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หนังสือรับรองผลการประเมินของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดทําการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 วันท่ี 15 - 16 กันยายน 2564 โดยการวิเคราะห

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการ

สัมภาษณ  คณะผูบริหาร ตัวแทนอาจารย ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทน

ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ตัวแทนผูปกครอง และตัวแทนศิษยเกา ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการ

ประเมิน จึงขอรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับนี้ทุกประการ 
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คํานํา 

 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงเปนไปตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

1) เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขัน โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนามรณของพระราชบัญญัติและเปนไปตามกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทา และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึน โดย

วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตาง ๆ วาเปนไปตามเกณฑและได

มาตรฐาน 

3) เพ่ือใหหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ

ของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และ

เปาประสงค (Goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง 

4) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีด

ความสามารถของสถาบัน 

5) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวามหาวิทยาลัย

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

6) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ี

จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

  ขอมูลพ้ืนฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนสถาบันการศึกษาเกาแกท่ีมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่อง

ยาวนาน เริ่มตั้งแตโรงเรียนฝกหัดครูประจํามณฑลในป พ.ศ. 2462 ในชวงแรกเนนการเปดสอนเฉพาะ

หลักสูตรการผลิตครู จนยกฐานะเปนวิทยาลัยครู เปนสถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปจจุบัน

เปดสอนท้ังในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา  

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีพ้ืนท่ีตั้งใน

อําเภอเมืองสงขลา และวิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ

หนวยงานตางๆ ประกอบดวย 7 คณะวิชา 4 สํานัก 1 สถาบัน เปดดําเนินการสอนใน 60 หลักสูตร 

ประกอบดวยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 56 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับ

ปริญญาโท 3 หลักสูตร มีบุคลากรท้ังสิ้น 751 คน แบงเปนสายวิชาการ จํานวน 435 คน และสาย

สนับสนุน จํานวน 316 คน มีนักศึกษาในทุกระบบการศึกษา รวม 11,196 คน ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังสิ้น 672,279,700 ลานบาท จําแนกเปนงบประมาณ

แผนดิน 541,676,500 บาท และงบประมาณเงินรายได 132,603,200 บาท  

 

วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพภายใน 

1. มหาวิทยาลัยไดพัฒนาสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน         

ซ่ึงเปนไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และมาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

2. ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐาน

ตามระบบประกันคุณภาพภายใน ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบงชี้เพ่ิมเติมของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยไดทราบสถานภาพตนเอง นําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4. วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัย 

5. ใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ม่ันใจไดวามหาวิทยาลัยสามารถ

สรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน และ 

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหนวยงานตนสังกัด  

มีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน ตอการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ ศึกษาของมหาวิทยาลัยในแนวทางท่ี

เหมาะสม 
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กรอบการประเมินคุณภาพภายใน 

 การประเมินคุณภาพภายใน เริ่มจากการศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย

ประชุมกําหนดกรอบการตรวจสอบและประเมิน เพ่ือเตรียมความพรอมและวางแผนการตรวจประเมิน  

รับฟงรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยผูบริหาร ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สัมภาษณ

ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร ผูแทนชุมชน ผูแทนคณาจารย ผูแทนบุคลากร

สายสนับสนุน และผูแทนนักศึกษา รายงานผลการประเมินดวยวาจาใหผูบริหารและบุคลากรรับทราบและ

รวมอภิปรายผลการประเมิน และการจัดทํารูปเลมรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณเพ่ือเสนอตอ  

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 ในระบบประกันคุณภาพของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

องคประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จํานวน 

ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน ปจจัย

นําเขา  
กระบวนการ  ผลลัพธ 

คะแนน 

เฉลี่ย  

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 ดานการบรกิารวิชาการ)  

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 ตัวบงชี้ 

4.14 4.80 4.46 4.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี  
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 ในระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบงช้ีเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

องคประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จํานวน 

ตัวบงชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน ปจจัย

นําเขา  
กระบวนการ  ผลลัพธ 

คะแนน 

เฉลี่ย 

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   

 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2563 

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2563                

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.58 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก โดยจําแนกผลการประเมินตาม

องคประกอบคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษา ดังนี้ องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานดานผลลัพธ

ผูเรียน) ผลการประเมินอยูในระดับดี (4.17) องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (มาตรฐานดานการวิจัยและ

นวัตกรรม)  ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00) องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานท่ี 3 

ดานการบริการวิชาการ) ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00) องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย (มาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย) ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00) 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (มาตรฐานดานการบริหารจัดการ) ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

(4.56) ถาพิจารณาผลการประเมินตามมิติของปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ พบวาดาน



 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 8 
 

ปจจัยนําเขา ผลการประเมินอยูในระดับดี (4.14) ดานกระบวนการ ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

(4.80) และดานผลลัพธ ผลการประเมินอยูในระดับดี (4.46) 

เม่ือพิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรายงานการประเมินตนเอง           

ปการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายใน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบงชี้เพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.54      

ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก โดยจําแนกผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ/มาตรฐาน

การศึกษา ดังนี้ องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานดานผลลัพธผูเรียน) ผลการประเมินอยูใน

ระดับดี (4.17) องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (มาตรฐานดานการวิจัยและนวัตกรรม) ผลการประเมินอยูใน

ระดับดีมาก (5.00) องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ) ผลการ

ประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00) องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (มาตรฐานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย) ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (5.00) องคประกอบท่ี 5 การบริหาร

จัดการ (มาตรฐานดานการบริหารจัดการ) ผลการประเมินอยูในระดับดี (4.39) ถาพิจารณาผลการประเมิน

ตามมิติของปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ พบวาดานปจจัยนําเขา ผลการประเมินอยูใน

ระดับดี (4.14) ดานกระบวนการ ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (4.80) และดานผลลัพธ ผลการ

ประเมินอยูในระดับดี (4.37) 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

1. มหาวิทยาลัย มีผูบริหารในแตละระดับท่ีมีวิสัยทัศน มีบุคลากรท้ังสายวิชาการและสาย

สนับสนุนท่ีมีความมุงม่ัน มีความพรอมในการรวมกันขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังมีศาสตรท่ี

หลากหลายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ควรมีแผนการดําเนินงานสูสากลอยางเปนรูปธรรมตามวิสัยทัศนท่ี

กําหนด ในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําเพ่ือพัฒนาทองถ่ินภาคใตสูสากล เชน การจัดลําดับของมหาวิทยาลัย 

ความรู/ทักษะดานภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา และการ

เพ่ิมความรวมมือกับเครือขายตางประเทศ สรางผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสาร ระดับนานาชาติ รวมท้ัง

มุงการสรางวัฒนธรรมความรวมมือในการผลักดันงานทุกพันธกิจ 

2. มหาวิทยาลัย มีเครือขายความรวมมือการทํางานกับหนวยงานและองคกรภายนอก ท้ัง

ในระดับกลุมจังหวัด และทองถ่ิน ไดรับความชื่นชมในความรวมมือเปนอยางดี ท้ังนี้ควรยกระดับความ

รวมมือในอนาคตใหเพ่ิมมากข้ึน  

3. มหาวิทยาลัย ควรมีแผนงาน กําหนดรูปแบบ และเปาหมายความสําเร็จในการเปน

มหาวิทยาลัยท่ีใชไอทีเขาชวยการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ (e-University)  

4. มหาวิทยาลัย ควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิทยาเขตสตูล โดยการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรของวิทยาเขตสตูล การนําหลักสูตรท่ีเปนท่ีนิยมและเปนความตองการของพ้ืนท่ีไปเปด

ดําเนินการ ควรพิจารณาอยางรอบคอบ กรณีเปดหลักสูตรใหม การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินเฉพาะ

ของวิทยาเขตสตูล และสรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพสูงจากศักยภาพของอาจารยท่ีมีอยู 
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5. มหาวิทยาลัย ควรมีระบบและกลไกสรางความสัมพันธทุกดานกับศิษยเกา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งดานการใหความรูท่ีหลากหลายและตามความตองการของศิษยเกา รวมถึงใชศักยภาพของศิษยเกามา

พัฒนามหาวิทยาลัยในมิติตางๆ ใหเพ่ิมมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะกรณีเรงดวน 

1. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอนแบบออนไลนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีคุณภาพทัดเทียมการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

2. มหาวิทยาลัย ควรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรสําหรับการเรียนภาคปฏิบัติการของรายวิชา

ตาง ๆ (แมมีการประเมินผลและใหเกรดแลว) ในสวนท่ีขาดเพ่ิมเติม 

3. มหาวิทยาลัย ควรดูแลนักศึกษาในสถานการณปจจุบันและอาจตอเนื่องอยางใกลชิด  

ควรแยกระดับปญหาของนักศึกษา และใหคําปรึกษาดูแลโดยอาจารยท่ีปรึกษาอยางใกลชิดมากข้ึน 

4. มหาวิทยาลัย ควรมีระบบและกลไกติดตามการฉีดวัคซีนของนักศึกษาเปนระยะ เพ่ือเพ่ิม

โอกาสใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยเร็วข้ึน 
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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
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จังหวัดเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูลและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม โดยรับนักเรียนท่ีจบชั้นมัธยมปท่ี 6 หรือ

ประโยคประกาศนียบัตรครูมูล (ว.) เขาเรียนตออีก 1 ป สําเร็จแลวจะไดรับประกาศนียบัตรครูมูล (ป.)  

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            
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มีแนวนโยบายในการสงเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด

สตูล ท่ีตองการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและเปาประสงคท่ีตองการเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว

และพัฒนาคุณภาพของสินคาและบริการ 

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 
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คติพจน  

ปฺญา นรานํ รตนํ – ปญญาเปนดวงแกวของนรชน 

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 
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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. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 

จํานวน 56 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร           

รวมท้ังสิ้น 60 หลักสูตร  รายละเอียดตามตารางตอไปนี ้

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปดสอน จําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้          

คณะ 

ระดับการศึกษา/จํานวนหลักสูตร 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท รวม 

ครุศาสตร 8 1 2 11 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 - - 9 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 12 - 1 13 

วิทยาการจัดการ 9 - - 9 

เทคโนโลยีการเกษตร 5 - - 5 

ศิลปกรรมศาสตร 5 - - 5 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 - - 6 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 2 - - 2 

รวมท้ังส้ิน 56 1 3 60 

            ขอมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 อางอิงขอมูลจากสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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5. นักศึกษา 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนักศึกษาท้ังหมดจํานวน 11,196 คน 

แบงเปนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 10,909 คน ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท จํานวน 106 คน 

และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 181 คน ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้  

ตารางท่ี 4 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 

 

6. บุคลากร 

ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรท้ังหมดจํานวน 751 คน แบงเปน    

สายวิชาการ จํานวน 435 คน สายสนับสนุน จํานวน 316 คน ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 5 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 6 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 7 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 8 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 9 แสดงจํานวน ตําแหนงทางวิชาการ/ผลงานทางวิชาการอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย

1. คณะครุศาสตร 35 24 - - 92

2. คณะมนุษยศาสตรและ 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 10 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 

 

7. ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานท่ี  

ตารางท่ี 11 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 12 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 
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สวนที่ 2 วิธีการประเมิน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 2345/2564 โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ ประกอบดวย  

1. ศ.ดร.วินัย  ประลมพกาญจน  ประธานกรรมการ 

2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง  กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจมแจง  กรรมการ 

4. อ.ดร.มานพ ชาชิโย  กรรมการ 

5. อาจารย ศุภชัย ดําคํา  กรรมการและเลขานุการ 

ไดดําเนินการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในวันท่ี15-16 กันยายน 2564  

 

2.1 การวางแผนและการประเมิน 

การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม โดยศึกษารายงานการประเมินตนเอง  

วางแผนการประเมิน ประชุมทําความเขาใจเกณฑประเมินรวมกัน และแบงองคประกอบในการตรวจ

ประเมินใหแกคณะกรรมการประเมิน ดังนี้ 

 

2.2 การดําเนินการระหวางตรวจเย่ียม 

1) คณะผูประเมินแจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมินตอผูบริหารและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2) คณะผูประเมินรับฟงการบรรยายสรุปผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

องคประกอบท่ี 1 

1. อาจารย ศุภชัย ดาํคำ  กรรมการและเลขานุการ 

2. นางเนตรชนก  เพชรรัตน  ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

องคประกอบท่ี 2  

1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจมแจง  กรรมการ 

2. นางสาวฉวีวรรณ  แกวฤด ี ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

องคประกอบท่ี 3 และ องคประกอบท่ี 4 

1. อ.ดร.มานพ ชาชิโย  กรรมการ 

2. นางจิรวรรณ  โปเกลี้ยง  ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

องคประกอบท่ี 5 (ตัวบงช้ี 5.1, 5.3, 5.4, 5.5) 

1. รศ.จารยุา  ขอพลอยกลาง  กรรมการ 

2. นางสาววนิดา  ทะประสิทธ์ิจติ   

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

องคประกอบท่ี 5 (ตัวบงช้ี 5.2) 

1. ศ.ดร.วินัย  ประลมพกาญจน  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ  ผูชวยเลขานุการ 
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3) สัมภาษณเชิงนโยบาย ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 

ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

4) การสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ตัวแทนอาจารย ตัวแทนบุคลากรสาย

สนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน ตัวแทนผูปกครองนักศึกษาปจจุบัน ตัวแทนผูใชบัณฑิต และตัวแทน

ศิษยเกา 

5) ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6) รายงานผลการประเมินดวยวาจา 

 

2.3 การดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม  

1) คณะกรรมการประเมิน สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และนําเสนอดวยวาจา

ใหผูบริหาร บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทราบ และรวมอภปิรายผลการประเมิน 

2) สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ และ

นําเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

2.4 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือของขอมูล 

1) ตรวจสอบความถูกตองจากเอกสารหลักฐานในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ

มหาวิทยาลัย และหลักฐานท่ีเก่ียวของ ตามความสอดคลอง และตามเกณฑการประเมินในคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2562  

2) สัมภาษณขอมูลผลการปฏิบัติงานจากผูกํากับและผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 

3) การสัมภาษณผูบริหารเชิงนโยบาย ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย

อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

4) การสัมภาษณ ผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย ตัวแทนอาจารย ตัวแทนบุคลากรสาย

สนับสนุน ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน ตัวแทนผูปกครองนักศึกษาปจจุบัน ตัวแทนผูใชบัณฑิต และตัวแทน

ศิษยเกา 
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สวนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 

 

ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                                                        

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม  

3.60 

คะแนน 

224.44 3.74 คะแนน 3.74 

60.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบัน

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 35 166.00 รอยละ 38.16  4.77 

435.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบัน

ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 25 138.00 รอยละ 31.72  2.64 

435.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 การบริการ นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี  

6 ขอ มีการดําเนินการ  6 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 

6 ขอ มีการดําเนินการ  6 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล 

4 ขอ มีการดําเนินการ  5 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามี

สวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

3.51 

คะแนน 

25.91 3.24 คะแนน 3.24 

8 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 1 4.17 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย 

งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

7 ขอ มีการดําเนินการ  6 ขอ 

 

5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 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 

คะแนนรวมตัวบงชี้ท่ี 2.2 5.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

ตัวบงช้ีท่ี 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 

คะแนนรวมตัวบงชี้ท่ี 2.3 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 2.4 งานวิจัย งานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอ

ชุมชน 

รอยละ 30 74 รอยละ 32.17  5.00 

230 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 5.00 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการ

พัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 

6 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

ตัวบง ช้ี ท่ี  3.2 จํานวนชุมชน

เปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ต อ เ น่ื อ ง ต า ม แ ผ น เ ส ริ ม ส ร า ง

ความสัมพันธกับชุมชน 

รอยละ 20 4 รอยละ 44.44  5.00 

9 

  

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 5.00 

องคประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

7 ขอ มีการดําเนินการ  7 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 

6 เรื่อง องคความรู 

  

6 เรื่อง 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 4 5 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน 

4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของสถาบัน

เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของสถาบัน 

7 ขอ มีการดําเนินการ  7 ขอ 5.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนน

ประเมิน 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการบริหารงาน

คณะ (ตบช.มรภ.) 18 ตัวบงช้ี 

4.10 

คะแนน  

34.07 4.26 คะแนน 4.26 

8   

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ผลการบริหารงานคณะ          

(ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตัวบงช้ี 

33.65 4.21 คะแนน 4.21 

8   

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ระบบกํากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

6 ขอ มีการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.5 รอยละของตัวช้ีวัดท่ี

บรรลุตามเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป (ตบช.มรภ.สข.) 

