัย ของ

ขอมูลสวนบุคคล  

  

เจาของขอมูลขาดความ

ตระหนักในการใช งาน

แอพพลิเคช่ันและบริการ

อ อ น ไ ล น บ น ร ะ บ บ

เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่ง

อาจเปนชองทางให  ผูไม

หวังดีนําขอมูลไปใชในทาง

ท่ีผิด และระบบการรักษา

ความปลอดภัยของขอมูล

ถูกโจมตีโดยผูบุกรุก  

1. สรางความตระหนักรูและความ เขาใจในการใช

งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) โดยการ 

ประชาสัมพันธและใหความรู  

2. ประกาศนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลของ

มหาวิทยาลัย  

3. กําหนดมาตรการในการรักษาขอมูลท่ีเหมาะสม  
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ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง แนวทางปรับปรุง(แผนงาน/กิจกรรม) 

3. ความไมปลอดภัยของ

ขอมูลสารสนเทศ  

  

  

การโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอรหรือ 

Hacker และเครื่องแมขายชํารุด   

ทําใหขอมูลสูญหาย  

1. จัดหาซอฟตแวร ท่ีสามารถ รองรับการ

สํารองและกูคืนขอมูลแบบ Realtime  

2. จัดทําแผนรับสถานการณฉุกเฉิน กรณี

ไฟฟาดับ เครื่องแมขายไดรับ ความเสียหาย

และการสํารองขอมูล  

4. รายไดจากการ บริหาร

ทรัพยสินของ มหาวิทยาลัยไม

เปนไปตามเปาหมาย  

 

สถานการณการระบาดจากโรค   

โควิด-19 และปญหาเศรษฐกิจ ทํา

ใ ห ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร /บ ริ ษั ท / 

หนวยงานราชการ ไมกลาลงทุน 

และยกเลิกสัญญาเชา พ้ืนท่ีหรือ 

ยกเลิกการขอใชสถานท่ี /หองพัก/

สระวายนํ้า    

1. เปดใหเชาพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยท่ีรก

รางหรือไมไดใชประโยชนใหมากข้ึน  

2. จัดทําแผนการประชาสัมพันธการใหบริการ

ของศูนยฝกประสบการณ วิชาชีพธุรกิจ 

“สงขลาพาเลซ” หอพักรุก ขวัลยและสระวาย

นํ้า ในรูปแบบเชิงรุก 

3.  ทบทวนระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารทรัพยสินเพ่ือกอใหเกิดรายได  

5. ความไมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย สิน ของบุคลากร 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

ก า ร เ กิ ด อุ ท ก ภั ย เ น่ื อ ง จ า ก 

มหาวิทยาลั ย เป น พ้ื น ท่ี ราบลุ ม 

ลอมรอบดวยภู เขา หากมีฝนตก 

ตอเน่ืองจะทําใหเกิดนํ้าทวมขัง และ

นํ้าระบายไมทัน  

1. จัดทําแผนการบริหารจัดการนํ้า  

2. ดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการ

นํ้า  

โดยกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอแผนบริหารความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 8 ธันวาคม 2563 

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 10 สิงหาคม 2564                 

และเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 2/2564             

วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 

5. มีผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พบวา ความเสี่ยงท้ัง 5 เรื่อง ดังนี้ 
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ความเสี่ยง 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

ท่ีมีอยู 

ระดับ 

ความเสี่ยง

คงเหลือ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ไมสามารถ ดําเนินการ

จัดการเรียน การสอน และ

การปฏิบัติงานได เน่ืองจาก

การแพรระบาดของโรคติด

เช้ื อไวรั ส โคโรนา 2019           

(โควิด-19)   

16 

สูง 

8 

ปานกลาง 

จากการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการปรับปรุงพบวา

ทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการจัดการ

เรียน การสอนและการปฏิบัติงานไดสงผลใหระดับความเสี่ยงท่ี

มีอยูจากระดับความเสี่ยงสูงลดลงเหลือระดับความเสี่ยงปาน

กลาง 

3. การถูกละเมิดสิทธ์ิ

เก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

หรือความไมปลอดภัย

ของขอมูลสวนบุคคล  

15 

สูง 

9 

ปานกลาง 

จากการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการปรับปรุงพบวา  

เกิดความรั่วไหลของขอมูลสวนบุคคลเกิดข้ึน 1 ครั้ง/สัปดาห 

สงผลใหระดับความเสี่ยงท่ีมีอยูจากระดับความเสี่ยงสูงลดลง

เหลือระดับความเสี่ยงปานกลาง 

4. ความไมปลอดภัย

ของขอมูลสารสนเทศ  

  

 

25 

สูงมาก  

 

15  

สูง   

 จากการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการปรับปรุงพบวา 

ขอมูลท่ีเกิดการสูญหาย มีการโจมตีและพยายามเขาถึงเครื่องแม

ขาย 100 ครั้ง/วัน สงผลใหระดับความเสี่ยงท่ีมีอยูจากระดับ

ความเสี่ยงสูงมากลดลงเหลือระดับความเสี่ยงสูง 

5. ร า ย ได จ า ก การ

บริ ห ารทรั พย สิ นของ 

มหาวิทยาลัยไมเปนไปตาม

เปาหมาย  

 

20 

สูงมาก 

20 

สูงมาก 

จากการบริหารความเสี่ยง  ตามแนวทางการปรับปรุงพบวา       

มีรายไดจากการบริหารทรัพยสิน ท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 3,378,813.65 

บาท  คิดเปนรอยละ 59.38 ซึ่งรายไดนอยกวาเปาหมาย รอย

ละ 40.62 เมื่อเทียบกับรายไดการบริหารทรัพยสินท่ีดินและสิ่ง

ปลูกสรางของป พ.ศ. 2564 จํานวนเงิน 5,689,595 บาท 

สงผลใหระดับความเสี่ยงไมลดลงจากเดิม  

6. ความไมปลอดภัยใน

ชี วิตและทรัพย สิ นของ              

บุ คลากร และนั กศึ กษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

12  

สูง 

12  

สูง 

จากการบริหารความเสี่ยง  ตามแนวทางการปรับปรุง                  

อยูระหวางดําเนินการ จัดทําแผนการบริหารจัดการนํ้า และ

ดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการนํ้า สงผลใหระดับความ

เสี่ยงไมลดลงจากเดิม  

6. ดําเนินการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ 2563 ซ่ึงนํามาปรับปรุงในปงบประมาณ 2564 โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดําเนินการทบทวนการ

เขียนความเสี่ยงและวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการบริหาร ความเสี่ยง

อยางสมํ่าเสมอ และสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีลดลงยอมรับได  
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หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ขอท่ี 3 

5.2-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 3734/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.2-3-2 ปฏิทินการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.2-3-3 แบบการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง (RM-2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.2-3-4 แผนการบริหารความเสี่ยง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.2-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันอังคารท่ี             

8 ธันวาคม 2563 

5.2-3-6 แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564              

ระดับมหาวิทยาลัย 

5.2-3-7 บันทึกขอความติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.2-3-8 รายผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.2-3-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง ท่ี 7/2564               

วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 

5.2-3-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม

ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 10 สิงหาคม 2564  

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

มหาวิทยาลัยบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลไดครบถวนท้ัง  10 ประการ เพ่ือเปนแนวทางในการ

บริหารและคํานงึถึงความถูกตองเปนไปตามครรลองธรรม มุงประโยชนของมหาวิทยาลัยและทางราชการเปน

สิ่งสําคัญ โดยใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนอยางเทาเทียม และเปดโอกาสใหทุกฝายท่ี

เก่ียวของ มีสวนรวมในการดําเนินงานอยางเสมอภาค ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) 

1.1 มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจําปท่ีมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

ราชการ ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ พรอมระบุผูรับผิดชอบ 

1.2 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ผลการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจหลักและตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป โดยมีกรอบแนวคิด เทคนิคการ

กํากับติดตามระบุไวในแผนปฏิบัติราชการ 

1.3 มีการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป ดังนี ้

https://drive.google.com/file/d/1okHcztwdw-7FRp0356TF36sLWXw0kZol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1okHcztwdw-7FRp0356TF36sLWXw0kZol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pGlVfPBw3J4pOH0L26MuDqyywHeiD_MH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNOKk8GpyQHWk_Zezk5e-fKFmG-5mEd9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11a2McqGq50N0zbTqwxVk6CYVFZnpEU42/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvTS_7Qc0ISnQL5RmTZVN64C5ozHo3-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OvTS_7Qc0ISnQL5RmTZVN64C5ozHo3-b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1osWEDIgxMIN5GsROipwC6qYkEMeccGii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1osWEDIgxMIN5GsROipwC6qYkEMeccGii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YU92wIBj-uz6soSkkd8yDWFhYf4FjjjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S2a3vP_bzSfGpm4yxSBZQTcvvOw-vmLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOKHd549YAJZDrnT7KIcCR2IjW9n4yDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOKHd549YAJZDrnT7KIcCR2IjW9n4yDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5vol9i2vaIV3sFEFbv4IkxeQLNLbQuY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5vol9i2vaIV3sFEFbv4IkxeQLNLbQuY/view?usp=sharing
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(1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีตัวชี้วัดท้ังสิ้น 77 ตัวชี้วัด โดยผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน  

มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 49 ตัวชี้วัด (รอยละ 63.64) และไมบรรลุเปาหมาย 28 ตัวชี้วัด (รอยละ 

36.36) โดยมีผลการประเมินในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 4.17 คะแนน หรือรอยละ 83.36 (ระดับดี) 

นําเสนอและผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 วันท่ี 

8 ธันวาคม 2563 วาระท่ี 1.3  และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2563 วันท่ี 19 ธันวาคม 2563 วาระ

ท่ี 8.6 

(2) ปงบประมาณ 2564 มีตัวชี้วัดท้ังสิ้น 36 Key Result  มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

- รอบ 3 เดือน มหาวิทยาลัยไดมีบันทึกขอความติดตามผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 

แตเนื่องจากมีสถานการณการแพรระบาดของ Covid 19 และเจาหนาปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของมหาวิทยาลัย จึงทําใหการจัดเก็บขอมูลมีความลาชา จึงไมสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดทันใน

ไตรมาสท่ี 1 

- รอบ 6 เดือน มีตัวชี้วัดท้ังสิ้น 36 Key Result  มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 5 

Key Result  (รอยละ 13.89) ไมบรรลุเปาหมาย 0 Key Result (รอยละ 0.00)  และอยูระหวางดําเนินการ 31 

Key Result (รอยละ 86.11) โดยมีผลการประเมินในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คือ 2.1457  คะแนน 

หรือรอยละ 42.91 (ระดับตองปรับปรุง) นําเสนอและผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 20 เมษายน 2564 วาระท่ี 6.1.1 และไดรับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 วาระท่ี 8.3 

- รอบ 9 เดือน (แผนฯ ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) มีตัวชี้วัดท้ังสิ้น 32 Key Result  มี Key 

Result ท่ีบรรลุเปาหมาย 17 Key Result คิดเปนรอยละ 50.13 ท่ีไมบรรลุเปาหมาย 2 Key Result คิดเปนรอยละ 

รอยละ 6.25 และอยูระหวางดําเนินการ 13 Key Result คิดเปนรอยละ 40.63 และการประเมินความสําเร็จใน

ภาพรวมของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีผลประเมิน 3.54 อยูในระดับดี ไดนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2564  วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 (5.2-1-34) และเสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2564 (5.2-1-35)  

และมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนิน ณ วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2564 มี Key Result ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 24 Key Result คิดเปนรอยละ 75.00 ท่ีไมบรรลุเปาหมาย 2 Key Result คิดเปนรอยละ 6.25 และท่ีอยู