รอยละ 100 24 รอยละ 75.00 3.75 

32 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบท่ี 5 (ตบช.มรภ)  4.56 

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

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ (ตบช.มรภ) 20 ตัวบงชี ้ 4.58 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 21 ตัวบงชี ้ 4.54 

ผลการประเมิน ระดับดีมาก 

 

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

องคประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 

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  การผลิตบัณฑติ 4.17 ระดับด ี

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.56 ระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ 

 (ตบช.มรภ.) 20 ตัวบงชี ้

4.58 ระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 3.2-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบคุณภาพ   

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 

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  การผลิตบัณฑติ 4.17 ระดับด ี

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 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ 

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 21 ตัวบงชี ้ 

4.54 ระดับดีมาก 

 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการวิเคราะหองคประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (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  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 ตัวบงชี ้

4.14 4.80 4.46 4.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี   
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ตารางท่ี 3.3-2 ผลการวิเคราะหองคประกอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา (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   
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ผลการวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานท่ี 1 การผลิตบัณฑิต) 

จุดแข็งและแนวทางเสริม  

1. มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินระดับดีมาก 9 หลักสูตร (รอยละ 15) ระดับดี 49 หลักสูตร 

(รอยละ 81.67) ระดับปานกลาง 2 หลักสูตร (รอยละ 3.33) ท้ังนี้ควรถอดบทเรียนหลักสูตรท่ีมีผลการ

ประเมินระดับดีมาก เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีขยายผลสูหลักสูตรอ่ืนๆ และวิเคราะหศักยภาพหลักสูตรท่ีมี

ผลระดับดีมากเพ่ือสงเสริมไปสูระบบการประเมินท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน เชน การประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียน

หลักสูตรท่ีมีคุณภาพ (TQR) หรือใชเกณฑคุณภาพ AUN-QA  

2. มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัย โดยปรับลดจํานวนชั่วโมงการเขารวม

กิจกรรมของนักศึกษา ใหสอดรับกับรูปแบบและขอจํากัดของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน

สถานการณ COVID-19 และนับจํานวนชั่วโมงการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบออนไลนได ท้ังนี้ควรได

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกอยางรอบดานเพ่ือตรวจสอบสมรรถนะหรือทักษะของนักศึกษายังตองครบถวน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเชนเดิม  

 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ  

1. มหาวิทยาลัย มีอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 31.72 แมวาจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่องในชวง 3 ปท่ีผานมา และมีการสงผลงานอยูระหวางกระบวนการพิจารณาอยูจํานวนหนึ่ง  

แตก็ควรเพ่ิมความเขมขนในการสงเสริมสนับสนุนและกําหนดมาตรการเพ่ือกํากับ ติดตาม และสงเสริม

เปนรายบุคคล โดยเฉพาะกลุมผูชวยศาสตราจารย ท่ีจะพัฒนาเขาสูตําแหนงรองศาสตราจารย 

2. มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ควรทบทวนตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับโครงการ 

ใหมีวิธีการประเมินและเครื่องมือในการประเมินท่ีสอดรับกับวัตถุประสงคของโครงการไดอยางแทจริง 

ท้ังนี้ควรกําหนดตัวชี้วัดท่ีเนนการประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาใหครบถวน 

3. มหาวิทยาลัย ควรมีการวางแผนและดําเนินงานแบบมุงผลลัพธ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษนักศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน CEFR โดยกําหนดกลยุทธการพัฒนาหลากหลายวิธี 

เชน ใชโปรแกรม Speexx ในการฝกฝนและพัฒนาผานกลุมวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 

การกําหนดตัวชี้วัดในแผนพัฒนาภาษาอังกฤษท่ีวัดผลการพัฒนาเปนระยะ เพ่ิมเติมจากวัดผลสอบผาน

ระดับ B1 ในชั้นปสุดทายเพียงอยางเดียว รวมถึงการสงเสริมใหนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงเขาสอบดวย

ขอสอบท่ีมีมาตรฐาน CEFR เชน TOEIC, TOFEL, IELTS, CU-TEP รวมท้ังการพัฒนาศูนยภาษาใหเปน

ศูนยสอบ TOEIC เพ่ือลดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการสอบของนักศึกษา และเปนชองทางในการหารายได

มหาวิทยาลัยอีกแนวทางหนึ่ง 

4. มหาวิทยาลัย ควรยกระดับคุณภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลสําหรับนักศึกษาใหเพ่ิมสูงข้ึน 

โดยเฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรทางดานคอมพิวเตอรท้ัง 5 หลักสูตร ท่ีกระจายอยูใน 4 คณะ โดยเพ่ิม
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ความเขมขนของการพัฒนานักศึกษากลุมนี้อยางเปนระบบตั้งแตชั้นปท่ี 2, 3 และ 4 และกําหนด KRs  

เพ่ือวัดความสําเร็จของการพัฒนาเปนระยะ ท้ังนี้ควรจัดเตรียมงบประมาณรองรับการสอบมาตรฐาน IC3 

ท่ีเปนสากลของนักศึกษากลุมนี้อยางเหมาะสม 

5. มหาวิทยาลัย ควรมีการวางแผนอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนาทักษะการเปนผูรวมสรางสรรค

นวัตกรรมของนักศึกษา ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินในการรวมสรางนวัตกรรมใน 

3 ชองทาง 1) จากรายวิชาในหลักสูตร/ฝกงาน/สหกิจศึกษา 2) จากการทําวิจัยรวมกับอาจารย และ 3) 

โครงการวิศวกรสังคม และสรางความรูความเขาใจใหผูเก่ียวของทุกภาคสวนถึงรูปแบบและวิธีการรวม

สรางนวัตกรรมท้ัง 3 ประเภท (สิ่งประดิษฐ กระบวนการ เชิงโครงสราง) ท้ังนี้นวัตกรรมควรมาจากโจทย

ของชุมชน/พ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางชัดเจน และในการดําเนินงานตองกําหนดผูรับผิดชอบ

และเปาหมายรวมกัน มีการกํากับติดตามระหวางป และรายงานผลตอนสิ้นปอยางเปนระบบ 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (มาตรฐานท่ี 2 การวิจัย) 

จุดแข็งและแนวทางเสริม  

1. มหาวิทยาลัย มีศักยภาพดานการวิจัยสูงและมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีดี ทําใหมี

งบประมาณวิจัยจํานวนมาก และมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังนี้ควร

ยกระดับผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ท่ีมีอยูรอยละ 58.05 ไปเปนการตีพิมพใน

ระดับชาติและนานาชาติใหสูงข้ึน  

2. มหาวิทยาลัย มีการกําหนดแผนและรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

งานวิจัยท่ีครอบคลุมภารกิจดานการวิจัย โดยจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศเชิงสถิติท่ีเปนปจจุบันและ

ยอนหลัง ทําใหเห็นรายละเอียดเชิงลึกและแนวโนมพัฒนาการในระดับบุคคล คณะ และมหาวิทยาลัย ท้ังนี้

ควรพัฒนาใหครอบคลุมระดับหลักสูตร รวมท้ังสงเสริมทุกหนวยใชระบบสารสนเทศดังกลาวในการบริหาร

งานวจิัยในทุกระดับ และติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง          

 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ  

1. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไป

ใชประโยชน ใหครอบคลุมท้ังการพัฒนาผูเรียนและชุมชน รวมท้ังพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลโดย

กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายของการใชประโยชนท่ีเปนผลลัพธหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ

กลุมเปาหมายอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง 

2. มหาวิทยาลัย มีเปาหมายในการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

หรือTHE–Times Higher Education’s Impact Ranking ซ่ึงเปนการจัดอันดับการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุน

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับโลก ซ่ึงในเกณฑการจัดอันดับมีประเด็นการประเมินงานวิจัยเก่ียว  