ระหวางดําเนินการ 6 Key Result คิดเปนรอยละ 18.75 และการประเมินความสําเร็จในภาพรวมของแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีผลประเมิน 3.75 อยูในระดับดี 
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1.4 มีการติดตาม เรงรัด การใชจ ายงบประมาณทุกปงบประมาณ และนําเสนอตอ

คณะกรรมการเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณ ดังนี้ 

- แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- การประชุมคณะกรรมการเร งรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ            

พ.ศ. 2564 กอนสิ้นไตรมาสไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือชี้แจงปญหา อุปสรรค ตอการดําเนินงาน 

2. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีมีการออกแบบ

กระบวนการปฏิบัติงาน  โดยใชเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหสามารถใชทรัพยากรท้ังดาน

ตนทุนแรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรนําเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาใชในการบริหารจัดการใหเกิดความคุมคา ประหยัด

ทรัพยากร ประหยัดเวลา และงบประมาณ เปนขอมูลเพ่ือใชในการบริหารและการตัดสินใจของผูบริหารท่ี

คลอบคลุมทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร

จัดการ และการเงิน ซ่ึงระบบสารสนเทศออนไลน และระบบ MIS มีดังนี้ 

- ระบบ MIS SKRU 

- ระบบบริการการศึกษา 

- ระบบ E-Doc 

- ดูเงินเดือน (แสดงผลสารสนเทศ) 

- เปลี่ยนรหสัผานระบบสารสนเทศ 

- ดูเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา 

- ระบบฐานขอมูลการลา 

- ระบบบันทึกหนวยการใชไฟฟาฯ 

- Office 365 สําหรับนักศึกษา 

- ระบบแจงซอมและบริการเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

- ระบบประชุมออนไลน 

- mail นักศึกษา/บุคลากร 

- แหลงขอมูล ASEAN 

- LMS New หองเรียนเสมือน 

- ระบบคนหาอีเมลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

- หมายเลขโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย 

- ระบบสนับสนนุการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 

- Office 365 สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
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3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) 

มหาวิทยาลัยเนนการใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือสรางความเชื่อม่ัน 

ความไววางใจ เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง หรือความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนี้ 

1) มีมาตรการการบริหารงาน ไดแก 

- มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

- มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

- มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

-  มาตรการปองกันการรับสินบน  

- มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- มาตรการใชดุลพินิจและอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2) จัดใหมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็น 

3) จัดใหมีชองทางการรองเรียนทางอิเล็กทรอนิกส ใหบุคคลผูเดือดรอนสามารถรองเรียนผาน

ระบบทางเครือขายอินเทอรเน็ตไดโดยขอใหทานกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมท่ีกําหนดแลวสงตรงถึง

อธิการบดีไดทันที 

4) จัดกิจกรรมตามประเพณี/เทศกาลตาง ๆ ของไทยเพ่ือเปนการสรางขวัญ กําลังใจใหกับ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือเปนการสรางสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกันของชาวราชภัฏสงขลา เชน

กิจกรรมวันข้ึนปใหม  กิจกรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตักบาตรทุกวันพฤหัส  กิจกรรมพลัง

ราชภัฏ กีฬาสีบุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรค 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ี ตระหนักถึงความสําคัญการ

บริหารงานตามพันธกิจ และการดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค  มีความรับผิดชอบตอความ

บกพรองในหนาท่ีการงานท่ีรับผิดชอบอยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที ยอมรับการตรวจสอบ 

และพรอมท่ีจะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบ ปรากฎเปนรูปธรรม ดังนี้ 

1) อธิการบดีมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ เชน การบริหารจัดการ จะเห็นไดวาไมมีคดีละเมิดเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก

อธิการบดีไดใชอํานาจในการตัดสินใจ โดยใหมีการไกลเกลี่ย คลี่คลาย ขจัดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนใหลดลง 

2) อธิการบดีไดมอบหมายงานและมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

3) มหาวิทยาลัยมีการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
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5. หลักความโปรงใส (Transparency) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินการบริหารงานตามท่ีกฎหมายกําหนด มีการสรุปผลการ

ดําเนินงาน สามารถตรวจสอบได มีการพัฒนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัยใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอ  

พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีสอบทวนการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยท้ังดานการเงิน การบริหารความเสี่ยง หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2) มีหนวยตรวจสอบภายในท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกดาน ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ขอบังคับ หรือระเบียบตาง ๆ  โดยข้ึนตรงตออธิการบด ี

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีกระบวนการดําเนินการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา  ชี้แจงไดเม่ือมีขอ

สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี เปนไปตามหลักคุณธรรม

และความโปรงใสมากยิ่งข้ึน จึงไดมีการจัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแกมีมาตรการการ

บริหารงาน ไดแก 

- มาตรการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

- มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

- มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

- มาตรการปองกันการรับสินบน  

- มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

- มาตรการใชดุลพินิจและอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ ลูกจางประจํา  และพนักงานประจําตามสัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้ง

ท่ี 1/2564)  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ มีกระบวนการประเมินอยาง

ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบได 

6. หลักการมีสวนรวม  (Participation) 

มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยใหบุคลากรทุกภาคสวน บุคลากร นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียเขา

มามีสวนรวมในทุกกระบวนการ แสดงความคิดเห็น การสรางความเขาใจและการแกปญหา การมีสวน

รวมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจท้ังดานวิชาการ การบริหารงานบุคคล กฏหมาย งบประมาณและ

การเงิน ในรูปแบบคณะกรรมการ ไดแก สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยและขาราชการ เปนตน ซ่ึงในท่ีประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ท่ี
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ไดกลาวมาแลว ไดเปดโอกาสใหบุคคลภายในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการรับฟงความคิดเห็น นโยบาย 

ขอเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในโอกาสท่ีสมควรของการประชุมคณะตาง ๆ เชน การประชุมสภา

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ เปนตน นอกจากนี้คณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการสอบถามคิดเห็นของบุคลากร และนักศึกษา

ใหมีสวนรวมประเมินผูบริหารมหาวิทยาลัย 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

มหาวิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย รองอธิการบดี ผูชวย

อธิการบดี คณบดีผูอํานวยการสํานัก/ สถาบัน ซ่ึงอธิการบดีไดมอบหมายงานและมอบอํานาจใหรอง

อธิการบดีใหปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความ

คลองตัว และเปนประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัยและมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจแกคณบดี 

ผูอํานวยการ สํานัก/สถาบัน ในการดําเนินงานของคณะ เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดความคลองตัว รวดเร็ว 

และเปนประโยชนสูงสุดตอคณะและมหาวิทยาลัย เชน สามารถตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ เพ่ือ

พัฒนาจุดเนนตามบริบทของหนวยงานได 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

มหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยยึดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 รวมท้ังกรอบ

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานอยางเครงครัด คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนดวยความเปนธรรม โดยจะดําเนินการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องท่ีบัญญัติ

ไวในกฎ ระเบียบขอบังคับ ท่ีระบุวาเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดท่ีแตงตั้งและนํากฎ ระเบียบ หรือ

ขอบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องตาง ๆ มาบังคับใชกับบุคลากรทุกระดับใหถือปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินและใหการศึกษาทุกคนอยาง

เทาเทียม บริหารจัดการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย บริหารงานโดย ไมเลือกปฏิบัติ ผูบริหารให

ความสําคัญกับหลักความเสมอภาคท้ังในดานการบริหารและการใหบริการ  โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ราชการ ลูกจางประจําและพนักงานประจําตามสัญญา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 1/2564)  เพ่ือให

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม

กัน เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

2) มีการกําหนดแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอและประกาศใหทราบอยางเปดเผย เปนธรรม 

ผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายโดยไมคํานึงความแตกตางดานเชื้อชาติ ภาษา ความพิการ ฐานะทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการชวยเหลือ สนับสนุนดานเงินทุนกับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษา 

ผานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และการจัดสรรทุนการศึกษาตาง ๆ ท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการ
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เงินกองทุน เปนตน 

3) มีคณะกรรมการอุทธรณรองทุกขซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีรับเรื่อง

รองเรียนท่ีไมเปนธรรมทุกกรณี 

10. หลักฉันทามติ (Consensus Oriented) 

ผูบริหารใหความสําคัญกับการนําหลักการตัดสินใจโดยฉันทามติมาใชในการตัดสินใจทางการบริหาร 

การยึดหลักมุงเนนฉันทามติ คือ กระบวนการตัดสินใจในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) หรือ

ท่ีประชุมสําคัญของมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ ท้ังประเด็นเชิงนโยบาย

การบริหาร แนวทางปฏิบัติ และการปญหาความขัดแยง โดยอาศัยฉันทามติของท่ีประชุม การดําเนินงาน ท่ี

เก่ียวกับการจัดทํา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการ มีการกําหนดใหทุกข้ันตอนมี

การดําเนินงานบริหารงานท่ีมุงเนนหลักฉันทามติ โดยจัดใหมีผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารบุคคล สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ชุดตาง ๆ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

รวมแสดงความคิดเห็นตอการจัดทํา ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา จนไดขอสรุป 

และเขาสูกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตอไป 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ขอท่ี 4 

5.2-4-1 

1) รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4   

2) รายงานผลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2   

3) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะ

ครึ่งแผน) ณ สิ้นไตรมาส 3    

5.2-4-2 ระบบสารสนเทศออนไลน 

5.2-4-3 

1) มาตรการการบริหารงาน 

2) สายตรงอธิการบดี 

3) ชองทางในการรับฟงความคิดเห็น 

5.2-4-4 

1) มอบหมายงานและมอบอํานาจใหรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีใหปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

2) รายงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

3) รายงานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

5.2-4-5 

1) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 15/2562 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) มาตรการการบริหารงาน 

https://drive.google.com/file/d/1IOritcIqDwtF7YO0ylUXcsdSEeHqf0Ss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3HPcVlxAegTDl68LTzUR3JeKHdt4nfs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NSjFJ1ue634clrGudM5O5XAkDusHx-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NSjFJ1ue634clrGudM5O5XAkDusHx-z/view?usp=sharing
https://www.skru.ac.th/th/
https://drive.google.com/file/d/1ZcHaqXb-1lt9TETTXbe1P1jCqIRSwOVi/view?usp=sharing
http://mis.skru.ac.th/personnel/ceo_bell_frm.php
http://mis.skru.ac.th/personnel/ceo_bell_frm2.php?fbclid=IwAR3ubMWS7UiPPtL8VJoSS3kGAmo7r-Ayb2o5eSeiimZLrwGVBfMtFS_jffM
http://webdoc.skru.ac.th/files/596-64.pdf
http://webdoc.skru.ac.th/files/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2.pdf
http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/Use_bandit/B2563.pdf
http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/Use_bandit/use_bandit_2563.pdf
https://council.skru.ac.th/data/11-64%20%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZcHaqXb-1lt9TETTXbe1P1jCqIRSwOVi/view?usp=sharing
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5.2-4-6 

1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ  

3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวทิยาลัย  

4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  

5) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

6) คําสั่งแตงตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ 

5.2-4-7 คําสั่งมอบหมายงานและมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

5.2-4-8 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

5.1-4-9 

1) เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 32/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการอุทธรณและการรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.1-4-10 

1) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย 

2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตาม สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานจัดการความรูตามระบบโดยมีกระบวนการ ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู  (KM) โดยมีอธิการบดี               

รองอธิการบดี และผูบริหารของทุกหนวยงาน ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม สงเสริม ใหทุก

หนวยงานในมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดการความรูตามระบบ ทบทวนวิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมา จัดทํา

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เพ่ือใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการสงเสริมให

ทุกหนวยงานดําเนินงาน  

2. มีการกําหนดระบบการจัดการความรู ปการศึกษา 2563 กําหนดประเด็นองคความรู เพ่ือใหสอดคลอง

กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย กําหนดเปน 3 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย และดานการพัฒนางาน