กับ SDGs นั้น ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรนําประเด็น SDGs ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมาเปนกรอบในการวาง



 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 31 
 

แผนการดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย รวมท้ังเชื่อมโยง SDGs 

งานวิจัย และแผนพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยใหบูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานท่ี 3 การบริการวิชาการ) 

จุดแข็งและแนวทางเสริม  

มหาวิทยาลัย มีนโยบาย แผนยุทธศาสตร และศักยภาพในการใหบริการวิชาการสูง มีท้ัง

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีองคความรูท่ีพรอมจะนําความรู ประสบการณไปถายทอดใหเกิดประโยชนในชุมชน

เปาหมาย มีการจัดสรรงบประมาณท้ังงบประมาณภายในและงบประมาณภายนอกเพ่ือบริการวิชาการ

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางตอเนื่อง อีกท้ังผลผลิตตาง ๆ ท่ีไดจากการบริการวิชาการในหลาย

ชุมชนไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนดวย ท่ีสําคัญมีเครือขายความรวมมือในระดับตาง ๆ เปน

จํานวนมาก มีการบูรณาการใหบริการวิชาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ รวมกับคณะวิชาตาง ๆ อยางเปนระบบ ทํา

ใหเกิดความสําเร็จในการบูรณาการตามเปาหมายท่ีวางไวเปนอยางดี  

ท้ังนี้ ควรสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาหรือผลิตภัณฑตาง ๆ ผานระบบการตลาดออนไลน และ

สงเสริมการดําเนินงานบริการวิชาการในพ้ืนท่ีเดิมอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

และใหมีการตอยอดขยายพ้ืนท่ีการบริการวิชาการตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินสนองพระบรมรา

โชบายเพ่ิมข้ึนดวย 

 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ  

มหาวิทยาลัย ควรวเิคราะหและประเมินผลการใชประโยชนและ/หรือผลกระทบจากการบริการ

วิชาการ ในมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง  

เพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (มาตรฐานท่ี 4 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย) 

จุดแข็งและแนวทางเสริม  

มหาวิทยาลัย มีนโยบาย แผนยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ท่ีมีความชัดเจน

ในการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จ มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอ่ืน ๆ  

รวมกับคณะวิชาอยางเปนระบบ ทําใหเกิดความสําเร็จในการบูรณาการตามเปาหมายท่ีวางไวเปนอยางดี 

อีกท้ังมีองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนประโยชนในการเรียนรูท่ีหลากหลาย  

ท้ังนี้ ควรนําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู รวมท้ังท่ีเปนมรดกและ 

ภูมิปญญาของทองถ่ินไปสูการขยายผลการเรียนรูในกลุมคนตางๆ นําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมและการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติตอไป 
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ  

มหาวิทยาลัย ควรมีการดําเนินงานวิจัยเพ่ือตอยอดหรือสรางมูลคาเพ่ิมจากทุนทางวัฒนธรรม

ในชุมชนพ้ืนท่ีใหมากข้ึน 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการ) 

จุดแข็งและแนวทางเสริม  

1. มหาวิทยาลัย ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานในรูปแบบ 

สหกิจศึกษา โดยการจัดต้ังศูนยสหกิจศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และการผลิตบัณฑิต

ตอบสนองตอตลาด แรงงาน สถานประกอบการ มีการวางแผนเพ่ือปรับกระบวนการในการฝกสหกิจศึกษา

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ท้ังนี้ ควรผลักดันใหทุกคณะไดมีมาตรการใหมีผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานท่ีตัวชี้วัดท่ียังไมเปนไปตามเปาหมาย เชน จํานวน

หลักสูตรสหกิจศึกษา รอยละของนักศึกษาสหกิจศึกษา และจํานวนหนวยงานภายนอกท่ีมีความรวมมือ 

(MOU) ดานสหกิจศึกษา โดยมีการกํากับติดตาม เก็บขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตหลักสูตรสหกิจศึกษา

เปรียบเทียบกับหลักสูตรปกติ เพ่ือการประชาสัมพันธและสรางแรงจูงใจใหกับทุกหลักสูตรและนักศึกษา

ตอไป รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนใหทุกหลักสูตร สหกิจศึกษาพัฒนาระบบและกลไกจนเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี 

2. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ สงผลใหการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการดําเนินงานท่ีพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังในระดับหลักสูตร 

สามารถดําเนินการใหท้ัง 60 หลักสูตร ผานการกํากับมาตรฐานทุกหลักสูตร ระดับคณะ มีผลการ

ดําเนินงานระดับดีมาก 3 คณะ ระดับดี 5 คณะ (ตามเกณฑการประเมินตัวบงชี้ มรภ.) และระดับ

มหาวิทยาลัยในระดับดีมาก  

ท้ังนี้ ควรมีการกํากับติดตาม และประเมินอยางตอเนื่อง มีการวิเคราะหปจจัยท่ีเปนขอจํากัดใน

ผลการดําเนินงานในแตละองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินในทุกระดับท่ียังไมบรรลุเปาหมาย 

นํามาวิเคราะห สังเคราะหขอมูล เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพรวมกัน มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู และนําแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะและหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินในระดับดีมากเปนแนวทางเพ่ือการ

พัฒนาคณะท่ียังมีผลการประเมินในระดับดี และระดับหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินในระดับดีและระดับ

ปานกลางใหมีผลการพัฒนาในระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังการใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

(กระบวนการ PDCA) ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในทุกพันธกิจ ในระดับหลักสูตร คณะ และ

มหาวิทยาลัยตอไป และควรกําหนดแนวทางใหคณะทําแผนเพ่ือพัฒนาใหมีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ในระดับดีมาก รอยละ 100 และระดับหลักสูตร รอยละ 50 ภายในปการศึกษา 2566 
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จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ  

1. มหาวิทยาลัย ควรรายงานผลการกํากับติดตาม รายงานผลความสําเร็จของแผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายของแผนท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เชน  

แผนรายบุคคลเพ่ือกาวสูตําแหนงทางวิชาการ การประเมินเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของสายสนับสนุน  

2. มหาวิทยาลัย ควรทําความเขาใจการประเมิน ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน/

โครงการ และถายทอดไปยังระดับคณะ/หนวยงานอ่ืน ๆ เพราะบางคณะประเมินความพึงพอใจ อาจไม

ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของแผน/โครงการ 

3. มหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมรายละเอียดเรื่องการวิเคราะหความคุมทุนของการบริหารหลักสูตร  

ท้ังในประเด็นปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการผลิต (Process) ผลผลิต/ผลลัพธ (Output/Outcome) 

รวมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน โดยเปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยคูเทียบอยางเปนรูปธรรม 

4. มหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานตัวบงชี้  “รอยละของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมายตาม

แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยบรรลุเปาหมาย 24 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 75 มีตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดท่ียังอยูระหวางดําเนินการจํานวน 6 ตัวชี้วัด 

เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (รอบ 12 เดือน) ซ่ึงทํา

ใหการบรรลุตัวชี้วัดไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรนําผลการดําเนินงานมา

วิเคราะหสาเหตุ อุปสรรค การไมบรรลุเปาหมายของแผน หาแนวทาง มาตรการในการผลักดันตัวชี้วัดท่ีไม

บรรลุเปาหมาย รวมท้ัง รวมกันพิจารณาวางแผนในการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินงานใหทันตอระยะเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังในระดับ คณะ สํานัก 

สถาบัน และมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ และมีการกํากับ ติดตาม 

และรายงานผลตอผูบริหารอยางตอเนื่อง 
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สวนที่ 4 ภาคผนวก 

 

4.1 กําหนดการประเมิน 

  กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2563 

ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting วันท่ี 15-16 กันยายน 2564 

วันท่ี 15กันยายน 2564 

เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินและ

ประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ  

09.00 – 09.45 น. 

 

อธิการบดีกลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พรอมแนะนํา

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย   

ประธานคณะกรรมการ ฯ กลาวแนะนําคณะผูประเมินฯ พรอมช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวทางการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

อธิการบดนํีาเสนอผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563 

09.45 – 10.15 น. สัมภาษณเชิงนโยบาย 

- อธิการบด ีรองอธิการบด ีผูชวยอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

10.15 – 11.00 น. สัมภาษณ 

- ตัวแทนอาจารยทุกคณะ 

 สัมภาษณ 

- ตัวแทนเจาหนาท่ีทุกหนวยงาน 

 สัมภาษณ 

- ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน ตัวแทนสภานักศึกษา ตัวแทนองคกรนักศึกษา 

 สัมภาษณ 

- ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนผูปกครองนักศึกษาปจจุบัน ตัวแทนผูใชบัณฑิตท้ังภาครัฐและเอกชน 

11.00 - 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องคประกอบท่ี 1 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องคประกอบท่ี 2  

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องคประกอบท่ี 3 และ องคประกอบท่ี 4 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องคประกอบท่ี 5 (ตัวบงช้ี 5.1, 5.3, 5.4, 5.5) 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องคประกอบท่ี 5 (ตัวบงช้ี 5.2) 
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วันท่ี 16 กันยายน 2564 

เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย ประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ วันท่ี 2  

09.00 - 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องคประกอบท่ี 1 (ตอ) 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องคประกอบท่ี 2 (ตอ)  

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องคประกอบท่ี 3 และ องคประกอบท่ี 4 (ตอ) 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องคประกอบท่ี 5 (ตัวบงช้ี 5.1, 5.3, 5.4, 5.5) (ตอ) 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน องคประกอบท่ี 5 (ตัวบงช้ี 5.2) (ตอ) 

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบ มาตรฐาน และ

เตรียมแจง/ช้ีแจง/ใหขอมูลการตรวจประเมินฯ 

13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมสรุปผลการประเมินรายตัวบงช้ีตาม

องคประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจง/ช้ีแจง/ใหขอมูลการตรวจประเมินฯ 

15.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   แจง/ช้ีแจง/ใหขอมูลการตรวจประเมินฯ 

พรอมใหขอมูล ยอนกลับและรายงานผลการประเมินฯ แกผูบริหาร คณาจารยและบุคลากร              

ดวยวาจา 
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4.2 ผลการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ 

ผลการรับสัมภาษณ : ตัวแทนผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

ผูสัมภาษณ  : ศ.ดร.วินัย ประลมพกาญจน       

วัน/เดือน/ป   15 กันยายน 2564  เวลา : 10:15–10:30 น. 

สถานท่ี : ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting 

 

1. จุดเดนของมหาวิทยาลัย  

1) บัณฑิตมีความตั้งใจสูง รับตอสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี  มีความอดทนสูง มีความสนใจ 

และรับคําแนะนําไดดี เขาใจบริบทของพ้ืนท่ี 

2) มีกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนดานการทองเท่ียว ดานเศรษฐกิจ เชน โครงการ

ทองเท่ียวเชิงอาหาร ท่ีไดรวมมือระหวางจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

เพ่ือขับเคลื่อนเมืองเกาสงขลาสูมรดกโลก เปนตน ซ่ึงมีความคืบหนาเรื่องมรดกโลกเปนระยะ ๆ ซ่ึงรองผูวาฯ 

ไดชื่นชมและขอบคุณมหาวิทยาลัย 

3) มีความรวมมือโครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนภายใตในจังหวัดสงขลา ซ่ึงคณะครุศาสตร 

ไดใหความรวมมือเปนอยางดี 

4) มีความรวมมือการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา 

 

2. ขอเสนอแนะ 

1) ควรมีการพัฒนาบัณฑิตใหมีความเปนสากลมากข้ึน 

2) ประธานไดฝากทําโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือของบประมาณดานตาง ๆ รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลามากข้ึน 
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ผลการรับสัมภาษณ : ตัวแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา 

ผูสัมภาษณ  : ศ.ดร.วินัย ประลมพกาญจน       

วัน/เดือน/ป   15 กันยายน 2564  เวลา : 10:30–10:45 น. 

สถานท่ี : ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting 

 

1. จุดเดนของมหาวิทยาลัย 

1) นักศึกษาฝกสอน รวมถึง ศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท่ีทํางานท่ีนี้นักศึกษามีนารัก 

ทุมเท ตั้งใจการทํางาน 

2) ได รับความอนุ เคราะห ในโครงการพัฒนาหลักสูตรเปนอย างดี  จากคณะครุศาสตร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

3) มีความรวมมือในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูแกนักศึกษา และครู ในโรงเรียนของ อบจ. 

4) มีความรวมมือโครงการ Smart Farmer ซ่ึงในปนี้ทางโรงเรียนของ อบจ. ไดเขารวมการประกวด 

5) มีความรวมมือโครงการทางดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชน โครงการอนุรักษมรดกไทย เปนตน 

 

2. ขอเสนอแนะ 

 ประธานไดฝากทําโครงการเพ่ือของบประมาณดานตาง ๆ รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากข้ึน 
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ผลการรับสัมภาษณ : นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปชาง 

ผูสัมภาษณ  : ศ.ดร.วินัย ประลมพกาญจน       

วัน/เดือน/ป   15 กันยายน 2564  เวลา : 10:45–11:00 น. 

สถานท่ี : ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting 

 

1. จุดเดนของมหาวิทยาลัย 

1) นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปชางเปนศิษยเกาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดพัฒนาตนเองจาก

การทํางานดานการปกครองทองถ่ินจนถึงปจจุบัน 

2) ทางเทศบาลมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยโดยใหนักศึกษาฝกงาน และสังเกตการณศูนยเด็กเล็ก 

อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป มีความรวมมือในการสถานการณโควิด-19 เชน การฉีดพนยาฆาเชื้อตาม

อาคารตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เปนตน 

3) โครงการความรวมมือความปลอดภัยบนทองถนน สนับสนุนใหนักศึกษาสวมหมวกกันน็อก  

ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยใหความรวมมือเปนอยางดี 

 

2. ขอเสนอแนะ 

1) อยากใหสนับสนุนสงเสริมทางดานการเรียนการสอน สําหรับโรงเรียนในสังกัดท้ังใน

ระดับประถมตน และศูนยเด็กเล็กเพ่ิมข้ึน 

2) ประธานไดฝากทําโครงการเพ่ือของบประมาณดานตาง ๆ รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากข้ึน 
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ผลการรับสัมภาษณ  : อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ผูสัมภาษณ  : ศ.ดร.วินัย ประลมพกาญจน       

วัน/เดือน/ป   16 กันยายน 2564  เวลา : 08.45–9.00 น. 

สถานท่ี : ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting 

 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2563 

การทํางานระหวางฝายบริหาร กับสภามหาวิทยาลัย ราบรื่นดี ไมมีปญหาในการดําเนินงาน 

 

ขอเสนอแนะ 

1) มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานดานการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัลตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

กาวหนากวามหาวิทยาลัยอ่ืน แตควรมีมาตรการสงเสริมสรางแรงจูงใจสําหรับนักศึกษา เชน มอบเกียรติบัตร

เพ่ือสามารถนําไปใชในการสมัครงาน เปนตน 

2) การบริหารงานและขับเคลื่อนวิทยาเขตสตูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความกังวล 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาอยางรอบคอบ 

3) การสะทอนความรวมมือ การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารงาน ควรมีความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
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ผลการรับสัมภาษณ : ตัวแทนอาจารย 

ผูสัมภาษณ  : ผศ.ดร.ขวัญดาว แจมแจง     

วัน/เดือน/ป   15 กันยายน 2564  เวลา : 10.15 – 11.00 น. 