ซ่ึงกระบวนการ 8 ข้ันตอน         

3. มีการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยดําเนินงานการจัดการความรูตาม

ระบบ โดยปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มีแผนการจัดการความรู  ซ่ึงมีกิจกรรมตามกระบวนการ ดังนี ้

https://council.skru.ac.th/data/201812141231.pdf
https://council.skru.ac.th/data/35-63%20%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
https://council.skru.ac.th/main_page/main.php?type=21&year=2016
https://council.skru.ac.th/data/201901231021-1.pdf
https://council.skru.ac.th/data/201902261505.pdf
http://webdoc.skru.ac.th/files/596-64.pdf
https://council.skru.ac.th/data/PRB.pdf
http://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/main.php
https://council.skru.ac.th/main_page/show.php?id=854
https://council.skru.ac.th/main_page/show.php?id=854
https://council.skru.ac.th/data/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882.pdf
https://council.skru.ac.th/data/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202.pdf
https://council.skru.ac.th/data/20210908145830696.pdf
https://drive.google.com/file/d/1uo5UFdW8v9XZ9xm4BYqSc1cG_ajfuTAe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5KiBMD-ankJylS02rl-iWjOq9ugke1V/view?usp=sharing
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3.1 การบงชี้ความรู/กําหนดองคความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญของมหาวิทยาลัยและหนวยงานและ

กําหนดประเด็น ขอบเขตการจัดการความรู โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู  (KM)  

ระดับมหาวิทยาลัย และประชุมระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารการจัดการความรูเพ่ือกําหนด

ประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู (KM) ระดับมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมตามพันธกิจ 

3.2 การสรางและแสวงหาความรู โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดขอบเขต ประเด็นองค

ความรูแตละดาน และสนับสนุนสงเสริมการจัดการความรูแกหนวยงานโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ

ความรู (KM) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีทักษะตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการ

จัดการความรู (KM) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการจัดการความรูท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 

และเพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร 

3.3 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

3.4 การเขาถึงองคความรู มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมองคความรู/แนวปฏิบัติท่ีดีของทุกหนวยงาน

ประชาสัมพันธองคความรูผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย 

3.5 การแบงปนและแลกเปลี่ยนความรู โดยมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของแตละหนวยงานผานโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี แบบออนไลน โดยใชระบบ 

Zoom Cloud  Meeting มีการนําเสนอผลงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวิทยากรในโครงการเก่ียวกับการ

จัดการความรูสูแนวปฏิบัติท่ีดี มีการตัดสินการเขารวมนําเสนอเชิดชูเกียรติแกผูท่ีนําเสนอผลงานและเขาประกวด

โดยการจัดทําเกียรติบัตรและโลรางวัลใหแกหนวยงาน โดยผูเขารวมโครงการเปนบุคลากรจากหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย และเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต 

3.6 การเรียนรู โดยคณะกรรมการฯ วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับ

บริบทของหนวยงาน ขยายผลการนําไปปรับใชไปยังหนวยงาน 

3.7 การติดตามสงเสริม สนับสนุน โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพติดตาม สรุปผลการจัดการ

ความรู และประชุมเพ่ือทบทวนและนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานครั้งตอไป 

4. มหาวิทยาลัยจัดโครงการการสงเสริม สนับสนุนการจัดการความรูใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู (KM) เพ่ือใหเพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีทักษะ

ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู (KM) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ

จัดการความรูท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม และเพ่ือรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร  

2) การแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูจากการจัดการความรูระหวางหนวยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยผานโครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี แบบออนไลน โดยใชระบบ Zoom Cloud  

Meeting ซ่ึงมีหนวยงานภายในและภายนอก (เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคใต) สงผลงานเขา

ประกวดและไดรับรางวัล ดังนี ้
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(1) ดานการพัฒนางาน   

- รางวัล Best Practice จํานวน 1 รางวัล ไดแก ผลงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการสหกิจศึกษา 

- รางวัล Good Practice จํานวน 2 รางวัล ไดแก ผลงานเรื่อง ระบบสารสนเทศเพ่ือ

บริการจัดการงานประชุมวิชาการ (Conference) ผลงานเรื่อง รายงานผลสอบดิจิทัลดวย Dashboard 

- รางวัลการเขารวมงาน (Participant) จํานวน 2 รางวัล ไดแกผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบ

สารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ ผลงานเรื่อง การประมาณการรายรบั และงบประมาณการรายจายตามแผน 

(2) ดานการเรียนการสอน 

- รางวัล Best Practice จํานวน 1 รางวัล ไดแก ผลงานเรื่อง การจัดทําชุดทดสอบ

ความสามารถดานภาษาอังกฤษ ELLIS Online 

- รางวัล Good Practice จํานวน 1 รางวัล ไดแกผลงานเรื่อง การจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาบรรยายใน Google Classroom 

(3) ดานการวิจัย 

- รางวัลการเขารวมงาน (Participant) จํานวน 1 รางวัล ไดแก ผลงานเรื่อง การบูรณาการ

งานวิจัยและกับการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ 

5. มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามแผนการกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบ 

6. จัดทํารายงานสรุปผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบของแตละ

หนวยงานรวบรวมองคความรูท่ีไดจากการจัดการความรูของทุกหนวยงาน จดัทํารายงานสรุปองคความรูท้ังหมด

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพรและนําเสนอหนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

7. ประเมินผลการดําเนินการกํากับสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ

ความรูตามระบบ โดยคณะกรรมการฯ ประชุมทบทวนและนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา  

ท้ังนี้ นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาไดมีโอกาสสงผลงานเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายนอกมหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การเขารวมแสดงนิทรรศการแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ในหัวขอระบบ

ฐานขอมูลการลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงทําใหบุคลากรท่ีเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูสามารถนําองคความรู

ไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ขอท่ี 5 

5.1-5-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู  (Knowledge Management:KM) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

https://drive.google.com/file/d/17BPBYoC_Rg4aq5pc1S5zfNhRuxYY5Zsf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17BPBYoC_Rg4aq5pc1S5zfNhRuxYY5Zsf/view?usp=sharing
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5.1-5-2 แผนการจัดการความรู (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

5.1-5-3 แผนการจัดการความรูของแตละหนวยงาน 

5.1-5-4 รายงานสรุปผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรูตามระบบของแตละ

หนวยงานรวบรวมองคความรูท่ีไดจากการจัดการความรูของทุกหนวยงาน 

5.1-5-5 บันทึกขอความติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ปการศึกษา 2563 

5.1-5-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู 

5.1-5-7 โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีด ี

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป

งบประมาณ 2563 – 2565 ภายใตกรอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2575 โดยไดมีการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

ท้ังในระดับคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย และหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน  เพ่ือนํามาใชในการจัดทํา

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการท่ีเปนระบบไดแก การวิเคราะหภาระงานเพ่ือ

ประกอบการวิเคราะหจํานวนอัตรากําลัง  การสํารวจความตองการของบุคลากรในดานตาง ๆ โดยมีความ

มุงหวังในการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือใหมีศักยภาพพรอมในการบริการ

ทางดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการวิจัย 

ใหแกชุมชนและทองถ่ิน และไดดําเดินการทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ประจําปงบประมาณ 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564) โดยผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน โดยแบงการบริหารงานบุคลากรเปน 2 สาย คือ สายวิชาการและสายสนับสนุน โดย

สายวิชาการ มีอธิการบดีเปนผูกํากับดูแล และสายสนับสนุนวิชาการมีรองอธิการบดีฝายบริหารและวิทยา

เขตเปนผูกํากับดูแล มหาวิทยาลัยมีงานการเจาหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามการดําเนินงาน

ตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. มีการสํารวจความตองการอัตรากําลัง ของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย นําเขา

คณะกรรมการเ พ่ือนํ ามาวิ เคราะห  จัด ทํา เปนกรอบอัตรากําลังข าราชการและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยไดแสดงถึงประเภท ชื่อตําแหนง และจํานวนตําแหนงของคณะตาง ๆ และมี

แผนการพัฒนารายบุคคลและเปนรายปแยกเปนคณะ/หนวยงาน โดนผายความเห็นชอบจาก

https://drive.google.com/file/d/17nq7axee_O-4Xkp4Y2-9dSV8HMdYVGXT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17RMSrcSzKjG4Gf1o8TXKd0lKQKeUYoz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eYlA8P3MEzeIBu5E_wwO4zpI_GvzQgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eYlA8P3MEzeIBu5E_wwO4zpI_GvzQgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lb7lmnbystG42X1d7OSmUp06xVWwPy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lb7lmnbystG42X1d7OSmUp06xVWwPy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17C7H3jJftf_vXxw-HKGfAL9poqaLYZ-r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16oUHwx7rdRZ3BvLIVe818svyFWX9_U1X/view?usp=sharing
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2562 และผาน

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 

2. มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินโดยใหคณะ/หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ 2562            

ปละ 2 ครั้ง เพ่ือใชในการพิจารณาการบริหารอัตรากําลัง เชน วางแผนเพ่ือทดแทนอัตรากําลังท่ีขาด

แคลนจากการเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาตอ ความตองการหรือความจําเปนตอการพัฒนาหลักสูตร

ใหม หรือรองรับการปรับปรุงโครงสราง/จัดตั้งหนวยงานใหม 

3. การบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา เพ่ือเขาสูตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา และตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ โดยปจจุบันมีบุคลากรสายสนับสนุนอยูระหวาง

กระบวนการพิจารณา จํานวน 30 ราย 

4. มีผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจาํปงบประมาณ 2564 โดยไดจัดโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี ้

1) โครงการอบรม เรื่อง การจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก ประจําปงบประมาณ 2564 ในวันท่ี 24 

กุมภาพันธ  2564 ณ หองประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท ชั้น 7 อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการนําเสนองานวิชาการและงานวิจัย 

ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2564 แบบออนไลนผาน Zoom Cloud  Meeting 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การจัดทําผลงานทางวชิาการอยางมืออาชีพ ในวันท่ี 27 – 28 

มกราคม 2564 ณ หอง 66-511 และหองฝกปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 และ 2 คณะวิทยาการจดัการ 

4) โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สําหรับนักศึกษา

และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึงเดือน สิงหาคม 2564 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ขอท่ี 6 

5.2-6-1 กรอบอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.2-6-2 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -

2565 (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564) 

5.2-6-3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2565 (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ 2564) 

5.2-6-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับประเมินเพ่ือพิจารณาแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ 

https://drive.google.com/file/d/1Ucrf0ujIv_NoJezh0vDn-Voo3brrRmil/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ucrf0ujIv_NoJezh0vDn-Voo3brrRmil/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-bRQXMHTSpoVygXTrAZuYPk-GHBjAOLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-bRQXMHTSpoVygXTrAZuYPk-GHBjAOLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-bRQXMHTSpoVygXTrAZuYPk-GHBjAOLf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-bRQXMHTSpoVygXTrAZuYPk-GHBjAOLf/view?usp=sharing
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fv6ZXfIJ6kwTFoDbb1r6HhQkJ2HCfolY%2Fview%3Ffbclid%3DIwAR3WFv8-ZpeI-aauNHy2dunWOm3V9QJHLZeme5zCDWFeDoTx91iuuIcfcK0&h=AT33QVxHjCuJtzTFWWsmK8lEtzJiPvcqUDxljlZnGSJvHExpEXJC7Je63CaKgbBTSN617W4cFxgmCwAA_EdkI9JBkgWYiWggEeO667puNCSQAYmdBiE1Idmt_zJVzQtYb8w2AQKr3EeFnrAbGk1x
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1fv6ZXfIJ6kwTFoDbb1r6HhQkJ2HCfolY%2Fview%3Ffbclid%3DIwAR3WFv8-ZpeI-aauNHy2dunWOm3V9QJHLZeme5zCDWFeDoTx91iuuIcfcK0&h=AT33QVxHjCuJtzTFWWsmK8lEtzJiPvcqUDxljlZnGSJvHExpEXJC7Je63CaKgbBTSN617W4cFxgmCwAA_EdkI9JBkgWYiWggEeO667puNCSQAYmdBiE1Idmt_zJVzQtYb8w2AQKr3EeFnrAbGk1x
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5.2-6-5 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง

ของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดกําหนดเปาหมาย

และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัด

การศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ. 2562 พรอมท้ังมีการกําหนดแนวปฏิบัติจากเปาหมายและนโยบายเพ่ือเปนการกําหนดระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน และมีการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีการ

ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยเลือกใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีการประเมิน 4 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย โดยมีงาน

มาตรฐานและประกันคุณภาพเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบเปนศูนยกลางประสานงานและดําเนินงาน

ตลอดจน  ดูแล สงเสริม และสนับสนุนดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใตการกํากับดูแลของ

รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี ้

1. การควบคุมคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยการกําหนดใหหนวยงาน ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐานของตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยบูรณาการระบบการประกันคุณภาพ

เขากับการบริหารงานและการปฏิบัติงานปกติ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี ้

1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนกลไกสําคัญใน

การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบด ี

เปนประธานกรรมการ ทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติตาง ๆ สงเสริมสนับสนุน

พัฒนาการดําเนนิงาน ตลอดจนกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

https://drive.google.com/file/d/1y3tPYfKuYtnAndzwxc2-tAuUj1BebVzt/view?usp=sharing
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2)  มีคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทําหนาท่ีในการ

รวบรวมขอมูล สังเคราะห  และจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย 

3) มีคณะกรรมการกํากับ ติดตาม และรับผิดชอบการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีหนาท่ี กํากับ ดูแล ติดตาม และดําเนินการ ตลอดจนจัดเก็บขอมูล รวบรวม

เอกสารหลักฐานอางอิงใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํารายงานการประเมินตนเอง และ

รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

4) มีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562  

และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

ปการศึกษา 2563 และเผยแพรคูมือบนเว็บไซตงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  ใหกับบุคลากรภายในและทุก

หนวยงานของมหาวิทยาลัย ไดนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน           

ปการศึกษา 2563 

5) มีการประกาศมาตรฐานตัวบงชี้ (KPI) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับทราบ 

6) มีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2563 ท่ีครอบคลุมตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  

7) มีการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

8) มีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน (CDS) ระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ท่ีไดประกาศใช ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 

9) มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 (จากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562) 

10) ใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

11) มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา และสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกระดับ 

ในมหาวิทยาลัย ดังนี ้

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู  

- โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเ ขียนรายงานการประเ มินตนเอง (SAR)                     

ปการศึกษา 2563 ระดับสํานักสถาบัน หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
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- โครงการอบรมผูประเมิน AUN QA Assessor training 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

- โครงการอบรมใหความรู เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) ระดับสํานัก/สถาบัน 

12) มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังใน

ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย โดยมีเว็บไซตงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการใหขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ และเผยแพร

ประชาสัมพันธสูสาธารณะชนอีกท้ังยังมีสื่อสังคมออนไลน กลุมไลนQA ม.ราชภัฏสงขลา ในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือเปนชองทางติดตอประสานงาน และสื่อสารประชาสัมพันธโดยตรงกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

ของหนวยงานภายในอีกชองทางหนึ่งดวย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เชน 

- ระบบแบบสอบถามออนไลน สําหรับนักศึกษา และ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ปการศึกษา 2563 

- ระบบฐานขอมูลศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- ระบบติดตามภาวะการมีงานของผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- ระบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. การตรวจสอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการดําเนินการกํากับติดตาม ดังนี ้

1) มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2563 

2) มีการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 ดังนี ้

- มีการรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

คณะ สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 

พฤศจิกายน 2563) 

- มีการรายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

คณะ สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 

พฤษภาคม 2564) 

3) มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และใน

ตําแหนงอธิการบดี คณบดี/ผูอํานวยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 1 2 และ 4 มิถุนายน 2564 

 

https://passport.skru.ac.th/evaluate/
https://passport.skru.ac.th/evaluate/
http://regis.skru.ac.th/skru_job/a_student/login.php
http://regis.skru.ac.th/skru_job/a_department/login.php


รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 265 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

4) มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการรับการตรวจสอบภายใน ดานการควบคุมภายในและการ

บริหารความเสี่ยง และดานรายงานการเงิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการสอบทานดานการ

ตรวจสอบภายใน  ดานการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง และดานรายงานการเงิน 

5) มหาวิทยาลัยมีการติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

3. การประเมินคุณภาพ  

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย ไดกําหนดปฏิทิน แนวปฏิบัติในการดําเนินงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน และมีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก /สถาบัน และ

มหาวิทยาลัย ในรอบปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1) ระดับหลักสูตร 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2563 และรับ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน 60 หลักสูตร ตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวางวันท่ี 7 - 21 มิถุนายน 2564 มีผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุก

หลักสูตร เทากับ 224.44 คะแนน คิดเปนคะแนนเฉลี่ยท่ีไดเทากับ 3.74 คะแนน ระดับคุณภาพอยูใน

ระดับดี มีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

1.1 การกํากับมาตรฐาน (องคประกอบท่ี 1) ผานการกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร  

1.2 หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 9 หลักสูตร คิดเปน

รอยละ 15.00 

1.3 หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพดี จํานวน 49 หลักสูตร คิดเปน

รอยละ 81.67 

1.4 หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพปานกลาง จํานวน 2 หลักสูตร คิดเปน

รอยละ 3.33  

จากนั้น มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพไดจัดทําสรุปรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือ

พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน ใชใน

การกํากับติดตาม และพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในรอบป

การศึกษาตอไป 
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2) ระดับคณะ 

มีการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจากระดับหลักสูตรมาใชในการจัดทํารายงานประเมิน

ตนเอง ปการศึกษา 2563 ระดับคณะ และรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 8 คณะ  

ระหวางวันท่ี 15-21 กรกฎาคม 2564 ตามองคประกอบคุณภาพ  จํานวน 5 องคประกอบ 19 ตัวบงชี้ 

ประกอบดวย ตัวบงชี้ตามเกณฑกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 18 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้พัฒนาตาม

เกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 1 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยระดับคณะ (ตบช.มรภ.) 4.26 

คะแนน ผลการประเมินการดําเนินงานระดับดี และคะแนนเฉลี่ยระดับคณะ (ตบช. มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.21 คะแนน ผลการประเมินการดําเนินงาน ระดับดี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินรายคณะ ดังนี ้

คณะ/วิทยาลัย 

ปการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย 
ผลการ

ประเมิน 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการ

ประเมิน 

(ตบช.มรภ.) 
(ตบช. มรภ.+ตบช.

มรภ.สข.) 

1. คณะครุศาสตร 4.21 ระดับดี 4.14 ระดับดี 

2. คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 4.22 ระดับดี 4.12 ระดับดี 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4.60 ระดับดีมาก 4.58 ระดับดีมาก 

4. คณะวิทยาการจัดการ 4.16 ระดับดี 4.16 ระดับดี 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.53 ระดับดีมาก 4.49 ระดับดี 

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 4.18 ระดับดี 4.08 ระดับดี 

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.60 ระดับดีมาก 4.51 ระดับดีมาก 

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3.57 ระดับดี 3.57 ระดับดี 

จากนั้น มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ไดจัดทําสรุปรายงานผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือพิจารณาให

ขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง 

3) ระดับสํานัก/สถาบัน 

มีการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 ระดับสํานัก สถาบัน และรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน ระหวางวันท่ี 2 - 3 สิงหาคม 2564  ตามเกณฑการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 5 ตัวบงชี้ ประกอบดวย ตัวบงชี ้

พ้ืนฐาน 3 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ตามพันธกิจหลักของหนวยงาน 2 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยระดับสํานัก/สถาบัน 

เทากับ 4.52 คะแนน ผลการประเมินการดําเนินงานระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดผลการประเมินรายสํานัก 

สถาบัน ดังนี้ 
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ลําดับ หนวยงาน 
ปการศึกษา 2563 

คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

1.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 4.64 ดีมาก 

2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.55 ดีมาก 

3.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.16 ด ี

4.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 4.55 ดีมาก 

5.  สํานกังานอธิการบด ี 4.72 ดีมาก 

จากนั้น มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ไดจัดทําสรุปรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสํานัก สถาบัน และนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะในการนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานของสํานัก สถาบัน ใหมี

คุณภาพดียิ่งข้ึนอยางตอเนื่อง 

4) ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลจากท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

สํานัก สถาบัน มาดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย และรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 15-16 กันยายน 2564 ตามองคประกอบ

คุณภาพ  จํานวน 5 องคประกอบ 21 ตัวบงชี้ ประกอบดวย ตัวบงชี้ตามเกณฑกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จํานวน 20 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้พัฒนาตามเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 1 ตัวบงชี้  

มีคะแนนเฉลี่ย (ตบช.มรภ.) 4.58 คะแนน ผลการประเมินการดําเนินงานระดับดีมาก และคะแนนเฉลี่ย 

(ตบช. มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 4.47 คะแนน ผลการประเมินการดําเนินงานระดับดี  

สงผลการประเมินผานระบบฐานขอมูล CHE QA Online ภายใน 120 วัน หลังจาก

สิ้นสุดปการศึกษา  มีการจัดทําสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัย และนาํผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานและ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ในปการศึกษาถัดไป 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ขอท่ี 7 

5.2-7-1 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา พ.ศ.2562 

5.2-7-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

5.2-7-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 3419/2562  เรื่อง คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

https://drive.google.com/file/d/1Rz_GxwK6j2ZHtqeUv9Blxm9qp9l3TjWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jF2yGY27XjgqYq0Huurx3V5hWDocm6N2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jF2yGY27XjgqYq0Huurx3V5hWDocm6N2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1742R7EXjrUeHoKXKgdJtJiCR6Q2ezDS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1742R7EXjrUeHoKXKgdJtJiCR6Q2ezDS6/view?usp=sharing
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

5.2-7-4 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562  

5.2-7-5 ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563  

5.2-7-6 มาตรฐานตัวบงชี้ (KPI) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          

ปการศึกษา 2563 

5.2-7-7 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 

5.2-7-8 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 

5.2-7-9 โครงการเพ่ือสรางความรูความใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และสงเสริม

พัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

5.2-7-10 บันทึกขอความติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5.2-7-11 บันทึกขอความติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 

5.2-7-12 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2563 

5.2-7-13 กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก 

/สถาบัน และมหาวิทยาลัย 

5.2-7-14 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร 

คณะ สํานัก/สถาบัน 

5.2-7-15 สรุปกิจกรรม/โครงการเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และสงเสริมพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

5.2 7 ขอ 7 ขอ 5.00 คะแนน  7 ขอ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรในรูปแบบ OKR  

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

http://qmd.skru.ac.th/addnews/data/2020-04-08_731.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MWfLrKCQnAjYEFkt2faMUmTQAIP-vwRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0ytavvdhdzJfp4fqkOYUdglsU6LH7Sk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V0ytavvdhdzJfp4fqkOYUdglsU6LH7Sk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W7fVCfbLkm87S3JO_KQD2a9mmNEYzsmD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/188JfXkRUeVuS04OpunzVA9LaY6J7Y5e6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17S2yrxy_KKXb8sMy7VxnDNs6f6jnTCcD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17S2yrxy_KKXb8sMy7VxnDNs6f6jnTCcD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hws9TdWmw4tlE28UkYTg5dCafjbTA7F_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ZRjQs-oqOY2cmTSeTx1YOJhKpYERory/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eY_QkU9LcGYTtg4fIb8clKZs-1VRzOj8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17G4xgiQ-2X3i9CVZT_sGA_N7RhDxy2w9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17G4xgiQ-2X3i9CVZT_sGA_N7RhDxy2w9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XHWstj0sTd5ez5W-95p8vDbA_QvB8eN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XHWstj0sTd5ez5W-95p8vDbA_QvB8eN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uxk6hbtAwv_bQpuECATPtEkk_RLbuV2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uxk6hbtAwv_bQpuECATPtEkk_RLbuV2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uxk6hbtAwv_bQpuECATPtEkk_RLbuV2/view?usp=sharing
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ (O) 