สถานท่ี : ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting 

 

1. จุดเดนของมหาวิทยาลัย  

1) มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและดําเนินการตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคลองกับคนของพระราชา การลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการในชุมชน ทําให

ชาวบานจะมีความภาคภูมิใจกับบุคลากรท่ีสามารถเขาถึงชุมชนและใหความชวยเหลือเหมือนเปน

ครอบครัวเดียวกัน เพ่ือรวมกันพัฒนาทองถ่ิน 

2) มหาวิทยาลัยโดดเดนดานการผลิตครู โดยจากการไดสัมภาษณนักเรียนท่ีเขามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต วาเปนสถาบันท่ีมีการผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนสถาบันท่ีเนน

การผลิตครูมาอยางยาวนาน จึงมีความสนใจท่ีจะเขาศึกษาตอท่ีนี่ และเม่ือเขามาศึกษาตอแลว จะมีการ

เรียนรูท่ีคลอบคลุมท้ังการเรียน การอบรม การเขาคาย การทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือใหนักศึกษานําองค

ความรูไปพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

3) เปนมหาวิทยาลัยท่ีใหการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การ

ขอตําแหนงทางวิชาการ การใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอแกบุคลากรท้ังในประเทศและตาง ประเทศ 

4) มหาวิทยาลัยเปดโอกาสใหมีนักศึกษาท่ีมีความบกพรองหรือพิการไดเขามาศึกษาตอโดยมีการ

สนับสนุนสิ่งเรียนรูตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับนักศึกษา เชนการจัดหาลามเพ่ือใหนักศึกษาสามารถ

ศึกษาเรียนรูไดเทาเทียมกับนักศึกษาปกติ 

5) มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารงานท่ีชวยสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากร และนักศึกษามีความ

เขมแข็ง เอาจริงเอาจัง  

6) มีความประทับใจเนื่องจากมองวาเปนอาชีพท่ีสุจริต ผูสอนและนักศึกษา ศิษยเกามีความเปน

กันเอง ซ่ึงสังเกตจากการลงพ้ืนท่ีบริการวิชาการ การประสานงานตาง ๆ กับชุมชน และศิษยเกา มีการ

ทักทาย และติดตอกันอยางเปนกันเอง ทําใหชุมชนชื่นชม เขาถึงไดงาย และจดจําบุคลากรเพ่ือลงพ้ืนท่ี 

7) มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยท่ีผลิตครู ซ่ึงมีประวัติมาอยางยาวนาน และจากการบอกกลาวกัน

มาเปนทอด ๆ ตั้งแตรุนเกา ๆ มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในการพัฒนาเพ่ือทองถ่ิน โดยหลอหลอมใหมีความ

เปนครู นักศึกษาท่ีเขามาเรียนรูมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีการออกคายอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตอาสา 

สรางจิตสํานึกท่ีดี สําหรับนักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางรางกายจะมีการดูแลและใหความชวยเหลือให

สามารถไดเรียนรูเทาเทียมกับนักศึกษาปกติ ซ่ึง มหาวิทยาลัยมีสถาบันการศึกษาพิเศษ ถือเปนลําดับตน 

ของภาคในการเปดสอนใหแกนักศึกษาท่ีมีความบกพรองทางรางกาย 
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8) มหาวิทยาลัยมีเครือขายท่ีดีในการสื่อสาร ซ่ึงมาจากครู และนักศึกษาท่ีเคยเปนศิษยเกาได

รับทราบขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหกับนักเรียนรุนนองไดเขามาเรียนใน

มหาวิทยาลัย 

9) มหาวิทยาลัยมีจุดเนนคือการเปนคนของพระราชา ซ่ึงมีจุดแข็ง 3 ดาน คือ 1. คาเทอมไมแพง 

ทําใหเปดโอกาสแกนักเรียนสามารถเขามาเรียนได 2. มหาวิทยาลัยเปนขนาดกลาง แตมีบุคลากรท่ีสราง

กลุมเพ่ือติดตอและแจงขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกันไดอยางท่ัวถึงและเปนกันเอง ทํางานแบบระบบพ่ีนอง 

ทําใหลดความขัดแยงซ่ึงกันและกัน 3. มีความหลากหลายทางดานวิชาการ เชน ครุศาสตรโดดเดนดานการ

ผลิตครู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดดเดนดานการผลิตนวัตกรรม

ดานวิทยาศาสตร และการเกษตร 

10) มหาวิทยาลัยมีความโดดเดนดานภาษา โดยมีความรวมมือกับตางชาติ ซ่ึงเห็นไดชัดเจนคือ 

นักศึกษาไดทํางานรวมกันระหวางเครือขาย ทํากิจกรรมจิตอาสาสอนภาษาใหกับผูสูงอายุรวมกัน มีการทํา 

MOU ท้ังกับนักศึกษา และ อาจารย ในแตละประเทศ เชน ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศจีน  

 

2. การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยเพ่ือกาวสูการจัดอับดับ Ranging 

1) มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนรวมกันโดยรวมประชุมกับคณบดีเพ่ือยกรางแผนของมหาวิทยาลัย 

โดยทางมหาวิทยาลัยไดใหอาจารยไดเขามีสวนรวมในการใหขอมูล ขอคิดเห็นรวมกันอยางตอเนื่อง ผานสื่อ

ตาง ๆ ทุกชองทาง 

2) มหาวิทยาลัยมีตัวอยางโมเดลจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดยเปดโอกาสใหผูบริหารทุกคณะ  

ทุกหนวยงานไดเขามามีสวนรวม 

3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการจัดทําหลักสูตรโดยรวมมือกับสถานประกอบการและ

หนวยงานภายนอกในการรับนักศึกษาเขาทํางาน การทํามาตรฐานฝมือแรงงานรวมกัน และทํา MOU 

ทางดานวิชาการรวมกับชุมชนกลุมเปาหมายรวมกับนักศึกษาเพ่ือทํากิจกรรมตามพระราโชบาย และมีการ

ระดมความคิดเห็นรวมกัน 

 

3. ประเด็นท่ีอยากใหทางมหาวิทยาลัยพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน 

1) ปญหาดานการทําวิจัย ในประเด็นจริยธรรมทางดานการวิจัยของมนุษย อยากใหมีระบบและ

กลไก กระบวนการท่ีชัดเจน ท้ังนี้งานวิจัยหลายชิ้น ไมสามารถนําไปสูการตีพิมพหรือขอตําแหนงทาง

วิชาการได เนื่องจากเกิดความลาชา ซ่ึงยังไมมีจริยธรรมทางดานการวิจัยของมนุษยท่ีชัดเจน 

2) อยากใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมีการบริหารจัดการ โรงเรียนสาธิตฯ ใหเปนท่ีสนใจของ

ภายนอกในการสงบุตรหลานมาเรียน 

3) อาจารย ท่ีลาศึกษาตอถูกตัดงบประมาณในการสนับสนุน เชน ทุนการศึกษา อยากให

มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนเหมือนเดิม 



 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หนา 42 
 

4) การขอทุนสนับสนุนการวิจัยในเชิงบูรณาการ อาจารยบางทานตองทําวิจัยตามศาสตรเฉพาะ ซ่ึง

ไมสามารถนํามาบูรณาการได จึงอยากใหเปดโอกาสใหไดรับทุนสนับสนุนวิจัยใหกับนักวิจัยในการทําวิจัย

พ้ืนฐาน  

5) กระบวนการดูแลนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เชน หองปฏิบัติการ หองสมุด โครงสรางตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย ยังไมเอ้ือตอการเขาถึงแหลงเรียนรูตาง ๆ การสนับสนุนยังไมไดรับความสะดวก และ

โครงสรางของวิทยาเขตยังไมมีทิศทางท่ีแนนอน ชัดเจน 

6) การเบิกจายงบประมาณวิจัย มีอุปสรรคในการดําเนินการ การขอทุนวิจัย อยากใหมีคลินิกวิจัย 

กระบวนการจัดสรรงบประมาณ และการแตงตั้งอาจารยนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือใหคําปรึกษาและแนะนําใน

การจัดทําวิจัยและการขอตําแหนงทางวิชาการ 

7) ควรมีการพัฒนาการใหบริการรถรับ-สง นักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลังสถานการณโควิด–19 

คลี่คลาย 

8) อยากใหมหาวิทยาลัยเนนองคกรสรางความสุขแกบุคลากร เชน การใหคาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ 

การจางงาน การเนนภาษา การสนับสนุนงบประมาณทุนในการศึกษาตอ โดยทําในระยะยาว ควรลด

ขอจํากัดเพ่ือใหการดําเนินงานบางอยางไมสะดุด และมีความสุขเพ่ิมข้ึน 

9) การขอทุนวิจัย การทําวิจัย การตีพิมพ คอนขางยาก ตองมีพ้ืนท่ีในการทําวิจัย จึงทําใหตองขอ

ความรวมมือกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอ่ืน ซ่ึงในงานวิจัยบางครั้งไมสามารถใหขอมูลหรือชวยไดเต็มท่ี 

10) ระบบเอกสารการดําเนินงานตาง ๆ มีความลาชา บางครั้งเกิดเอกสารหายระหวางการเสนอ 

การรับ - สงเอกสารไมมีความชัดเจน ตามเอกสารไมได และใชเวลานานจนทําใหไมสามารถจัดโครงการ

ตามท่ีระบุไวไดตองเลื่อนการจัดออกไป 

11) การเบิกจายงบประมาณอยากใหชี้แจงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และอยากให

มหาวิทยาลัยสนับสนุนการเรียนการสอนกับตางชาติ ภาษาอ่ืน ในชวงสถานการณปจจุบัน 
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ผลการรับสัมภาษณ : ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 

ผูสัมภาษณ : รองศาสตราจารยจารุยา ขอพลอยกลาง       

วัน/เดือน/ป   15 กันยายน 2564  เวลา : 10.15 – 11.00 น. 