การเก็บขอมูล  ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

  

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกํากับ ติดตาม

และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ัง           

มีผลการดําเนินงานในแตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนท่ีได = 

 

 

หมายเหตุ  

คณะท่ีไดดํา เนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน  ๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ัน มาคํานวณ

ในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลในตัวบงช้ีน้ีใหครบถวน 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ปการศึกษา 2562 – 2563 

ผลการบริหารงานของคณะ หนวยวัด 

จํานวน/ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

(ตบช.มรภ.) (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ผ ล     

การประเมินระดับคณะ

ของทุกคณะ 

คะแนน 33.63/8  

= 4.14 

33.61/8 

 = 4.20 

34.07/8  

= 4.26 

33.65/8 

= 4.21 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.20 4.20 4.26 4.21 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดี 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

                  จํานวนคณะท้ังหมดในสถาบัน 
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ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ จํานวน 8 คณะ ตามองคประกอบคุณภาพ  จํานวน 5  องคประกอบ 19 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 

ตัวบงชี้ตามเกณฑกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 18 ตัวบงชี้  และตัวบงชี้ พัฒนาตามเกณฑของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 1 ตัวบงชี้ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวมทุกคณะของ

มหาวิทยาลัย 18 ตัวบงชี้  เทากับ 4.26 คะแนน  ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดี และมีคาคะแนน

เฉลี่ยผลการประเมินรวมทุกคณะของมหาวิทยาลัย 19 ตัวบงชี้  เทากับ 4.21 คะแนน  ผลการประเมิน

คุณภาพอยูในระดับดี รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 5.3-1 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

คะแนน ผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

1. คณะครุศาสตร 4.21 ระดับดี 4.14 ระดับดี

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4.22 ระดับดี 4.12 ระดับดี

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.6 ระดับดีมาก 4.58 ระดับดีมาก

4. คณะวิทยาการจัดการ 4.16 ระดับดี 4.16 ระดับดี

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4.53 ระดับดีมาก 4.49 ระดับดี

6. คณะศิลปกรรมศาสตร 4.18 ระดับดี 4.08 ระดับดี

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.6 ระดับดีมาก 4.51 ระดับดีมาก

8. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3.57 ระดับดี 3.57 ระดับดี

34.07

33.65

8

4.26

4.21

จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน

คะแนนที่ได (ตบช.มรภ.) 18 ตัวบงชี้

คะแนนที่ได (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตัวบงชี้

คณะ
(ตบช.มรภ.) (ตบช. มรภ.+ตบช.มรภ.สข.)

ผลรวมคาคะแนนประเมินทุกคณะ (ตบช.มรภ.) 18 ตัวบงชี้

ผลรวมคาคะแนนประเมินทุกคณะ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตัวบงชี้
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หลักฐานอางอิง  

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

5.3-0-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2563                

5.3-0-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร            

ปการศึกษา 2563 

5.3-0-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี             

ปการศึกษา 2563 

5.3-0-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2563 

5.3-0-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปการศึกษา 2563 

5.3-0-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร ปการศึกษา 2563 

5.3-0-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                   

ปการศึกษา 2563 

5.3-0-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

ปการศึกษา 2563 

 

การประเมินตนเอง  

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ 

เปาหมาย 

เปาหมาย       

ปถัดไป 

5.3 4.00 คะแนน 4.26 คะแนน 

(ตบช.มรภ.) 

4.26 คะแนน

(ตบช.มรภ.) 
 4.30 คะแนน 

4.21 คะแนน 

(ตบช.มรภ.+ตบช.

มรภ.สข.) 

4.21 คะแนน 

(ตบช.มรภ.+ตบช.

มรภ.สข.) 

 4.30 คะแนน 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

 

https://drive.google.com/file/d/1runsAl7AIpbVWpA7C9BMBGwcivgRr_JB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SEi1MTVY7IGeRy8JvBnvrCFbqRCF8r5W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SEi1MTVY7IGeRy8JvBnvrCFbqRCF8r5W/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IiOgDZrH59tpqlV9xr-vLMoAcSgUsET5/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1IiOgDZrH59tpqlV9xr-vLMoAcSgUsET5/edit?usp=sharing&ouid=110425311754124199944&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1_J4aeSNACysTEZo-YJuN5oX_Dve-CNxr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16cRHE8GKk1WCP7MCK33cxy5ABQKTjEug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j1zEU07pDQWbYYxifnBAEnBHmets8Px/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12oiZzTPWRWCxd-Edy4xTwC0AQY7uGzLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12oiZzTPWRWCxd-Edy4xTwC0AQY7uGzLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FRWXcQebwP5iDylo5BvXCC4EaBdTYLhX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FRWXcQebwP5iDylo5BvXCC4EaBdTYLhX/view?usp=sharing
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ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ (P) 

รอบวงปการเก็บขอมูล ปการศึกษา  

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินการต้ังแตการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน จะมุงไปท่ีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม

การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไป

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการ           

ระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและ              

การดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ปการศึกษา 2561 – 2563  

 

ผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผาน

เกณฑมาตรฐาน จํานวน 6 ขอ ดังนี้  

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรและคณะ  ใหเปนไปตามองคประกอบและตัวบงชี้ของเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตร ทุกคณะ มีการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 ภายใตมาตรฐานการศึกษาและนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้ังแตกําหนดใหมีการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และ

ประเมินคุณภาพ เพ่ือใหเปนไปตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ดังนี ้

การควบคุมคุณภาพ โดยกําหนดนโยบาย เกณฑ องคประกอบ ตัวบงชี้ ครบท้ังปจจัยนําเขา 

กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ ซ่ึงมีกลไกในการขับเคลื่อนระบบการควบคุม คือ นโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกาภายใน คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2562 

แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตลอดจนมีการจัดทํา

ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อีกท้ังมีงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ              

ทําหนาท่ีกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของหลักสูตรและคณะใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกัน

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด 
ปการศึกษา  

2561 2562 2563 

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ขอ 6 ขอ 

 (ขอ 1-6) 

6 ขอ 

 (ขอ 1-6) 

6 ขอ 

 (ขอ 1-6) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ระดับ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

คุณภาพการศึกษาท่ีกําหนดไวเพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน  

การตรวจสอบคุณภาพ โดยพัฒนาระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานและรายงานการประเมิน

ตนเอง การตรวจสอบจากหนวยงานภายในและภายนอก ซ่ึงมีกลไกในการขับเคลื่อนระบบการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน คือ การประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2563  

การประเมินคุณภาพ โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 เพ่ือนําผลการประเมินไปสูการ

ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยมหาวิทยาลัยไดแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ขอท่ี 1 

5.4-1-1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 

5.4-1-2 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

5.4-1-3 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 

5.4-1-4 ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563  

5.4-1-5 กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

5.4-1-6 กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2563 

5.4-1-7 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563  

5.4-1-8 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา 2563  

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผล

การติดตามใหกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวยคณะกรรมการ

อํานวยการ คณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสํานัก/สถาบัน มีหนาท่ีกํากับติดตามการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานและองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา อีกท้ัง มหาวิทยาลัยมี

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการ และสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กํากับดูแล ติดตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และคณะ นอกจากนี้ มีงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน 2 ครั้งตอปการศึกษา 

และรายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันพิจารณาตอไป 

http://qmd.skru.ac.th/addnews/data/2020-04-08_731.pdf
https://drive.google.com/file/d/1iLmPXdfRNfVxFpKT4P0yokhZaS9CbEBb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W7fVCfbLkm87S3JO_KQD2a9mmNEYzsmD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MWfLrKCQnAjYEFkt2faMUmTQAIP-vwRU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lnQsT2XCSL4pMBbB8jYjHFQ6FHDLvS1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Htqa8a89Y6Db2-wDUqHpYMX7nE1gdVRx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LE7RUFMGjFvFvNJ9qs9_0sbfsxOXqe_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoifhlKL8l6OVK87oDyjjXn7Y8JDkR04/view?usp=sharing
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน / หลักฐานอางอิง 

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ขอท่ี 2 

5.4-2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 3419/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5.4-2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 35/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ 

5.4-2-3 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ                 

ตลอดปการศึกษา 2563 หลากหลายรูปแบบ ดังนี ้

1. ทรัพยากรบุคคล มีเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หนวยงานโดยตรง เพ่ือติดตอประสานงานและดําเนินงานประกันคุณภาพในภาพรวมของแตละหนวยงานชัดเจน  

2. ทรัพยากรทางการเงิน  มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือใชในการดําเนินงานในการจัด

กิจกรรม/โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในคณะหรือระหวางคณะ ไดแก  

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู (KM) (44,400 บาท) 

2) โครงการประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี (58,800 บาท) 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 

2563 ระดับสํานักสถาบัน หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย (63,400 บาท) 

4) โครงการอบรมผูประเมิน AUN QA Assessor training (152,700 บาท) 

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการดําเนินงานตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา (40,300 บาท) 

6) โครงการอบรมใหความรูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

ระดับสํานัก สถาบัน (33,700 บาท) 

7) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 (924,000 บาท) 

8) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 ระดับคณะ (193,500 บาท) 

9) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา  2563 ระดบัสํานัก/สถาบัน (86,600 บาท) 

10) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย (110,400 บาท) 

3. ทรัพยากรสนับสนุนอ่ืน ๆ ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู สนับสนุนครุภัณฑ             

วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน สงเสริมการใหบริการประจําหอง Self Access 

Language Learning Center หองสมุดท่ีทันสมัย  หองเรียนรูดวยตนเอง หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

https://drive.google.com/file/d/1HBeFdg8C3-EwTCxoMfMxkLwUzAfqiKeb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HBeFdg8C3-EwTCxoMfMxkLwUzAfqiKeb/view?usp=sharing
https://council.skru.ac.th/data/35-63%20%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf
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เครือขายอินเตอรเน็ต ความเร็วสูง เปนตน 

จากการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรดีข้ึนอยางตอเนื่อง แสดงรายละเอียดในตัวบงชี้ 1.1  และคณะ

ดีข้ึนอยางตอเนื่อง รายละเอียดในตัวบงชี้  5.3   

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ขอท่ี 3 

5.4-3-1 คูมือเบิกจายงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. นําผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัย

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

มหาวิทยาลัย โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และคณะ ปการศึกษา 2562 ท่ีผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในซ่ึงเปน

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 

8 กันยายน 2563  เสนอตอท่ีประชุมสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 17 กันยายน 2563 และ

เสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 26 กันยายน 2563             

เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ    

ปการศึกษา  2563 มหาวิทยาลัย ไดนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และคณะ ปการศึกษา 2563 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 

7/2564 วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 เสนอท่ีประชุมสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 26 

สิงหาคม 2564 และเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี6/2564 วันท่ี 11 กันยายน 

2564 เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ      

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ขอท่ี 4 

5.4-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 8 กันยายน 2563 

5.4-4-2 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 17 กันยายน 2563 

5.4-4-3 มติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563  วันท่ี 26 กันยายน 2563 

5.4-4-4 รายงานสรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 26 กันยายน 2563 

5.4-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ครั้งท่ี 7/2564  วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 