สถานท่ี : ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting 

 

1. จุดเดนของมหาวิทยาลัย  

1) มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการเขาสูตําแหนงทางชํานาญการของบุคลากรสายสนับสนุน 

2) มหาวิทยาลัยมีบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมีศักยภาพ 

3) มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและพัฒนาความรูทางดานตาง ๆ ใหแกบุคลากรสายสนับสนุนท่ี

หลากหลาย 

4) มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

5) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในดานการพัฒนาทองถ่ินตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาและ

อาจารยมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

6) มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกท่ีชัดเจน ยกตัวอยางเชน งานแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

7) มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศความเปนพ่ีความเปนนอง และมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนอยางดี 

8) มหาวิทยาลัยมีคาบํารุงการศึกษาท่ีถูกกวามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนา 

1) ควรมีอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับปริมาณงานของสายสนับสนุนท่ียัง

ไมเพียงพอ 

2) ควรพิจารณาผลกระทบกอนดําเนินการโยกยายสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ  เฉพาะทางและไมสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ตลอดจนมีการแจงนโยบายใหบุคลากรสาย

สนับสนนุ ทราบกอนลวงหนา 

3) ควรมีมาตรฐานการประเมินผลการเรียนการสอนออนไลนท่ีเปนรูปแบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย  

4) ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหารท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนในสวนงานท่ี

เก่ียวของอยางตอเนื่อง  

5) มหาวิทยาลัยมีคาบํารุงการศึกษาท่ีถูกกวามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ สงผลใหรายไดของมหาวิทยาลัย

ลดลง 

6) ควรมีนโยบายใหทุกระบบงานมีระบบและกลไกท่ีชัดเจน และมีทิศทางการขับเคลื่อนงานอยาง

เปนรูปธรรม ตลอดจนใหทุกหนวยงานเขาใจในระบบงาน 

7) ควรมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการใหเขาสูมาตรฐานสากล 

8) ในการโยกยายสายงาน มหาวิทยาลัยควรโยกยายในสายงานเดียวกัน ไมควรโยกยายขามสาย

งานเพ่ือเปนสรางขวัญ กําลังใจ และความม่ันคงในการทํางานแกบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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a. ควรผลักดันการตอสัญญา 60 ป อยางเรงดวน ใหแกบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  

9) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาคาตําแหนงชํานาญการทางวิชาชีพใหแกบุคลากรสายสนับสนุนเชน  

b. นักวิชาการคอมพิวเตอร 

10) ควรเรงดําเนินการในเรื่องระเบียบขอรับรองจริยธรรมการวิจัยท่ีชัดเจน ตลอดจนมีการ

สนับสนุน งบประมาณใหแกนักวิจัยในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย 
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ผลการรับสัมภาษณ : ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน/ตัวแทนสภานักศึกษา/ตัวแทนองคการนักศึกษา 

ผูสัมภาษณ  : อาจารยศุภชัย ดําคํา     

วัน/เดือน/ป   15 กันยายน 2564  เวลา : 10.15 – 11.00 น. 

สถานท่ี : ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting 

 

1. ผลงานเดนของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2563  

 1) การทําวิจัยของอาจารยโดยการลงพัฒนาชุมชนพ้ืนท่ีในจังหวัดสตูล  

 2) งานดานศิลปวัฒนธรรม โดยเนนการศึกษาและพัฒนาวัฒนธรรมในจังหวัดสงขลา 

 3) ความรูจากการเรียนการสอนในหลักสูตร นํามาประยุกตใชในการทํางานไดจริง  

 4) มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีเพียงพอ 

 5) มีกิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาท่ีหลากหลาย 

 6) มีการอบรมนักศึกษา เพ่ือนําความรูไปปรับใชในชุมชนจริงผานโครงการวิศวกรสังคม 

 

2. การจัดกิจกรรมนักศึกษาในชวงสถานการณ COVID-19   

 1) มีการปรับลดจํานวนชั่วโมงกิจกรรมบังคับจาก 225 ชั่วโมง เหลือ 100 ชั่วโมง 

 2) เนนการจัดกิจกรรมในรปูแบบออนไลน และสามารถนับเปนจํานวนชั่วโมงกิจกรรมได 

 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกันการเรียนการสอนแบบออนไลน 

 1) ขอดี 

  - ไดนําเทคนิคการสอนของอาจารยมาปรับใชกับการทํางานของตนเอง 

  - สามารถพัฒนาทักษะในการใชสื่อออนไลน ซอฟแวรสนับสนุนการสอนออนไลน 

  - ไดใชเทคโนโลยีมากข้ึน ไดใกลชิดกับคนในครอบครัว ทํางานควบคูไปกับการเรียนได 

 2) ขอจํากัด/ปญหาอุปสรรค  

- สาขาท่ีเนนการปฏิบัติ และหลักสูตรศิลปกรรม ทําใหฝกปฏิบัติไดยาก 

- ขาดโอกาสในการฝกปฏิบัติจริง และการใชเครื่องมือหรืออุปกรณจริง 

- เกิดความเครียด ไมสนุกกับการเรียน สัญญาณอินเตอรเน็ตไมดี 

 

4. ส่ิงท่ีอยากใหมีการปรับปรุงพัฒนา 

1) ใหมีการบันทึกวีดีโอการสอนในทุกรายวิชา เพ่ือนักศึกษากลับมาทบทวนบทเรียนได 

2) การสังเกตการสอนของนักศึกษาครุศาสตรในรูปแบบออนไลน ทําใหขาดประสบการณใน

การสอนการสังเกตชั้นเรียนจริง และควรปรับปรุงแบบประเมินของอาจารยพ่ีเลี้ยงใหเขากับสถานการณ

ปจจุบัน 
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 3) การประสานงานกับหนวยฝกประสบการณวิชาชีพของคณะครุศาสตร หนังสือสงตัวมีความลาชา 

ทําใหเกิดปญหาระหวางนักศึกษากับโรงเรียนท่ีเปนแหลงฝก 

 4) อยากใหมีหองแนะแนวของมหาวิทยาลัยท่ีเปนสัดสวน มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการ

แนะแนว มีการใหขอมูลดานแหลงงาน การศึกษาผานงานแนะแนวดวย  
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ผลการรับสัมภาษณ : ตัวแทนผูใชบัณฑิต 

ผูสัมภาษณ  : อาจารย ดร.มานพ ชาชิโย      

วัน/เดือน/ป   15 กันยายน 2564  เวลา : 10.15 – 11.00 น. 