5.4-4-6 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 6/2564  วันท่ี 26 สิงหาคม 2564 

5.4-4-7 มติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 11 กันยายน 2564 

5.4-4-8 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 11 กันยายน 2564 

 

http://plan.skru.ac.th/attech/budget-09.pdf
https://drive.google.com/file/d/1CzwlwOQkgzuk042U-Ulj85Hghs7Yb4j4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cru64D_O02Y2o4cXCaWuVhg0Has-8Axx/view?usp=sharing
https://council.skru.ac.th/data/20201017114558823.pdf
https://drive.google.com/file/d/10zHi0xaf0ZtOsRdIgoT15bX8C9LU05qK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOKHd549YAJZDrnT7KIcCR2IjW9n4yDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BqrCNG5d8XvUMzvFuTjmo5YteqVGu19q/view?usp=sharing
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5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน

ของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

การดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยฯ โดยผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดนําผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ ปการศึกษา 2562 นําเสนอตอท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2563  วันท่ี 26 กันยายน 2563 เพ่ือพิจารณาและ

ใหขอเสนอแนะ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุง

หลักสูตรและการดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนี ้

มติท่ีประชุม 

1. ปการศึกษา 2563 ควรเรงพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

- ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 

- ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดีมาก ไมนอยกวารอยละ 30 

มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตามขอเสนอแนะโดยมีการกํากับ ติดตามคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร เพ่ือใหทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 พบวา            

ในปการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดี จํานวน 49 หลักสูตร          

คิดเปนรอยละ 81.67 

2. ควรนําขอมูลและขอเสนอแนะไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

มหาวิทยาลัยไดมีการกํากับติดตามใหหลักสูตรและคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร และคณะ โดยใหคณะ

กํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตร  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาจัดทํา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะ ใหมีคุณภาพดีข้ึน

อยางตอเนื่อง แสดงรายละเอียดในตัวบงชี้ 1.1  และการดําเนินงานของคณะดีข้ึนอยางตอเนื่อง รายละเอียดใน

ตัวบงชี้  5.3  และรายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสภาวิชาการและรายงานตอสภามหาวิทยาลัย  

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ขอท่ี 5 

5.4-5-1 มติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563  วันท่ี 26 กันยายน 2563 

5.4-5-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 26 กันยายน 2563 

5.4-5-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปการศึกษา 2563 

5.4-5-4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

5.4-5-5 บันทึกขอความติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ ปการศึกษา 2563 

https://council.skru.ac.th/data/20201017114558823.pdf
https://drive.google.com/file/d/10zHi0xaf0ZtOsRdIgoT15bX8C9LU05qK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XHWstj0sTd5ez5W-95p8vDbA_QvB8eN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/188JfXkRUeVuS04OpunzVA9LaY6J7Y5e6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ZRjQs-oqOY2cmTSeTx1YOJhKpYERory/view?usp=sharing
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5.4-5-6 รายงานผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 

5.4-5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ท่ี 9/2563 วนัท่ี 8 ธันวาคม 2563 

5.4-5-8 มติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2563  วันท่ี 19 ธันวาคม 2563  

5.4-5-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 

5.4-5-10 มติประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564  วันท่ี 11 กันยายน 2564 

5.4-5-11 รายงานสรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6 /2564  วันท่ี 11 กันยายน 2564 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด 60 หลักสูตร              

ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                     

ปการศึกษา 2563 พบวา ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ปการศึกษา 2563 เทากับ 

224.44 คะแนน คิดเปนคะแนนเฉลี่ยท่ีไดเทากับ 3.74 คะแนน ระดับคุณภาพอยูในระดับดี มีผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้  

1. การกํากับมาตรฐาน (องคประกอบท่ี 1) ผานการกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร 

2. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพดีมาก จํานวน 9 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 15.00 

3. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพดี จํานวน 49 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 81.67 

4. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยูในระดับคุณภาพปานกลาง จํานวน 2 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 3.33  

หลักฐานอางอิง : ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ขอท่ี 6 

5.4-6-1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

5.4 6 ขอ 6 ขอ 5.00 คะแนน  6 ขอ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

https://drive.google.com/file/d/1eY_QkU9LcGYTtg4fIb8clKZs-1VRzOj8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MDHi6rkrCnvegVhNZQ_s07qniVHH1-jR/view?usp=sharing
https://council.skru.ac.th/data/20210115102611364.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bOKHd549YAJZDrnT7KIcCR2IjW9n4yDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Aacpl5bYUfPvkcDigvG85p4EQgNPQfC/view?usp=sharing
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ตัวบงช้ีท่ี 5.5  รอยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ (O)  

การเก็บขอมูล  ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี รองอธิการบดีฝาย วางแผนและงบประมาณ  

 

คําอธิบายตัวบงช้ี พิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจําป  

 

เกณฑการประเมิน 

 คารอยละของตัวชี้วัดท่ีบรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของตัวชีว้ัดท่ีบรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัตริาชการประจําป 

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปท้ังหมด 

 

X 100 

 

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลตุามเปาหมายตาม 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป 

รอยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลตุามเปาหมายตาม 

แผนปฏิบัตริาชการประจําป ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 100 
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ผลการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนิน ณ วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2564 มี Key Result ท่ีบรรลุ

เปาหมาย 24 Key Result คิดเปนรอยละ 75.00 ท่ีไมบรรลุเปาหมาย 2 Key Result คิดเปนรอยละ 6.25 

และท่ีอยูระหวางดําเนินการ 6 Key Result คิดเปนรอยละ 18.75 และการประเมินความสําเร็จใน

ภาพรวมของแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีผล

ประเมิน 3.75 อยูในระดับดี   

ตารางท่ี 5.5-1แสดงคารอยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ขอมูลพื้นฐาน ปงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 24

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปทั้งหมด 32

รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 75

คารอยละที่คํานวณไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 3.75

คะแนนที่ได 3.75
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ตารางท่ี 5.5-2 ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรล ุ

เปาหมาย 

Key Result 1.2.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

5 กิจกรรม/

โครงการ 

6 โครงการ  

 

 

Key Result 1.2.2 ผลงานสืบเน่ืองจากการเขารวมโครงการของครู

ท่ีนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

5 ผลงาน 10 ผลงาน  

 

 

Key Result 1.3.1 งานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอ

ชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

รอยละ 35 รอยละ 50 

 

 

Key Result 1.3.2 โรงเรียนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพท่ีไดรับ

การถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู 

รอยละ 70 รอยละ 100 

 

 

Key Result 1.3.3 ผลงานวิจัยดานการผลิต พัฒนาครูท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร 

33 ผลงาน อยูระหวาง

ดําเนินการ  

 

Key Result 2.1.1 ผูสําเร็จการศึกษาในแตละปสามารถเปน

ผูประกอบการรุนใหม/อาชีพอิสระ 

รอยละ 30 รอยละ 17.82/ 

 

 

Key Result 2.1.2 ผูเรียนท่ีเรียนในระบบสหกิจศึกษา รอยละ 25 รอยละ 22.00  

Key Result 2.1.3 นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 60 คน 129 คน  

Key Result 2.2.1 หลักสูตรผานการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับดีมาก 

5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 

 

 

Key Result 2.2.2 หลักสูตรท่ีโดนเดนเพ่ิมข้ึน (หลักสูตรบูรณาการ

ศาสตร/หลักสูตร WIL) 

3 หลักสูตร 4 หลักสูตร 

 

 

Key Result 2.2.3 หลักสูตรระยะสั้นตามความตองการของ

ประเทศอยางนอยคณะละ 1 หลักสูตร 

8 หลักสูตร 9 หลักสูตร 

 

 

Key Result 2.3.1 อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 30 รอยละ 31.72  

Key Result 2.3.2 โครงการท่ีมีความรวมมือในลักษณะ Talent 

Mobility 

1 โครงการ 1 โครงการ  

Key Result 2.3.3 อาจารยไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 20 คน 30 คน  

Key Result 3.1.1 ชุมชนเขมแข็งภายใตความรวมมือกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหรือผูนําชุมชน 

เพ่ิมข้ึน 5 

ชุมชน 

อยูระหวาง

ดําเนินการ  

 

Key Result 3.1.2 รางวัล/ผลิตภัณฑ/มาตรฐานท่ีชุมชนไดรับ

เพ่ิมข้ึน 

3 ผลงาน 9 ผลงาน 

 

 

Key Result 3.1.3 ชุมชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายไดภายใตโครงการท่ีมหาวิทยาลัยเขามาใหความรูและ

รวมพัฒนาใหพนเกณฑความยากจน 

รอยละ 60 อยูระหวาง

ดําเนินการ  

 

 

Key Result 3.2.1 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือ

สิ่งประดิษฐ ท่ีจดอนุสทิธิบัตรหรือสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา

เพ่ิมข้ึน 

10 ผลงาน 8 ผลงาน 
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ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

การบรรล ุ

เปาหมาย 

Key Result 3.2.2 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรมหรือองค

ความรู ตาง ๆ ท่ีเปนทรัพยสินทางปญญานําไปใชประโยชนอยางเปน

รูปธรรม 

20 ผลงาน อยูระหวาง

ดําเนินการ  

 

Key Result 3.3.1 มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลองคความรูและภูมิ

ปญญาทองถ่ินทางดานศิลปะและวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

ศิลปกรรม 

3 มิต ิ 3 มิติ/ 

บรรลเุปาหมาย 

 

Key Result 3.3.2 พัฒนาศูนยเปนเลิศดานศิลปะและวัฒนธรรม

และสิ่งแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ินภาคใต 

1 ศูนย 1 ศูนย 

 

 

Key Result 3.3.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือทางดานศิลปะ

และวัฒนธรรม ระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

5 เครือขาย 6 เครือขาย 

 

 

Key Result 4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม/หลักสูตรความรวมมือตาม

ความตองการของทองถ่ิน 

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

 

 

Key Result 4.1.2 พัฒนาหลักสตูรระยะสั้น 5 หลักสูตร 11 หลักสูตร  

Key Result 4.2.1 ศูนยฝกการเรียนรูและนวัตกรรมชุมชน 1 ศูนย 1 ศูนย  

Key Result 4.2.2 พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบ

โจทยการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

4 ผลงาน 4 ผลงาน 

 

 

Key Result 5.1.1 พัฒนาและสนับสนุนระบบงานเพ่ือการบริหาร

จัดการ 

2 ระบบ 5 ระบบ 

 

 

Key Result 5.2.1 ดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดวย

คุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

รอยละ 85 รอยละ 88.09 

 

 

Key Result 5.2.3 หนวยงานภายในมีผลการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในไมต่ํากวาระดับดี 

รอยละ 80 รอยละ 100 

 

 

Key Result 5.3.1 ดําเนินการตามนโยบาย Green and Clean 

University 

3 โครงการ 3 โครงการ  

Key Result 5.3.2 มหาวิทยาลัยมีอาคารประหยดัพลังงานเพ่ิมข้ึน 2 อาคาร อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

Key Result 5.3.3 มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารในสถานการณฉุกเฉิน 1 แผน 1 แผน  

รวม บรรล ุ24 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 75.00 

ไมบรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 6.25 

อยูระหวางดําเนินการ 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 18.75 
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หลักฐานอางอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

5.4-0-1 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 6/2563 วันท่ี 

26 กันยายน 2563 

5.4-0-2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 

2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 วาระท่ี 8.3 

5.4-0-3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 –2565)

ฉบับทบทวนประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) ไดรับ

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 

12 มิถุนายน 2564 วาระท่ี 4.3 

5.4-0-4 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) ณ สิ้นไตรมาส 3  (ผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 

ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เปาหมาย 

เปาหมาย         

ปถัดไป 

5.5 รอยละ 70 รอยละ 75.00 3.75 คะแนน  รอยละ 80 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยปรับปรุงการดําเนินงานในภารกิจ เชน การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา

นักศึกษา และภารกิจอ่ืน ๆ ในรูปแบบออนไลน เพ่ือลดปญหาท่ีไดรับผลกระทบการจากแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  
 

https://drive.google.com/file/d/1ztetVIGLk3U6iNUSYtI699B--HfqX34m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ztetVIGLk3U6iNUSYtI699B--HfqX34m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ztetVIGLk3U6iNUSYtI699B--HfqX34m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDo96163YZkid1zUJ9MOA9xp9mNSNivr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDo96163YZkid1zUJ9MOA9xp9mNSNivr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDo96163YZkid1zUJ9MOA9xp9mNSNivr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDo96163YZkid1zUJ9MOA9xp9mNSNivr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sr50cTL0jXEn73YQHuehuQOwdmYNoz4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sr50cTL0jXEn73YQHuehuQOwdmYNoz4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sr50cTL0jXEn73YQHuehuQOwdmYNoz4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sr50cTL0jXEn73YQHuehuQOwdmYNoz4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sr50cTL0jXEn73YQHuehuQOwdmYNoz4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NSjFJ1ue634clrGudM5O5XAkDusHx-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NSjFJ1ue634clrGudM5O5XAkDusHx-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NSjFJ1ue634clrGudM5O5XAkDusHx-z/view?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ คะแนนประเมิน

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 4.00
5.2 การบริหารของสถาบันเพือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน
5.00

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ (ตบช.มรภ.) 18 ตัวบงชี้ 4.26

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สงขลา) 19 4.21

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5.00

5.5 รอยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 3.75

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ (ตบช.มรภ) 4 ตัวบงชี้ 4.56

ผลการประเมิน ระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สงขลา) 5 4.39

ผลการประเมิน ระดับดี  
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                                                       

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม  

3.60 

คะแนน 

224.44 3.74 คะแนน 3.74 

60.00 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบัน

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 35 166.00 รอยละ 38.16  4.77 

435.00 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบัน

ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 25 138.00 รอยละ 31.72  2.64 

435.00 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี 

6 ขอ มีการดําเนินการ  6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี

6 ขอ มีการดําเนินการ  6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล 

4 ขอ มีการดําเนินการ  5 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามี

สวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

3.51 

คะแนน 

25.91 3.24 คะแนน 3.24 

8 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 1 4.17 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย 

งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

7 ขอ มีการดําเนินการ  7 ขอ 
 

5.00 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

4.60 

คะแนน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

24,327,838.49 143,951.71 

 

5.00 

169 

กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10,689,686.12 43,810.19 

 

5.00 

244 

คะแนนรวมตัวบงช้ีท่ี 2.2 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัย 

4.70 

คะแนน 

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

82.00 รอยละ 45.56  5.00 

180 

กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

117.40 รอยละ 46.04  5.00 

255 

คะแนนรวมตัวบงช้ีท่ี 2.3 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอ

ชุมชน 

รอยละ 30 74 รอยละ 32.17  5.00 

230 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 2 5.00 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนา

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

6 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมาย

ท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตาม

แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

รอยละ 20 4 รอยละ 44.44  5.00 

9 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 3 5.00 

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

7 ขอ มีการดําเนินการ  7 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

6 เรื่อง องคความรู 

  

6 เรื่อง 5.00 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 4 5 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน 

4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของสถาบัน

เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของสถาบัน 

7 ขอ มีการดําเนินการ  7 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ผลการบริหารงานคณะ 

(ตบช.มรภ.) 18 ตัวบงชี้ 

4.10 

คะแนน  

 

34.07 4.26 คะแนน 4.26 

8   

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ผลการบริหารงานคณะ 

(ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตัวบงชี้ 

33.65 4.21 คะแนน 4.21 

8   

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ระบบกํากับการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะ 

6 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

ตัวบงชี้ท่ี 5.5 รอยละของตัวชี้วัดท่ี

บรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป (ตบช.มรภ.สข.) 

รอยละ 

100 

24 รอยละ 75.00 3.75 

32 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 (ตบช.มรภ)  4.56 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบท่ี 5 (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สข.) 4.39 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ (ตบช.มรภ) 20 ตัวบงช้ี 4.58 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 21 ตัวบงช้ี 4.54 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ตามองคประกอบคุณภาพ (ตบช.มรภ.) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50   ปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50   ปรับปรุง 

2.51 - 3.50   ระดับพอใช 

3.51 - 4.50   ระดับดี 

4.51 - 5.00   ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 4.17 ระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.56 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 

 (ตบช.มรภ.) 20 ตัวบงช้ี 

4.58 ระดับดีมาก 

 

ตารางท่ี 3.2-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบคุณภาพ   

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 ปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 ปรับปรุง 

2.51 - 3.50 ระดับพอใช 

3.51 - 4.50 ระดับดี 

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 4.17 ระดับดี 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 4.39 ระดับดี 

คะแนนเฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 21 ตัวบงช้ี  

4.54 ระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 3.3-1 การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ตบช.มรภ) 

องคประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จํานวน 

ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลลัพธ 
คะแนน 

เฉลี่ย  

0.00 - 1.50 ปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 ปรับปรุง 

2.51 - 3.50 ระดับพอใช 

3.51 - 4.50 ระดับดี 

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต   

(มาตรฐานดานผลลัพธผูเรยีน) 

8 3.71 4.75 3.49 4.17 ระดับด ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  

(มาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

(มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  ศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย) 

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

(มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจดัการ) 

4 - 4.67 4.26 4.56 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ  

(ตบช.มรภ.) 20 ตัวบงชี้ 

4.14 4.80 4.46 4.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับ 

ดีมาก 

ระดับดี   
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ตารางท่ี 3.3-2 การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สข.) 

องคประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จํานวน 

ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปจจัย

นําเขา  
กระบวนการ  ผลลัพธ 

คะแนน 

เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50  ปรับปรุง 

2.51 - 3.50  ระดับพอใช 

3.51 - 4.50  ระดับด ี

4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต   

(มาตรฐานดานผลลัพธผูเรยีน) 

8 3.71 4.75 3.49 4.17 ระดับด ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  

(มาตรฐานดานการวิจยัและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  

(มาตรฐานท่ี 3 ดานการบรกิารวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย) 

1 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

(มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ) 

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4 - 4.67 3.98 4.39 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ 

 (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 21 ตัวบงชี ้

4.14 4.80 4.37 4.54 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี   



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 292 

ผลการวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานท่ี 1 การผลิตบัณฑิต) 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนักศึกษาทํางานระหวางเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางานใหกับ

นักศึกษา และชวยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 

2. มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีชัดเจน มีการดําเนินการตามแผนการอยางตอเนื่อง 

3. มีระบบทดสอบมาตรฐานดิจิทัลเทียบเทามาตรฐาน IC3 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

1. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรท่ีมีผลการดําเนินงานระดับคุณภาพดีมาก ใชเกณฑการ

ประเมินคุณภาพ AUN-QA และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด OBE โดยใชเกณฑ AUN-QA เปน

แนวทาง 

2. ควรกําหนดมาตรการเชิงรุกในการกํากับติดตามการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย ท้ังนี้ 

อาจใชระบบพ่ีเลี้ยงวิชาการเพ่ือชวยเหลือและกํากับติดตามเปนรายบุคคลแบบมุงเปาเพ่ือเพ่ิมอาจารยท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการของคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

3. เพ่ิมกิจกรรมการใหความรู และทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานแกศิษยเกา 

4. สรางเครือขายกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมกันจัดกิจกรรมกับองคกรตาง ๆ  

ไดมากข้ึน 

5. ควรเรงวางแผนงานเชิงรุกเพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนานักศึกษา  โดยมุงเปาใหนักศึกษา

ผานเกณฑการทดสอบตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 หรือสูงข้ึนดวยขอสอบมาตรฐานท่ียอมรับใน

ระดับชาติและระดับสากล รวมถึงจัดเตรียมงบประมาณรองรับการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษตาม

เกณฑ CEFR สําหรับนักศึกษากลุมหนึ่งในคณะท่ีมีความพรอม 

6. ควรเรงขับเคลื่อนและผลักดันใหนักศึกษามีทักษะการเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม โดย

ดําเนินการแบบมีทิศทางและมุงผลลัพธในทุกหลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (มาตรฐานท่ี 2 การวิจัย) 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน

สรางสรรค กับการเรียนการสอน มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย แรงจูงใจในการตีพิมพผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรค และมีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยประจํา 

2. มีระบบสารสนเทศตอบสนองกับงานวิจัยทุกดานท้ังนักวิจัย อาจารย นักศึกษา ผูบริหาร  

ผานระบบสารสนเทศออนไลนท้ังจากสวนกลางของมหาวิทยาลัย อันไดแก สถาบันวิจัยและพัฒนา  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สอดคลองกับการเขาถึงแหลงวิจัย ท้ังภายใน และภายนอกตาม

งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

3. มหาวิทยาลัยมีการทํางานดานการวิจัยรวมมือระหวางประเทศภายใตความรวมมือดาน

อุดมศึกษาและการวิจัยระหวางไทย-ฝรั่งเศส 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

1. สงเสริมและสนับสนุนใหจํานวนอาจารยขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกใหมากข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับนักวิจัยใหม หรืออาจารยท่ีไมเคยผานการขอทุนวิจัย

ใด ๆ เพ่ือเปนการกระตุนและการฝกประสบการณในการขอทุนวิจัย 

3. ควรมีระบบและกลไกในการสนับสนุนผลงานวิจัยใหสามารถตีพิมพลงในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งข้ึน 

4. ควรสงเสริมสนับใหทุกคณะมีงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชนมากยิ่งข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานท่ี 3 การบริการวิชาการ) 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร นโยบาย และมีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

2. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการวิชาการ 

3. มหาวิทยาลัยมีความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเขมแข็งใน

การขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

1. ควรกระตุนใหมีการนําผลงานวิจัย/องคความรูจากงานวิจัยไปบริการวิชาการแกสังคมใหเพ่ิมข้ึน        

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการนําไปใชประโยชนจริงอยางเปนรูปธรรม 

2. ควรสงเสริมการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมายเดิมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความเขมเข็งและยั่งยืน 
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องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (มาตรฐานท่ี 4 ระบบและกลไกดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย) 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม

เปนท่ียอมรับท้ังในและตางประเทศอยางตอเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีองครูดานศิลปะและวัฒนธรรม           

ท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย 

 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

-  
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ) 

 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ และมี

การจดัทําแผนยุทธศาสตรในรูปแบบ OKR  

 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางสงเสริมใหทุกคณะ/หลักสูตรสรางความรวมมือกับหนวยงานหรือสถาน

ประกอบการภายนอกดานสหกิจศึกษาและการบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือประโยชนตอการพัฒนา

หลักสูตรและความรวมมือสงนักศึกษาฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา เรียนรูการทํางานจริงในสถานประกอบการ

กอนสําเร็จการศึกษาใหมากข้ึน 
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ภาคผนวก 

 

รายการขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ท่ีจัดเก็บในระบบ CHE QA Online 

ปการศึกษา 2563 ( 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 
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คณะครศุาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
มหาวิทยาลัย

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 11 9 9 5 2 13 6 5 60

2 - ---ระดับปริญญาตรี 8 9 9 5 2 12 6 5 56

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 1

4 - ---ระดับปริญญาโท 2 1 3

5 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 2 2

6 - ---ระดับปริญญาตรี 2

7 - ---ระดับ ป.บัณฑิต

8 - ---ระดับปริญญาโท

9 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 1,688            2,412                  3,111                     623                       7 1,731                  1,036            588               11,196           

10 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,415             2,412                   3,111                       623                         7 1,717                   1,036             588                10,909            

11 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 181 181

12 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 92 14 106

13 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัตงิานจรงิและลาศึกษาตอ่ 55 71 73 45 29 101 31 30 435