สถานท่ี : ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meeting 

 

1. จุดเดนของบัณฑิต 

 1) ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตในระดับสูงมาก เปนคนทํางานดีมาก มีความรับผิดชอบ 

มีจิตอาสา ชวยในงานวิชาการไดเปนอยางดี ดานการจัดการเรียนการสอนมีกลยุทธในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีนาสนใจ สนุกทําใหนักเรียนไมนาเบื่อ และมีความเขาใจในเนื้อหามากข้ึน มีการเตรียมการสอน

เนื้อหาอยางครบถวน มีนวัตกรรมท่ีสามารถมาตอยอดได โดยมีการนํานวัตกรรมดังกลาวไปประกวดและ

ไดรับรางวัลการใชภาษาระดับชาติ  

 2) บัณฑิตมีจิตอาสา และเปนวิทยากรใหแกชุมชนไดอยางดีเยี่ยม 

 3) บัณฑิตมีการทํางานโดยมีการเรียงลําดับข้ันตอนการทํางานไดเปนอยางดี สามารถแกไขปญหาได

ดี และมีน้ําใจกับเพ่ือนรวมงาน 

 

2. ขอเสนอแนะ 

1) มหาวิทยาลัย ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบัณฑิตมีความกลาแสดงออก และมีความม่ันใจใน

ตนเองใหมากข้ึน 

2) มหาวิทยาลัย ควรกําหนดระยะเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกงานของนักศึกษาให

มากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกประสบการณตรงจากสถานท่ีจริง และสามารถนําไปประกอบอาชีพและ

ปฏิบัติงานไดในอนาคต 

3) มหาวิทยาลัย ควรเนนกระบวนการเทคนิคการสอน สื่อดิจิทัลเพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียน 

การสอน และมีความหลากหลายใหเหมาะกับเนื้อหาและสถานการณในยุคปจจุบัน 

4) มหาวิทยาลัย ควรสงเสริมใหนักศึกษามีจิตอาสา และมีความม่ันใจในตนเอง ท้ังดานวิชาการและ

วิชาชีพ 

5) มหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงหลักสูตรและมีการชี้แจงขอกําหนดของ “นักกําหนดอาหาร” 

เก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการในการสอบบรรจุเพ่ือเปนนักประกอบอาหารใหแกนักศึกษาในหลักสูตร 

เชน การเปนนักกําหนดอาหาร นักศึกษาตองมีการสอบใบประกอบวิชาชีพกอนทํางานได  
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ผลการรับสัมภาษณ : ตัวแทนผูปกครอง 

ผูสัมภาษณ  : อาจารย ดร.มานพ ชาชิโย      

วัน/เดือน/ป   15 กันยายน 2564  เวลา : 10.15 – 11.00 น. 

สถานท่ี : ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meetin 

 

1. ส่ิงประทับใจ 

 1) มหาวิทยาลัย มีการประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดเปนอยางดี และหลากหลาก

ชองทาง เชน อาจารยท่ีปรึกษามีการติดตอผานกลุมไลนกับนักศึกษาเพ่ือแจงขอมูลตาง ๆ  

 2) มหาวิทยาลัย มีมาตรการเรื่องการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ท่ีชัดเจน โดยมีการ

กําหนดใหนักศึกษาท่ีมีภาวะกลุมเสี่ยงเขารับการตรวจเชื้อโควิดกอนเขามหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการลด

ภาวะการแพรกระจายในมหาวิทยาลัย 

 

2. ขอเสนอแนะ 

 1) มหาวิทยาลัย ควรมีการติดตอประสานงานในเรื่องการจัดกิจกรรมของนักศึกษากับหนวยงาน

ภายนอกและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหชัดเจน เชน กรณีนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ตองไปเรียน ณ หนวย

ฝก แตเม่ือกลับมามหาวิทยาลัยไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาได 

 2) มหาวิทยาลัย ควรมีข้ันตอนและรายละเอียดท่ีชัดเจนเก่ียวกับเรื่องการดําเนินงานเรื่องกองทุน 

เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เนื่องจากในปนี้มหาวิทยาลัยมีความลาชา และเกิดความซํ้าซอน และตอง

ดําเนินการจัดทําเอกสารดังกลาวหลายรอบ 

 3) มหาวิทยาลัย ควรมีการกําหนดระยะเวลาการฝกงานท่ีชัดเจน และแจงใหนักศึกษาทราบขอมูล 

ดังกลาวอยางท่ัวถึง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดฯ ดังกลาว ทําใหนักศึกษาไมทราบขอมูลการ

ยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยวายังคงเปนกําหนดการเวลาเดิมหรือไม และรอบระยะเวลาในการดําเนินการ

ฝกงานเปนอยางไร 
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ผลการรับสัมภาษณ : ตัวแทนศิษยเกา 
ผูสัมภาษณ  : อาจารย ดร.มานพ ชาชิโย      

วัน/เดือน/ป  : 15 กันยายน 2564  เวลา : 10.15 – 11.00 น. 

สถานท่ี : ประเมินผานระบบการประชุมออนไลน Zoom Cloud Meetin  

 

1. ส่ิงท่ีประทับใจ  

1) นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขมีความรูความสามารถในการศึกษาชุมชน และวิเคราะหออกแบบ

ชุมชนไดเปนอยางดี  

2) อาจารยดูแลนักศึกษาเปนอยางดี ใหความรัก มีความเปนกันเอง มีการจัดการเรียนการสอนท่ี

เปนประโยชน และมีชองทางการติดตอสื่อสารท่ีหลากหลาย ในการประชาสัมพันธใหความรูและแจงขอมูล

ขาวสารตาง ๆ อยางท่ัวถึง และสามารถเขาถึงไดงาย เชน การฝกสอน เม่ือมีปญหาสามารถใหคําปรึกษา

เพ่ือแกปญหาดังกลาวได 

3) มหาวิทยาลัยมีการเก็บคาลงทะเบียนในอัตราท่ีต่ํากวามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนการใหโอกาส

นักศึกษาท่ีไมพรอมสามารถมีโอกาสเขาถึงสถานศึกษาได 

4) มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดแก กิจกรรมการบมเพาะครูมืออาชีพ เพ่ือให

โอกาสนักศึกษาไดฝกทักษะความเปนครูอยางแทจริง และการลงพ้ืนท่ี ตชด. เพ่ือบริการวิชาการแกชุมชน  

เปนตน 

5) มหาวิทยาลัยใหท้ังความรูดานวิชาชีพและคุณภาพทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยมีอาจารยท่ีมี

คุณภาพและศักยภาพ ซ่ึงมีตําแหนงทางวิชาการมากมาย  

6) มหาวิทยาลัยมีการเชิญรุนพ่ีมาเปนวิทยากรถายทอดความรูใหแกรุนนองในเรื่องตาง ๆ เชน  

การแนะแนวในการสอบบรรจุครูผูชวย และความรูเก่ียวกับศาสตรตาง ๆ ของแตละหลักสูตร และ 

มีการเชิญวิทยากรระดับประเทศ มาบรรยายความรูใหแกนักศึกษาไดรับทราบเก่ียวกับขอมูลการบริหาร 

อยากใหจัดกิจกรรมแบบนี้อยางตอเนื่อง 

7) ในสถานการณการแพรเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและสรางภูมิคุมกันหมู

ใหแกนักศึกษา เชน การรณรงคใหนักศึกษาฉีดวัคซีนกอนเขามายังสถานศึกษา การรณรงคงดการรวมกลุม 

เพ่ือเปนการปองกันและลดการติดเชื้อในสถานศึกษา เปนตน 

 

2. ขอเสนแนะเพ่ือการปรับปรุง 

1) มหาวิทยาลัย ควรมีการออกแบบรวมกับทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

ตําบลเกาะแตวอยางชัดเจน โดยกําหนดปฏิทินรวมกันตลอดท้ังปการศึกษา ไมวาจะเปนการพัฒนาพ้ืนท่ี  

การจัดกิจกรรมหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  

เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูประสบการณตาง ๆ รวมกัน และมีระยะเวลาดําเนินงาน 

ท่ีชัดเจนไมซํ้าซอนกัน 
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2) มหาวิทยาลัย ควรมีการจัดหางานพิเศษใหแกนักศึกษาระหวางเรียนหรือการจัดกิจกรรมอบรม 

เชิงปฏิบัติการจริง และหาแหลงจางงานใหแกนักศึกษา เปนตน 

3) มหาวิทยาลัย ควรมีการบูรณาการระหวางคณะ เชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ 

คณะครุศาสตรควรรวมมือกันอาจจะผนวกเปนภาควิชาการหรือแผนก ซ่ึงจะทําใหมีจํานวนอาจารย 

มากข้ึนและเขาใจเนื้อหาท้ังดานสังคมศาสตรไดมากข้ึน และตองการเห็นภาพมหาวิทยาลัยใน 

ดานการใหบริการสังคมอยางตอเนื่อง  

4) มหาวิทยาลัย ควรมีการจัดซ้ือวัคซีนใหแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการสนับสนุนการ

ฉีดวัคซีนไดอยางท่ัวถึง   
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