14
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุ

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
1 1 1 1 1 1 1 7

15
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุ

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
33 51 49 35 61 18 15 262

16
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วฒิุ

ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
21 19 23 9 29 39 12 14 166

17 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 28 56 58 29 23 70 16 17 297

18
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวฒิุปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า
1 1 1 1 1 1 1 7

19
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวฒิุปริญญาโท 

หรือเทียบเท่า
18 40 43 24 45 6 9 185

20
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวฒิุปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า
9 15 14 4 23 24 9 7 105

ข้อมูลชุดที่ 4 จ านวนอาจารยจ์ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ประจ าปกีารศึกษา 2563 ( 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อมูลชุดที่ 1 จ านวนหลักสูตร

ข้อมูลชุดที่ 2 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรยีนการสอนนอกสถานที่ตั้ง

ข้อมูลชุดที่ 3 จ านวนนักศึกษา



คณะครศุาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ประจ าปกีารศึกษา 2563 ( 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

21 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27 14 15 16 6 30 14 12 134

22
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่า

23
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาโท 

หรือเทียบเท่า
15 11 6 11 16 12 5 76

24
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า
12 3 9 5 6 14 2 7 58

25 จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 1 1 1 4

26
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า

27
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า
1 1

28
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาเอก 

หรือเทียบเท่า
1 1 1 3

29 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

30
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า

31
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า

32
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวฒิุปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า

39 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 59 45 45 25 11 65 31 29 310

40 - - --ระดับปริญญาตรี -

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต

42 - - --ระดับปริญญาโท 36 29 28 20 35 17 13 178

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

44 - - --ระดับปริญญาเอก 23 16 17 5 11 30 14 16 132

45 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 24 9 12 12 3 20 15 14 109

46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ 35 36 33 13 8 45 16 15 201

ข้อมูลชุดที่ 5 คุณวุฒิอาจารยผู้์รบัผิดชอบหลักสูตร



คณะครศุาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ประจ าปกีารศึกษา 2563 ( 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 8 12 12 3 19 14 13 105

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 1 1 1 4

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 92 54 67 111 16 121 54 46 561

51
- - --จ านวนบทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ
66 40 52 6 10 83 42 26 325

52 - - --จ านวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธบิัตร 6 2 8

53
- - --จ านวนบทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ
4 3 1 4 12

54 - - --จ านวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธบิัตร

55

- - --จ านวนบทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

2 3 1 6

56
- - --จ านวนบทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2
7 8 5 2 1 4 3 30

57 - - --จ านวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์

58 - - --จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร 1 5 4 10

59

- - --จ านวนบทความวจิัยหรือบทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง

วชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์

ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

4 3 1 2 5 5 20

60

- - --จ านวนบทความวจิัยหรือบทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารทางวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา่ด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง

วชิาการ พ.ศ. 2562

3 1 4 16 3 5 32

61 - - --จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธบิัตร

62
- - --จ านวนผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว
7 1 8

ข้อมูลชุดที่ 6 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผู้์รบัผิดชอบหลักสูตร



คณะครศุาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ประจ าปกีารศึกษา 2563 ( 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

63 - - --จ านวนผลงานวจิัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 3 3

64
- - --จ านวนผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุสั์ตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน

65

- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง

วชิาการ

1 1 2

66
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ online
65 65

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 2 1 3

69
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ
20 20

70 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 1 1

71 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  16 16

72
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ

อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 220 565 745 118 250 263 181 2342

74
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 

ปี หลังส าเร็จการศึกษา
220 541 701 107 243 236 178 2226

75
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้

ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
176 343 365 53            161 116 93 1307

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 8 82 94 16 57 52 50 359

77 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท ากอ่นเข้าศึกษา 2 42 48 11 5 11 8 127

78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกจิการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 8 82 94 16 57 52 50 359

79 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2 7 2 2 4 0 1 18

80 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 1 0 0 0 0 0 1

81 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 11 18 3 5 21 7 65

ข้อมูลชุดที่ 7 การมีงานท าของบัณฑิต



คณะครศุาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ประจ าปกีารศึกษา 2563 ( 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

82
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉล่ีย)
13,560.00       14,081.00             12,662.00                 10,519.00                 11,499.00             13,513.00       11,214.00        12,435.43       

83 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 84.26             79.79                   64.93                       63.74                       93.45                   76.96             83.33              78.07             

84
ผลการประเมินนของบัณฑิตที่ไดง้านท า/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

(คะแนนเตม็ ๕)
4.21              3.99                   3.25                       3.19                       4.67                   3.85              4.17              3.90              

85
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีตอ่ผู้ส าเรจ็การศึกษา

ระดบัปรญิญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเตม็ ๕)
4.65 4.68 4.06 4.53 4.63 4.8 4.64 4.57

86
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญา

โทที่ไดร้บัการตพิีมพ์หรอืเผยแพร่
3 8 11

87 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

88
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับชาติ
3 5 8

89
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วชิาการระดับนานาชาติ

90 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบิัตร

91
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที ่2
1 1

92

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

2 2

93

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา วา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการพ.ศ. 2562

94 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธบิัตร

95
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเลคทรอนิกส์ online

ข้อมูลชุดที่ 8 ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

96 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

97 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

98
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหวา่ง

ประเทศ

99 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

100 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

101
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน)
3 8 11

102 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,538.41        2,372.53              1,662.92                 495.03                   258.75                1,406.39              542.17           330.67           8,606.87        

103 - ---ระดับอนุปริญญา

104 - ---ระดับปริญญาตรี 1,332.53         2,372.53               1,662.92                  495.03                     258.75                  1,406.39               542.17            330.67            8,400.99         

105 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 119.34 119.34

106 - ---ระดับปริญญาโท 86.54 86.54

107 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

108 - ---ระดับปริญญาเอก

109
จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบัน
1,000,676.00  2,029,910.00        1,431,412.00           1,681,776.00           14,897,017.88      5,748,752.73        2,389,741.00  5,838,239.00   35,017,524.61 

110 จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายในสถาบัน 286,000.00     527,578.00          429,182.00             100,000.00             65,375.00            100,000.00          350,000.00     160,000.00     2,018,135.00  

111 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000.00            65,375.00              100,000.00            350,000.00      160,000.00      795,375.00      

112 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

113 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 286,000.00      407,578.00            429,182.00               100,000.00               1,222,760.00   

114 จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์จากภายนอกสถาบัน 714,676.00     1,502,332.00        1,002,230.00           1,581,776.00           14,831,642.88      5,648,752.73        2,039,741.00  5,678,239.00   32,999,389.61 

115 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 281,776.00            9,883,954.76         5,648,752.73         2,039,741.00   5,678,239.00    23,532,463.49  

116 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

117 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 714,676.00      1,220,556.00         1,002,230.00            1,581,776.00            4,947,688.12         9,466,926.12   

118 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏิบัตงิานจรงิ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาตอ่) 54 68 66 45 29 93 30 28 413.00           

119 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 12 93 30 28 169.00            

120 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

ข้อมูลชุดที่ 9 นักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า (FTES)

ข้อมูลชุดที่ 10 จ านวนเงนิสนับสนุนและงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

121 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 54 62 66 45 17 244.00            

122 จ านวนนักวจิัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

123 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

124 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

125 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

126 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ลาศึกษาตอ่ 1 3 7 8 1 2 22

127 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 2 3

128 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

129 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 3 7 11

130 จ านวนนักวจิัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ

131 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

132 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

133 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

134 จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด 46 50 65 107 30 126 44 35 503

135 บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพิีมพ์ในรายงาน

สืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ(0.20)

34 38 47 12 14 93 32 22 292

136 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 93 32 22 152

137 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

138 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 34 38 47 12 9 140

139 จ านวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร(0.20) 1 7 2 10

140 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 7 2 10

141 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

142 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

143 จ านวนบทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพิีมพ์ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิ(0.40)

2 5 2 3 1 2 15

144 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3

145 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

146 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 2 3 12

147 ผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร (0.40)

148 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

149 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

150 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

151 จ านวนบทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพิีมพ์ใน

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาต ิที่ไดต้พิีมพ์

เผยแพรใ่นฐานข้อมูลระดบันานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.60)

3 3

152 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

153 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

154 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3

155 บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพิีมพ์ในวารสารทาง

วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2(0.60)

2 6 2 5 3 2 1 21

156 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 3 2 1 12

157 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

158 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 5 2 9

159 จ านวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ ์(0.60)

160 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

161 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

162 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

163 จ านวนผลงานที่ไดร้บัการจดอนุสิทธิบัตร (0.80) 6 4 10

164 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 4 10

165 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

166 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

167 จ านวนบทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตพิีมพ์ในวารสารทาง

วิชาการระดบันานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื

ตพิีมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)

3 3 3 3 4 3 19

168 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 3 9

169 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

170 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3 3 1 10
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ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

171 จ านวนบทความวิจัยหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพิีมพ์ใน

วารสารทางวิชาการ  ระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลระดบั

นานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ว่าดว้ยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรบัการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (1.00)

5 4 16 4 3 32

172 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 16 4 3 26

173 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

174 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 1 6

175 จ านวนผลงานไดร้บัการจดสิทธิบัตร (1.00)

176 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

177 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

178 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

179
ผลงานวิชาการรบัใช้สังคมที่ไดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว(1.00)

180 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

181 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

182 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

183 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดบัชาตวิ่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)

184 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

185 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

186 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

187
ผลงานค้นพบพันธุพื์ช พันธุส์ัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้บัการจดทะเบียน 

(1.00)

188 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

189 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

190 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

191
จ านวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ไดร้บัการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว(1.00)
7 1 8

192 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



คณะครศุาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ประจ าปกีารศึกษา 2563 ( 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

193 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

194 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 1 8

195

ต าราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แตไ่ม่ไดน้ ามาขอรบัการประเมินต าแหน่ง

ทางวิชาการ(1.00)

196 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

197 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

198 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

199
งานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรอื

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
37 37

200 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

201 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

202 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 37 37

203 งานสรา้งสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบัน (0.40)

204 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

205 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

206 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

207 งานสรา้งสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ(0.60) 2 8 10

208 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

209 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

210 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 8 10

211
งานสรา้งสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมือระหว่างประเทศ 

(0.80)
20 20

212 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

213 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

214 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 20

215 งานสรา้งสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมิภาคอาเซียน (1.0) 3 3

216 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

217 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

218 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 3



คณะครศุาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรม

การจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี

การเกษตร
มหาวิทยาลัย

รายการข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ทีจ่ัดเก็บในระบบ CHE QA Online  ประจ าปกีารศึกษา 2563 ( 1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน

219 งานสรา้งสรรค์ที่ไดร้บัการเผยแพรใ่นระดบันานาชาต ิ(1.00) 23 23

220 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

221 - ----กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ

222 - ----กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 23

223 จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนรว่มในการสรา้งนวัตกรรม 7 2 1 12 5 3 30

224
งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ หรอืนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบันในปีทีประเมิน 16 40 37 95 6 14 12 10 230

225
จ านวนงานวิจัย งานสรา้งสรรค์ หรอืนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่

ชุมชนทั้งหมดของสถาบัน 3 11 9 35 2 6 5 4 75

226
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ไดร้บัการพัฒนาอยา่งตอ่เน่ืองตามแผน

เสรมิสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 16 3 1 0 1 1 1 2 25

ชุดที1่3 งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ หรอืนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ชุมชน

ชุดที่ 14 ชุมชนเป้าหมายที่ไดร้บัการพัฒนาอยา่งตอ่เน่ืองตามแผนเสรมิสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน

ชุดที่ 11หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนรว่มในการสรา้งนวัตกรรม

ชุดที1่2 งานวิจัย งานสรา้งสรรค์ หรอืนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบันในปีทีประเมิน(ปีงบมาณ 64)
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